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Braga

AEMinho avança com
pedido de adesão à CIP

COVID-19

PEDIDO formal segue após a assembleia-geral constituinte, mas a comissão
instaladora já se reuniu com a Confederação Empresarial de Portugal.
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Reunião entre representantes da ACIP e da AEMinho teve lugar na passada semana

AEMINHO
| Redacção |

A Associação Empresarial do
Minho (AEMinho) vai formalizar o pedido de adesão à Confederação Empresarial de Portugal
(CIP) após a assembleia-geral
constituinte que terá lugar a 28
de Maio. A notícia foi avançada
pela recém-criada associação do
Minho, cuja comissão instaladora é presidida pelo empresário
Ricardo Costa.
A AEMinho reuniu já na passada semana com a CIP, naquela
que foi a sua primeira reunião
institucional. Conhecer melhor a
maior e mais representativa estrutura associativa empresarial

nacional - sendo a voz de mais
de 150 mil empresas -, enquadrar os motivos que levaram à
criação da associação empresarial do Minho e reflectir sobre o
movimento associação em Portugal, com especial incidência
na região do Minho foram os objectivos desta reunião que contou a participação de Ricardo
Costa (presidente da Comissão
Instaladora da AEMinho), Gonçalo Pimenta de Castro (vicepresidente), António Saraiva
(presidente da CIP) e Pedro Mota Soares (vice-presidente da
CIP). “Esta reunião culminou
com a certeza de que a AEMinho será associada da CIP”, refere a associação minhota em

2.ª DOSE
comunicado
Para Ricardo Costa, a adesão
da AEMinho à CIP é considerada fundamental. “Antes de mais,
quero realçar e agradecer a forma como fomos recebidos. Congratulamo-nos pelo facto de o
presidente da CIP ter dado os parabéns à iniciativa da constituição da AEMinho e ter manifestado todo o apoio a este movimento associativo que vem representar as médias e grandes
empresas do sector industrial e
tecnológico da região do Minho
Para a AEMinho, considero que
é fundamental aderir à CIP e ter
uma voz activa em representação da iniciativa empresarial da
nossa região”, conclui.

§nota
Hospital de Braga

IKEA renova sala de pausa
do Serviço de Urgência
No âmbito das acções promovidas pela IKEA Portugal para apoiar organizações no contexto da pandemia, o Hospital de Braga conta agora com um espaço renovado na
sala de pausa do Serviço de Urgência. A remodelação desta área concretizou o projecto iniciado pela Liga de Ami-

1.ª DOSE

gos do Hospital de Braga e teve como objectivo melhorar
a funcionalidade do espaço desta sala, bem como o conforto e bem-estar dos profissionais deste serviço, conferindo assim melhores condições para os períodos de descanso e refeições durante os seus turnos.
Para João Oliveira, presidente do Conselho de Administração, “em época de pandemia, proporcionar-se momentos
de maior qualidade e relaxamento para os profissionais é
fundamental para retemperar forças e reforçar-se o respeito e importância destes no combate a esta doença. “
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Europa
Espanha com 9 mil novos casos nas últimas 24 horas
A Espanha registou 8.788 novos casos nas últimas 24 horas, elevando para
3.326.736 o total de infectados até agora no país, com os contágios a subir.
Os serviços de saúde também contabilizaram desde terça-feira 126 mortes,
passando o total de óbitos para 76.037. O nível de incidência acumulada
(contágios) em Espanha subiu de 165 (terça-feira) para 168 (ontem).
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Temos muitas mais vagas à tua espera.
Sabe mais em recrutamento.dstsgps.com
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Plano Municipal de Saúde obriga
a novos serviços e infra-estruturas
ABERTURA oficial do Gabinete Municipal de Braga ficou ontem marcada pela apresentação do Plano
Municipal de Saúde. Presidente da autarquia assumiu que plano apresenta “trabalho valioso”.
SAÚDE
| Patrícia Sousa |

A abertura oficial do Gabinete
Municipal de Saúde de Braga
serviu ontem de mote para a
apresentação pública do Plano
Municipal de Saúde. “Este plano
acaba por ser um trabalho muito
valioso, porque agrega várias dimensões, mostrando o que temos e identificando as lacunas”,
evidenciou o presidente da Câmara Municipal de Braga. Ricardo Rio assumiu que este plano
“obriga à criação de novos serviços e novas infra-estruturas”,
apelando aos parceiros que continuem a fazer “um trabalho notável”.
Para o presidente da autarquia,
que visitou as instalações do novo Gabinete Municipal de Saúde, “não fazia sentido” estar apenas a congratular-se com o que
existe de positivo no território
sem identificar o que tem que
ser melhorado. “Temos que ter
consciência que essa melhoria
obriga à criação de novos serviços, alguns vão funcionar neste
gabinete, e investimentos em infra-estruturas e equipamentos,
como é o caso dos desfibrilhadores que pretendemos instalar”,
sublinhou o presidente, referindo que este documento vai
“guiar para o caminho próximo”
que o município e os parceiros
desta área querem percorrer,
“capacitando as respostas na
área da saúde e respondendo a
cada uma das necessidades da
população”.
Quando Braga pertence à Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis e ao projecto Cidades
Saudáveis da Organização Mundial da Saúde (OMS) pretendese “ser exemplo em todos os domínios naquilo que é o contributo do bem-estar da população”.
Como sublinhou ainda Ricardo
Rio, torna-se evidente o papel de
“enorme” importância que a actuação municipal tem na promoção e protecção da saúde e bemestar dos cidadãos. “As cidades
e os seus decisores estão numa

ROSA SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, durante a visita ao Gabinete Municipal de Saúde

lll
“Este documento vem
ajudar-nos a termos uma
perspectiva transversal
das respostas existentes
na área da saúde
e a desenhar as políticas
adequadas face aos
problemas identificados.
É uma excelente documento
norteador daquilo que
vamos fazer a seguir.”

Ricardo Rio
Presidente da CM Braga

posição única para proporcionar
a adequada liderança para a saúde e o bem-estar dos cidadãos.
Ao longo do tempo os municípios, em articulação com os parceiros locais, foram assumindo
cada vez mais protagonismo
nesta área”, defendeu Ricardo
Rio, referindo ainda que as novas instalações do Gabinete Municipal de Saúde permitem aos
profissionais e às pessoas que
procuram o espaço usufruir de
“excelentes condições”.
O Gabinete Municipal de Saúde, situado no Shopping Santa

ROSA SANTOS

‘Braga a Sorrir’ é um dos programas instalados no edifício

Tecla (Rua Professor Machado
Vilela nº 120 - 1º Piso), agrega
todos os projectos que o Município de Braga desenvolve na área
da saúde e bem-estar.
Actualmente está em funcionamento no local o Centro de
Apoio à Saúde Oral do ‘Braga a
Sorrir’ e o Centro de Medicina

Desportiva de Braga (CMDB).
Entretanto, a vereadora responsável pelo pelouro, Sameiro
Araújo, adiantou que em Maio
vão abrir os gabinetes de apoio à
nutrição, psicologia e prescrição
de exercício físico.
Está também em estudo, avançou ainda Sameiro Araújo, a

+ perfil
Para alcançar
os objectivos elencados
no Plano Municipal
de Saúde foram
delineados cinco
aspectos relevantes
a ter em consideração:
a promoção do
bem-estar físico
e mental; a prevenção
de comportamentos
de risco; a promoção
de literacia e educação
para a saúde;
a equidade, cidadania
e igualdade de género
e a qualificação
ambiental
e desenvolvimento
territorial.
Os Eixos Estratégicos
do Plano Municipal
de Saúde incluem
a capacitação
do indivíduo, a criação
de comunidades
e ambientes promotores
de saúde, a diminuição
do impacto das doenças
não transmissíveis
(DNT’s) na população,
a melhoria da esperança
de vida saudável e a
centralização do sistema
de saúde nas pessoas
e na sua qualidade
de vida.
possibilidade de desenvolver
campanhas de sensibilização,
juntamente com o Projecto Homem, direccionadas para a dependência de ecrãs, “um tema
que tem vindo a causar crescente
preocupação nas autoridades de
saúde”.
O Plano Municipal de Saúde,
elaborado para o período compreendido entre 2021 e 2026, é
um “documento essencial” para
a definição a longo prazo das
políticas municipais nesta área.
Pretende contribuir para a promoção da saúde e prevenção da
doença da população bracarense, através da articulação com
diversos agentes, orientando a
sua actuação para o alcance de
uma cidade mais saudável.
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Pandemia provoca declínio
da velha economia
WEBINAR sobre a crise pandémica na actividade das empresas lançou pistas sobre o pós-Covid-19.
Novo tempo será de reindustrialização e de grandes mudanças no mundo do trabalho.
ECONOMIA
| José Paulo Silva |

O investigador e gestor Francisco Figueira de Lemos antevê o
período pós-Covid como um
tempo de “declínio da velha economia” e de “reindustrialização”, onde sobressairão “mais
produtos e serviços na área da
saúde”, o comércio online e o
aumento dos gastos digitais. A
observação foi feita no webinar
‘A crise pandémica na actividade das empresas’, realizado ontem pela Associação Comercial
de Braga, em parceria com a
Clementino Cunha – CCM Advogados.
“Um novo desenho urbano”
emergirá também, questionando
o investigador na universidade
sueca de Uppsala que “novo e
reforçado papel podem ter as cidades do Quadrilátero Urbano”
do Minho, sendo certo que, no
pós-covid haverá “maior preponderância dos governos municipais”, a par de “um menor fluxo de bens e pessoas”.
Haverá igualmente “grandes
mudanças ao nível da protecção

enquanto credor, dificultando a
viabilização de empresas em dificuldades.
O director geral da ACB entendeu ainda que o Estado deveria
criar mecanismos de apoios específicos de apoio a empresas
que vêem os seus PER aprovados, mas que não conseguem ulDR
trapassar a desconfiança do mercado.tem sido um dos sectores mais
Comércio
O jurista
transformados
pelaFrancisco
pandemia Ramos reconheceu alguma “rigidez legal
do Estado” na avaliação dos
PER, mas defendeu que as maiores dificuldades com que as empresas em processos de recuperação sentem é nas negociações

lll
O jurista Francisco Ramos
reconheceu “rigidez legal do
Estado” na avaliação dos PER,
mas defendeu que as maiores dificuldades com que as
empresas em processos de
recuperação sentem é na
negociação com os bancos.

DR

ACB criticou actuação do Estado nos Planos de Recuperação de Empresas

do trabalho” e políticas mais
keynesianas, de que é exemplo o
Plano de Recuperação e Resiliência.
Numa videoconferência sobre
“temas complicados e indeseja-

dos”, Clementino Cunha defendeu que os empresários devem
preparar-se para manterem as
suas empresas vivas no actual
contexto de crise provocada pela
pandemia, nomeadamente atra-

vés do “controlo da gestão”.
Neste webinar, o director geral
da ACB, Rui Marques, criticou a
actuação do Estado nos Planos
de Recuperação de Empresas
(PER), ao ser “pouco flexível”

com os bancos. “Nos PER há
uma dependência excessiva dos
bancos”, apontou este especialista, admitindo que é necessário
“equilibrar o poder de alguns
credores”.
Paula Santos, do departamento
de Direito das Empresas na Clementino Cunha - CCM Advogados, considerou que os PER, na
sua essência, são bons, mas que
este instrumento de viabilização
de empresas “está incompleto”
por “não ter associada uma linha
de financiamento público”.
Publicidade

Dia 14 de Abril

Paulo Portas convidado do Forum
Económico da Associação Comercial
A Associação Comercial de Braga organiza, dia 14 de Abril, pelas 10h00, o Fórum
Económico 2021, em formato online, subordinado ao tema ‘Perspectivas para o
comércio Internacional em 2021 e com
Paulo Portas como convidado. O evento
pretende estimular a discussão e reflexão
sobre os grandes desafios que se colocam
à economia portuguesa.
O Fórum Económico ACB realiza-se desde
2003 e tem contado com a presença de
personalidades como José da Silva Lopes,
Marcelo Rebelo de Sousa, Vítor Constâncio, Arlindo Cunha, Artur Santos Silva, António de Sousa Franco, Miguel
Beleza, Vítor Bento, João Salgueiro, João César das Neves, Carlos Zorrinho,
António Bagão Félix, Rui Rio, entre outros.

Circulação Condicionada | A7
Concessão Norte
Estamos a trabalhar para melhorar a infraestrutura
Para melhorarmos as condições de circulação na A7, realizaremos uma intervenção
de beneficiação do pavimento entre o Nó de Fafe e o Nó de Basto.
Esta intervenção decorrerá entre 6 de Abril e 2 de Junho, das 8h às 19h ou das 21h às 7h,
e implicará alguns condicionamentos de tráfego nos dois sentidos deste troço.
Pedimos a sua compreensão para os transtornos causados
Os condicionamentos e desvios estarão devidamente assinalados no local.
Recomendamos que parta com maior antecedência e que circule com maior precaução
para chegar ao seu destino em segurança. Para mais informações ligue 229 767 767 (24H)
ou consulte www.ascendi.pt.
Ascendi Norte, Auto Estradas do Norte, S.A.
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CERCI apela à solidariedade
para compra de novo autocarro

+ livro
‘A Loja dos Brinquedos’
é um livro “muito
especial” para a CERCI
Braga.

CONSIGNAÇÃO DO IRS e venda do livro infantil ‘A Loja dos Brinquedos’ são as duas acções que a CERCI
Braga tem em mãos para angariar verbas para substituir o autocarro da instituição.
CERCI
| Patrícia Sousa |

A CERCI Braga precisa de um
autocarro novo para transportar
os utentes do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO),
uma vez que o actual tem mais
de 20 anos e “já apresenta muitas fragilidades e não permite
prestar o serviço com a qualidade pretendida”, justificou a directora técnica do CAO, Tânia
Crista. Por isso, a CERCI Braga
está a apelar à população para
fazer a consignação do IRS e para comprar o livro infantil ‘A
Loja dos Brinquedos’ para ajudar a instituição.
Ainda sem qualquer informação sobre a campanha do Pirilampo Mágico, “a principal fonte de receita da instituição”, a
CERCI Braga está a apelar à solidariedade de todos para adquirir um novo autocarro para a instituição.
Tânia Crista apelou à população à consignação do IRS. “A
consignação IRS ainda gera algumas dúvidas, a consignação
IRS consiste em doar 0,5% do
Imposto do Rendimento Sobre
Pessoas Singulares liquidado, ou
seja, 0,5% do montante cobrado
pelo Estado depois de abatidas
as deduções à colecta, a uma associação solidária elegível para
o efeito”, explicou a directora
técnica, referindo que ao consignar 0,5% do seu IRS à Cerci
Braga “está a contribui para uma
Publicidade

‘A Loja dos Brinquedos’
é uma história para
os mais pequenos em
torno do "super poder
da diferença", que
ajuda a incutir “valores
preciosos” para uma
sociedade mais
inclusiva e a “olhar
para a diferença
com positivismo”.
O livro infantil
‘A Loja dos Brinquedos’
está à venda on-line.

DR

Venda do livro ‘A Loja dos Brinquedos’ está disponível on-line

causa social sem que isso represente qualquer custo para si,
uma vez que está a doar percentagem do valor que estava destinado ao Estado”.
Outra acção que a CERCI Braga está a promover para conseguir mais fundos para a compra
do autocarro é a venda do livro
‘A Loja dos Brinquedos’.
O livro infantil está centrado
no “super poder da diferença” e
na necessidade de se olhar para a

diversidade com entusiasmo. O
livro já foi lançado antes do Natal. “Este livro passa uma mensagem muito importante que é a
questão de trabalhar a diferença,
uma maior aceitação da diferença, não com foco na deficiência,
mas na necessária aceitação das
pessoas e a verem mais-valias
nas diferenças e diversidades e
não ver a diferença como algo
negativo”, adiantou Tânia Crista, admitindo que este livro pre-

tende ser “um instrumento de
trabalho” quer no seio das famílias quer em contexto de jardimde-infância e 1.º ciclo”.
Neste momento, estão a ser
preparados materiais presenciais
e digitais para depois, quando
for possível, trabalhar junto das
escolas. “Estamos disponíveis
para ir às escolas com uma contadora de histórias e os nossos
clientes e envolver as crianças
nesta temática”, adiantou a di-

rectora técnica, informando que
o livro está à venda on-line no
site da instituição, no site do parceiro, a Betweien, e na plataforma Comprar@Braga .
Este projecto junto das escolas
“está em suspenso” dadas as circunstâncias actuais, mas o objectivo é, nos próximos meses,
“perceber a receptividade das
escolas e organizar todo o processo para apresentar aos professores algumas das actividades
que são propostas no livro e que
podem ser aplicadas no dia a dia
no contexto escolar e fazer assim o caminho da aceitação pela
diferença”, evidenciou.
O compra do autocarro ascende os 80 mil euros, por isso, a
instituição sabe que estas acções
“não são suficientes” para angariar a verba necessária, por isso,
a CERCI Braga está já a pensar
noutras soluções que permitam
suportar as despesas.

correiodominho.pt 8 de Abril 2021

Braga 7

PCP pede “outras
vacinas” de
combate à Covid
O PCP saiu ontem à rua para esclarecer os
bracarenses sobre a importância do governo
adquirir outras vacinas e acelerar a vacinação.
POLÍTICA
| Marta Amaral Caldeira |

O Partido Comunista Português
(PCP) leva hoje à Assembleia
da República um projecto de
resolução que recomenda ao
governo que tome diligências
enquanto “Estado soberano”
para diversificar a aquisição de
vacinas autorizadas, reconhecidas pela Organização Mundial
de Saúde, a fim de “acelerar” o
processo de vacinação, que está
já “muito atrasado”. Foi esta
mensagem que, ontem, elementos da Comissão Concelhia de
Braga do PCP levaram também
aos bracarenses numa acção de
esclarecimento de rua.
Bárbara Barros, deputada municipal do PCP, participou nesta
acção de mobilização dos bracarenses e destacou a importância de Portugal acelerar o processo de vacinação o mais
rapidamente possível, a fim de
evitar, a todo o custo, uma
quarta vaga pandémica de Covid-19, considerando que a
economia, sobretudo a bracarense, já sofreu graves danos.
“A vacinação é a mais útil e a
mais eficaz e será provavelmente o caminho que precisamos de aprofundar e de acelerar
para garantir a imunidade de
grupo e para garantir que as
pessoas possam ter o mais rapidamente possível a normalidade das suas vidas”, apontou a
responsável.
“Este ano de pandemia já contou com vários confinamentos
e desconfinamentos e demasiados estados de emergência que
o PCP tem rejeitado por entender que não responde às necessidades do país no combate à
pandemia. Imensas empresas
fecharam, muitos despedimentos e o acentuar da precariedade, são problemas que serão
ainda mais agravados daqui pa-

+ mais
PCP chama a atenção
para o problema que os
sucessivos estados de
emergência têm sido
para o tecido
empresarial bracarense,
constituído por micro,
pequenas e médias
empresas. “A
restauração, que tem
uma grande expressão
em Braga, tem sido
muito afectada e as
empresas do concelho
têm sofrido muito com
este abre e reabre e com
esta instabilidade nas
suas vidas e, por outro
lado, os trabalhadores
das grandes superfícies
e das fábricas, que não
puderam parar,
estiveram expostos ao
risco durante todo este
tempo todo”.
ra a frente, por isso, defendemos que no Plano de Vacinação, Portugal, em articulação
com o Infarmed, utilize, a sua
soberania para poder decidir
que vacinas encomendar e não
ficar refém das duas vacinas
que hoje estão a ser administradas”, sublinhou Bárbara Barros, defendo que o governo recorra à aquisição de outras
vacinas para acelerar o processo de vacinação e não ficar dependente do mercado europeu.
“Precisamos de cuidar da saúde dos portugueses. Não podemos ficar reféns de uma lógica
de mercado que acaba por se
impor à saúde”, advertiu.

DR

PCP saiu ontem à rua para mobilizar os bracarenses sobre a necessidade de o governo adquirir “outras vacinas” e “acelerar vacinação”
Publicidade
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Minho

Isenção de taxas de saneamento
para novas ligações até Julho
EXECUTIVO diz que as pessoas que não puderam requerer a ligação das suas casas à rede de saneamento básico têm agora uma “excelente oportunidade” para o fazerem.
VILA VERDE
| Redacção |

O Município de Vila Verde vai
isentar os munícipes de taxas de
ligação de saneamento para novas ligações até 31 de Julho. A
proposta foi ontem aprovada por
unanimidade em reunião do executivo local.
De acordo com o edil local, esta proposta de isenção, apresentada ao abrigo do Regulamento
Municipal dos Serviços de
Abastecimento Público de
Água, de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas e de Gestão
dos Resíduos Sólidos Urbanos,
representa “uma nova oportunidade” para todos os vilaverdenses que têm a possibilidade de
requerer a ligação à rede de saneamento o fazerem, independentemente da data em que o
serviço ficou disponível.
A medida, que mereceu o aval
de todos os membros do executivo municipal, sublinha que a câmara tem vindo a consagrar todo
um conjunto de vantagens que
visam prosseguir uma política
de revitalização social e, por
conseguinte, uma política mais
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Câmara de Vila Verde vai investir mais de 2 milhões de euros na ampliação da rede de saneamento de águas residuais urbanas

amiga das famílias, “de modo a
que o factor económico não
constitua um obstáculo à utilização dos serviços públicos essenciais”.
O vereador do Ambiente e Actividades Económicas, Patrício
Araújo, considera que, “fazer
chegar o saneamento básico a

um número crescente de habitações concelhias é um desiderato
fundamental não apenas para a
elevação dos níveis de bem-estar
dos vilaverdenses, mas também
para a defesa do equilíbrio ambiental, protegendo-se, assim, a
qualidade das águas subterrâneas e dos rios e respectivos

afluentes que percorrem o território do concelho” e que as pessoas que, por circunstâncias várias, não puderam requerer a
ligação das suas casas à rede de
saneamento básico, têm agora
uma “excelente oportunidade
para o fazerem, com calma e
sem quaisquer despesas.”

Na praia da Guilheta

Vestígios de exploração marinha
da Antiguidade descobertas em Esposende
ESPOSENDE
| Redacção/Lusa |

Um conjunto de vestígios ligados à exploração de recursos
marinhos, “que remontarão à
Idade Média ou à Época Romana”, foram descobertos na praia
da Guilheta, em Esposende, estando agora a ser estudados.
Segundo a autarquia, aquele
conjunto teria como propósito a
exploração de sal e foi detectado

por um munícipe “após agitação
marítima”, que comunicou o
aparecimento de algumas estruturas. Os Serviços de Património
Cultural da Câmara Municipal
de Esposende procederam então
à “identificação, limpeza e registo” do conjunto, constituído por
“meia dúzia de condutas ou canais e de mais de uma dezena de
estruturas, a maioria das quais
com cerca de cinco metros de
comprimento e distribuídas por

uma área com mais de 200 metros de extensão”.
A autarquia realça que “graças
à rede de contactos de investigadores de diferentes áreas científicas, será possível proceder-se a
diversos registos, leituras e análises, sendo amplamente fomentada a interdisciplinaridade que
permitirá enriquecer e melhor
compreender os vestígios agora
temporariamente expostos pela
acção marítima”.

Segundo refere a autarquia, na
década de 1970, foi registada a
presença de estruturas similares
na costa de Esposende, em Sublago (Belinho) e Lontreiras
(Mar/ Belinho), áreas que estão
identificadas na Carta de Património Arqueológico de Esposende. A autarquia “apela a todos os cidadãos para que, sempre que detectarem alguma estrutura que suscite interesse e
análise, alertem os serviços”.

§Barcelos
Figurado
Arte de Rosa Ramalho
em destaque
no Museu da Olaria
O Museu da Olaria, a Galeria Municipal de Arte, a Casa da Azenha, o Posto de Turismo e a Torre
Medieval, em Barcelos, reabriram
com uma série de exposições demonstrativas da diversidade artística do concelho.
Rosa Ramalho está em destaque
no Museu de Olaria. Neste privilegiado espaço no coração histórico de Barcelos continua patente
a exposição ‘O figurado de Rosa
Ramalho na colecção do Espanhol’, do galego Juan Yebra-Pimentel Rodríguez. A exposição
conta com mais de uma centena
de peças feitas pelas mãos da
conceituada artesã.
ReconFigurado’ é a outra mostra
a não perder no Museu de Olaria.
Estudantes do curso de Design
Gráfico da Escola Superior de Design do IPCA redescobriram a arte com assinatura de Rosa Ramalho e transformaram-na em
exposição.

‘Do Esquisso ao Esquema’
Desenhos de alunos
do IPCA para ver
na Galeria Municipal
A Galeria Municipal de Arte também já reabriu portas e conta
com uma nova mostra. ‘Do Esquisso ao Esquema’ apresenta
desenhos de alunos da Escola Superior de Design do IPCA. Tratase de uma mostra dedicada ao
desenho, que procura pensar sobre o mesmo, naquilo que são as
suas possibilidades e caminhos
de investigação e de reflexão.
A Casa da Azenha volta também
a receber turistas e caminheiros
com a exposição de pintura e escultura ‘Santiago pelas mãos dos
artistas barcelenses’.

Posto do Tursimo
Louça tradicional para
ver na Torre Medieval
À espera de visitantes estão também o Posto de Turismo e a Torre
Medieval. ‘Louça tradicional de
Barcelos, um passado com futuro’ apresenta trabalhos da Cerâmica João Vasconcelos do Vale.
Uma mostra com vista à promoção de um produto identitário.
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Famalicão conclui processo de remoção
de fribrocimento das escolas do concelho
AUTARQUIA avança com a remoção de fibrocimento nas escolas do concelho. Mais três projectos
foram aprovados, com intervenções que implicaram um investimento que rondou os 410 mil euros.
FAMALICÃO
| Carlos Costinha Sousa |

As escolas básicas Dr. Nuno Simões, Júlio Brandão e D. Maria
II, que tiveram candidatura aprovada no âmbito, viram a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão avançar com o processo
de remoção de fibrocimento.
Depois de terminada a intervenção na Escola Básica Dr. Nuno Simões, a autarquia vai concluir o processo quando avançar,
no mês de Junho para a retirada
de amianto das escolas básicas
Júlio Brandão e D. Maria II. Os
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Intervenção para retirar o fibrocimento na Escola Nuno Simões já terminou

três projectos foram aprovados
pelo Norte 2020 e contam com
financiamento através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento
Regional. No seu total, as intervenções que vão ser realizadas
implicaram um invertimento que
rondou os 410 mil euros, sendo
que tiveram uma comparticipação de 345 mil euros.
A autarquia tinha já assumido a
remoção de fibrocimento na Escola Básica Conde de Arnoso,
investindo mais de 210 mil euros. Também a EB Ribeirão ficará livre de amianto depois das
obras de requalificação.

ISAVE

Candidaturas para
maiores de 23 anos
O Instituto Superior de Saúde
(ISAVE) abriu candidaturas a estudantes maiores de 23 anos não
titulares de habilitações de acesso ao ensino superior. Este concurso destina-se ao acesso e ingresso nos cursos de licenciatura
e cursos técnicos superiores profissionais (CTESP) para o ano lectivo de 2021-2022. A primeira fase de candidaturas decorre até ao
dia 31 de Maio no site
https://isave.pt/ensino/ingresso/. O ISAVE dispõe de três licenciaturas: Enfermagem, Fisioterapia e Dietética e Nutrição e de
uma oferta mais alargada de
CTESP, entre os quais os de Termalismo e Bem-Estar, Bioanálises e Controlo, Gerontologia, Serviço Familiar e Comunitário,
Protecção Civil e Socorro e Apoio
em Cuidados Continuados .
Publicidade

Apartamento T3, Ferreiros - Braga

Ref. 6040

215.000 €

Cobertura, Terraço (142 m2), Aq. Central, Recup. Calor, Cozinha
Equipada, Garagem Fechada. Excecional!
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Município mantém apoios
à economia local na retoma

+ mais
Para 2021 mantém-se
isenção de taxas pela
ocupação da incubadora
Set.Up Guimarães, de
espaço público com
toldos e esplanadas,
assim como taxas de
licenciamento de
publicidade em
fachadas e de guarda-ventos nas esplanadas
Foram prolongadas as
isenções das taxas no
Mercado Municipal
e Feira Retalhista e
atribuídos subsídios às
freguesias de Caldelas,
Pevidém e S. Torcato
para isenção das taxas,
de 1 de Janeiro a 30 de
Junho de 2021, a
comerciantes e feirantes.

PROGRAMA de apoios extraordinários prestados às empresas desde que se iniciou a crise pandémica
manter-se-à até ao final do corrente ano.
GUIMARÃES
| Redacção |

A Câmara Municipal de Guimarães revelou ontem que os
apoios prestados à s empresas
desde que se iniciou a crise pandémica da covid-19, em inícios
de 2020, manter-se-ão durante a
retoma.
Desde o início da pandemia
que o Município de Guimarães
tem desenvolvido um conjunto
de medidas com o objectivo de
minimizar o impacto negativo
provocado na economia local.
Uma das primeiras medidas foi
a criação do Gabinete de Crise e
da Transiç ã o Econó mica que
permitiu a elaboração de um plano de acção destinado a mitigar
os problemas decorrentes do
quadro conjuntural
No âmbito do apoio imediato,
as medidas de curto prazo incluídas no plano de acção foram
pensadas tendo em conta os
apoios prestados pelo Governo e
procurando uma lógica de complementaridade que permitisse
actuar no quadro local de competências da autarquia.
A isenção de taxas e outras re-
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Isenção de taxas de esplanadas é uma das muitas medidas de apoio à economia local

ceitas municipais surgiu como
complementar às iniciativas centrais.
Como medida de médio prazo
do plano de acção foram estruturados sete projectos colaborativos, orientados para o desenvolvimento de aplicações tecnológicas que promovam a sustentabilidade e a eficiência de recursos e que potenciem sinergias
entre diferentes sectores de actividade.
Foram reunidas empresas e en-

tidades de referência regional e
nacional, bem como startups
com o intuito de gerar conhecimento e fomentar a adopção de
modelos de negócio mais resilientes, digitais e ecológicos.
Foram estabelecidos os seguintes temas de projectos colaborativos: Fábrica do Futuro (sensorizaç ã o, automaç ã o, robotização, fabrico aditivo, internet das
coisas e cibersegurança); Logística Inteligente (digital analytics, rastreabilidade, gestão de

fluxos, picking e expedição, automação e sustentabilidade logística); Dispositivos Médicos e
Equipamentos de Proteção Individual (têxteis não-tecidos, revestimentos, eletrónica integrada e flexível e sensorizaç ã o);
Agricultura Segura e Sustentável (precisão, embalagens biodegradáveis, economia circular,
digitalização de processos e segurança alimentar); e- Commerce (integração e interoperabilidade entre ERP (Enterprise

Resource Platforms) e e-C, gestão de fraude, inteligência artificial e data driven enterprises),
Salã o Virtual de Exposiç õ es Showroom Virtual Guimarã es
(realidade virtual, aumentada e
mista e digital twins); Digitalização da herança cultural (digitalização, reconhecimento óptico de caracteres e mecanismos de organização de conteúdos, baseadas em técnicas de inteligê ncia artificial e text mining).

Com a Câmara Municipal

Escola Superior de Hotelaria e Turismo renova protocolo
VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vieira
do Minho assinou, anteontem,
um protocolo de cooperação
com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, tendo
em vista o acolhimento de jovens finalistas estagiários na
área do turismo.
Para o presidente da autarquia,
António Cardoso, o protocolo “é
o mais um passo na estratégia de
desenvolvimento da área do turismo”, lembrando o aumento

do número de quartos de alojamento turístico disponíveis, um
bom indicador para afirmar o
Município como um destino de
turismo único no panorama europeu.
Segundo António Cardoso
“Vieira do Minho é uma região
com vários atractivos turísticos,
dos quais podemos destacar a
Serra da Cabreira, as quatro Albufeiras, o Teleski, o Barco Turístico de Vieira do Minho, entre
muitos outros”.
Este protocolo, subscrito também pore Alexandra Malheiro,
directora da Escola Superior de

Hotelaria e Turismo, dá continuidade a um outro firmado em
2018, que permitiu a dois finalistas realizar os seus estágios
de licenciatura no departamento
do turismo do Município.
Durante esse período, os estudantes Marta Martins defendeu
o tema ‘A importância da qualificação dos eventos locais no desenvolvimento do destino turístico de Vieira do Minho - O caso
do Cabreira Challenge’, e Pedro
Vilela. que defendeu ‘A qualificação turística dos eventos de
Vieira do Minho: o impacto do
Rally de Portugal’.
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Alexandra Malheiro e António Cardoso subscrevem acordo
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No Alto Minho

Onze turmas
vencem Olimpíadas
Cupertino
de Miranda
A turma 4.º C da Escola Básica de Monserrate, de Viana do
Castelo foi a grande Vencedora Nacional, na categoria de
3.º/ 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico do o projecto ‘No
Poupar está o Ganho’, no qual
a Comunidade Intermunicipal
do Alto Minho continua a ser
parceira neste ano lectivo de
2020-2021.
Ao todo foram 11 as turmas
de diferentes níveis de ensino
do Alto Minho que venceram
as Olimpíadas de Educação
Financeira promovidas pela
Fundação Cupertino de Miranda, tendo dez turmas vencido a categoria de Vencedora
Municipal.
Esta acção da Fundação Dr.
António Cupertino de Miranda destinou-se a alunos de todos os níveis de ensino, de 36
municípios da região Norte,
tendo participado um total de
3.858 alunos, de 190 turmas.
Concebida em 2010 para promover a literacia financeira
junto de crianças e jovens em
idade escolar, teve como objectivo incentivar o interesse
dos alunos do primeiro e segundo ciclos do ensino básico
pelos temas da educação financeira para que, de forma
lúdica, se consciencializem da
importância do dinheiro e adquiram competências com vista à aquisição de um comportamento responsável.
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Viana do Castelo é palco de
encontro virtual sobre Turismo
VIANA DO CASTELO é palco, hoje e amanhã, do Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, que
pretende preparar para o mercado laboral, reunindo alunos, docentes, oradores e profissionais.
VIANA DO CASTELO

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, dá, hoje, às 10 horas, o ‘pontapé de saída’ ao Encontro Nacional de Estudantes
de Turismo (ENETUR), que decorre ‘virtualmente’ em Viana
do Castelo perante uma assistência de 1400 alunos de todo o
país.
Nesta edição 100% online que
se realiza até amanhã, o ENETUR pretende servir de montra
aos estudantes da área, explicando-lhes ao detalhe como funciona o mercado através de testemunhos reais de profissionais.
Ao longo dos dois dias de trabalhos, o ENETUR vai reunir
contributos de diversos oradores, como da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques,
do presidente do Turismo de
Portugal, Luís Araújo, do vice-presidente da Mystic Invest/
Douro Azul, Manuel Marques,
administradores de cadeias de
hotéis, chefs executivos, directores de escolas de hotelaria, responsáveis por recursos humanos, entre muito mais. O evento
encerra com uma sessão agenda-

§A. Valdevez

O ENETUR virtual de Viana
do Castelo inclui também
a realização de uma
‘Feira de Capacitação e
Formação’, amanhã à
tarde.
Esta é uma iniciativa
organizada pela
Associação Fórum Turismo
e pelo Núcleo de
Estudantes de Turismo da
Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de
Viana do Castelo (ESTGIPVC), que conta com
o apoio da Câmara
Municipal de Viana do
Castelo e do Instituto
Politécnico.
DR

Viana do Castelo é palco de encontro de nacional sobre turismo

da para as 12.30 horas de amanhã, na qual participa a vereadora da Juventude da Câmara de
Viana, Carlota Borges.
Além do autarca de Viana do

Castelo, participam também na
sessão de abertura dos trabalhos
de hoje o vereador do Turismo,
Luís Nobre, o presidente do Instituto Politécnico de Viana do

Castelo (IPVC), Carlos Rodrigues, o presidente da ESTGIPVC, Pedro Moreira e o Núcleo de Estudantes de Turismo
da ESTG, representado por Henrique Maciel.

Câmara Municipal de VN Cerveira acaba de concluir o concurso público e a adjudicação da obra

Investimento ascende a 360 mil euros

Autarquia arcuense aposta
na melhoria de várias vias municipais
A Câmara de Arcos de Valdevez
prossegue investimentos nas vias
municipais e acaba de adjudicar
uma empreitada de mais de 360 mil
euros que vai beneficiar várias freguesias ao longo de mais de 6,5
quilómetros, nomeadamente nas
estradas EM202-2, na União de
S. Cosme e S. Damião, Vilela e Sá, e
na EM530-1, em Oliveira e nos
CM1301 em Rio de Moinhos e Senharei; no CM1302 e no CM1312.

Cerveira avança com construção
de edifício da Cultura e Inovação
VN CERVEIRA
| Redacção |

Vila Nova de Cerveira avança
agora para a execução do do
Edifício de Cultura e Inovação.
O investimento é de um milhão
de euros e está a cargo da autarquia local, liderada por Fernando Nogueira.
“Estamos perante uma obra
ambiciosa, que assenta num

conceito funcional e esteticamente apelativo, sem retirar as
características únicas do espaço,
e que vai conferir uma maior
qualidade e facilidade de uso,
consolidando uma identidade urbana moderna associada à qualidade do ambiente urbano e ao
dinamismo socioeconómico”,
afirma o edil cerveirense.
“Esta empreitada enquadra-se
na estratégia de regeneração ur-

bana que está em curso em diversas frentes, contribuindo para
a requalificação deste espaço
histórico da vila”, destaca.
A empreitada, que integra o
Plano de Acção de Regeneração
Urbana do concelho, consiste na
adaptação do Antigo Quartel dos
Bombeiros Voluntários para um
espaço polivalente, que vai permitir a instalação da nova Biblioteca e da Segurança Social.

correiodominho.pt 8 de Abril 2021

13

SC Braga

Desporto
ROMEU MAIA

Sócio n.º 82
Ex-jogador (juvenis)
Ex-médico do SC Braga

Memórias
Sem pôr em causa a votação recente para a eleição da equipa do
Centenário do SC Braga, como
sócio há mais de 50 anos sinto-me na obrigação de recordar,
para além dos que foram agora
eleitos, vários jogadores que, na
sua altura, deixaram marca no
clube e no futebol nacional.
São muitos e, como exemplo,
temos a equipa de 1965/66, sob o
comando de Manuel Palmeira e
Rui Sim Sim, que conquistou um
feito até então único no clube:
vencer a Taça de Portugal. Essa
equipa deixou marca e tinha alguns dos melhores executantes
que por Braga já passaram: Perrichon, Bino, Armando, Zé Maria, Mário (da ETMA), Estêvão,
Canário, Luciano, Juvenal... Todos eles merecem um lugar de
destaque na história do clube e
um grande elogio. Outra equipa
notável e que salientou no SC
Braga foi a da época 1977/78,
com o argentino Mario Imbelloni
ao leme, composta por grandes
jogadores. Uma frente atacante
fabulosa com Nelinho, Chico Faria, Chico Gordo e Lito. Faziam
parte dessa equipa também os
nossos Artur Correia e o João
Cardoso, atletas de relevo e qualidade que não podem ser esquecidos. O central Fernando, que trabalhava no ‘Novelo Branco’ e
que mais tarde foi transferido para o FC Porto, e outro central fabuloso - Ronaldo de seu nome que fez o caminho inverso.
Todos estes grandes atletas deixaram a sua marca no SC Braga
e mereciam, assim como muitos
outros (Jorge Gomes, Barroso,
Zé Nuno Azevedo, António Conceição ‘Toni’, Dito...), um maior
relevo e não cair no esquecimento. Além de que podiam também
facilmente, pela sua qualidade e
dedicação ao clube, fazer parte
do tal 11 do Centenário.
Relativamente ao último jogo,
em Faro, pela frente estava um
adversário difícil, sedento de
pontos, a jogar num campo complicado. Triunfo saboroso e merecido atendendo a que o factor
sorte ou felicidade não tem aparecido muitas vezes, na presente
época, a favor do SC Braga, ao
contrário do que tem acontecido
aos rivais mais directos.
Gostei de ver o sr. Pinheiro actuar no Moreirense-Sporting,
comparativamente ao critério
que teve no recente Braga-Benfica. A ‘cartilha’ obrigou a mudar
os pensamentos e formas de actuação. Parabéns braguistas!

SC BRAGA mantém-se
na perseguição ao topo
da Liga, graças aos três
pontos preciosos arrancados a ferros, em Faro.
Matheus é a muralha
que embala ambição
dos guerreiros.

A MURALHA
DE SÃO MATHEUS

PLANTEL
| Joana Russo Belo |

Uma verdadeira muralha a segurar a ambição dos Guerreiros do
Minho nesta recta final de temporada. Matheus - ou melhor,
São Matheus - é uma das forças
da equipa arsenalista, revelando
um papel preponderante na baliza do SC Braga nos momentos
decisivos, tal como se viu no último jogo, em Faro, diante do
Farense, no duelo intenso da 25.ª
jornada da I Liga, que fechou
com um importante triunfo ao
cair do pano.
Sporar e Matheus foram dois
dos responsáveis pelos três preciosos pontos que vieram na bagagem do Algarve até ao Minho,
mantendo o SC Braga na rota do
topo e na perseguição aos lugares de Champions e até do título,
ainda que de forma, praticamente, apenas matemática. Guerreiros estão a um ponto do Benfica,
a quatro do FC Porto e a 12 do
Sporting.
Determinante entre os postes, o
guarda-redes, de 29 anos, ficou
mal na fotografia do golo do Farense, mas redimiu-se depois

SC BRAGA

Exibição de Matheus em Faro, no jogo da 25.ª jornada, permitiu ao SC Braga segurar os três pontos preciosos na luta pelo topo

+ destaque
Guarda-redes, de 29 anos,
cumpre a sétima época em
Braga e soma 194 jogos.
Esta temporada alinhou
em 36 dos 42 jogos dos
arsenalistas. Só falhou um
jogo da Liga: na 15.ª jornada, frente ao Gil Vicente.

com defesas soberbas, negando
vários remates que levavam selo
de golo: travou as tentativas de
Bilel, Pedro Henrique e, aos 89
minutos, uma dupla defesa brilhante evitou o pior sobre a linha
de golo, a um cabeceamento de
Lucca e recarga de Pedro Henrique. Lance foi considerado a defesa da jornada e Matheus eleito
o homem do jogo.
Estiradas espectaculares do
brasileiro já lhe valeram esta

temporada a eleição de defesa da
jornada - tal como aconteceu na
ronda 16, diante do Moreirense e o prémio de melhor guarda-redes do mês, em Novembro.
A cumprir a sétima época em
Braga, Matheus soma 194 jogos
com a camisola do SC Braga e
do plantel só Ricardo Horta tem
mais partidas (222). O guardião
só falhou um jogo da I Liga, foi
na 15.ª ronda, frente ao Gil Vicente. Tem 26 golos sofridos.

Equipa de futebol de praia voltou aos treinos

Regresso aos trabalhos com o reforço Rúben Brilhante
FUTEBOL DE PRAIA
| Joana Russo Belo |

A equipa de futebol de praia do
SC Braga está de regresso aos
trabalhos. Desde o início da semana que os guerreiros das
areias treinam, na Cidade Desportiva, com os olhos postos nos
próximos desafios e com uma
novidade no plantel: o reforço
Rúben Brilhante, internacional
português proveniente do ACD
Sótão.
“É um orgulho fazer parte deste grupo. Ao longo dos anos, tem
acostumado os adeptos e sócios
a grandes vitórias e conquista de

títulos e é isso que ambiciono”,
revelou.
O jovem, de 20 anos, soma 43
internacionalizações pela equipa
das quinas, conta com um título
de campeão mundial no currículo e diz ser “um jogador técnico,
que tenta dar o máximo em cada
lance”. “É isso que podem esperar de mim: muita entrega e muita dedicação a este clube”.
Técnico Bruno Torres acredita
que Brilhante “vem, com toda a
certeza, acrescentar”, não só
“pela qualidade como jogador,
mas pela qualidade humana”. “É
uma jovem promessa e um miúdo fantástico, muito humilde”.

SC BRAGA

Rúben Brilhante é internacional português e conta com um título mundial no currículo
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Ivo Vieira repõe equilíbrio
emocional nos ‘fama boys’

EQUIPA FAMALICENSE soma duas vitórias seguidas, sem sofrer golos, subiu
na classificação e não perde desde a entrada do timoneiro madeirense.
FC FAMALICÃO
| Miguel Machado |

O treinador Ivo Vieira ainda não
perdeu desde que assumiu o comando do FC Famalicão e já superou o melhor registo do clube
esta época: 7 pontos em nove
possíveis, fruto de duas vitórias
(4-0 ao Marítimo e 2-0 ao Paços
de Ferreira) e um empate (2-2
com SC Braga). Parece impossível, mas é a verdade. O melhor
que a equipa famalicense tinha
conseguido esta temporada foi
logo nas jornadas iniciais, ainda
com o ex-mentor João Pedro
Sousa, onde somou uma vitória
e três empates seguidos, ou seja,
6 pontos em 12 possíveis.
Para além dos três jogos sempre a pontuar — que valeram um
salto emocional na classificação
para o 12.º lugar da I Liga, com
26 pontos, já com cinco acima
da zona de despromoção — de
destacar também que a equipa
do Famalicão não sofre golos há
duas partidas, suportada por
uma nova organização defensiva, mais estável, de resto elogiada pelo técnico madeirense após
a vitória diante dos pacenses, na
25.ª jornada.
Depois de uma época muito
atribulada, num plantel que sofreu muitas saídas e entradas,

Liga de futebol

26.ª jornada
Manuel Oliveira apita
Portimonense-Vitória
O árbitro minhoto Manuel Oliveira, da AF Braga, foi o nomeado pelo Conselho de Arbitragem
da FPF para dirigir o jogo Portimonense-Vitória, que abre amanhã a 26.ª jornada da I Liga.
terá como assistentes Tiago Mota
Tiago Leandro, e ainda Fábio Melo no video-árbitro (VAR).
Este jogo em Portimão vão marcar a estreia de Bino Maçães no
comando técnico do Vitória, depois da saída de João Henriques
após a derrota com o Tondela.

Gil Vicente
Lucas Mineiro falha
dérbi com Moreirense

FC FAMALICÃO

Ivo Vieira centra agora as atenções na deslocação a Alvalade, para a 26.ª jornada

que vai já no terceiro treinador
ao comando, a equipa do Famalicão parece ter encontrado, finalmente, a direcção certa na
busca dos resultados positivos e
consolidação no escalão maior
do futebol português.
As atenções dos famalicenses
estão agora centradas na deslocação a Alvalade, casa do líder
do campenato Sporting, mas um
adversário de boa memória para

o Famalicão, pois nos últimos
três confrontos com os leões,
venceu dois e empatou um.
Na primeira volta do campeonato, recorde-se, ficou 2-2 em
Famalicão, com os minhotos a
chegar à igualdade perto do cair
do pano, num jogo que terminou
com os ânimos exaltados, e após
o apito final, com muita confusão entre os jogadores no túnel
de acesso aos balneários.

O médio brasileiro Lucas Mineiro,
que viu o quinto amarelo frente
ao Rio Ave, é carta fora do baralho de Ricardo Soares para o dérbi minhoto com o Moreirense, da
26.ª jornada da I Liga, marcado
para domingo em Barcelos.
Do lado do Moreirense, o central
Abdoulaye que saiu lesionado do
jogo com o Sporting, está em dúvida na equipa de Vasco Seabra.

Liga dos Campeões
Erros deixam FC Porto
mais atrasado na luta
O FC Porto não foi feliz frente ao
Chelsea, perdendo por 2-0 em
jogo marcado pelos erros defensivos. Resultados da 1.ª mão:
FC Porto - Chelsea
0-2
B. Munique - Paris SG
2-3
Real Madrid - Liverpool 3-1
M. City - Dortmund
2-1

Selecção feminina luta pelo apuramento para Europeu’22

Portugal e Rússia partem ao
“mesmo nível” para o play-off
FUTEBOL FEMININO
| Miguel Machado |

A selecção portuguesa de futebol feminino recebe amanhã a
Rússia, em jogo da primeira mão
dos ‘play-offs’ de qualificação
para o Europeu de 2022. A capitã Cláudia Neto considera que as
duas equipas estão em pé de
igualdade numa eliminatória onde “tudo pode acontecer”.
“Num play-off não há favoritos. Independentemente da supe-

rioridade teórica que a Rússia
possa ter, as duas equipas partem ao mesmo nível para a eliminatória, é 50/50”, afirmou a
médio que joga na Fiorentina.
“Estamos muito unidas e focadas no objectivo de ir outra vez
ao Europeu. Fizemos um apuramento excelente na fase de grupos e merecemos estar no próximo Europeu” sublinhou ainda.
Primeiro jogo está marcado para amanhã (18.30 horas) no estádio do Restelo, em Lisboa.

FPF

Selecção feminina acredita no apuramento para a fase final do Europeu 2022

A fase final do Europeu Feminino 2022 realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de Julho. Além
da anfitriã já qualificaram-se

Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha,
Islândia, Áustria e Itália.

Clubes propõem
redução da I Liga
para 16 equipas
A possibilidade de redução da
I Liga para 16 clubes a partir
da temporada 2022/23 encabeça uma série de propostas de
alteração aos regulamentos da
Liga Portuguesa de Futebol
Profissional (LPFP). A medida
proposta visa evitar “uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Mundial2022, e
preparação do novo ciclo da
UEFA 2024-2027”.
Em agenda está também a
proposta de criação de um
‘play-off’ a uma só mão entre
o terceiro e quarto classificados da II Liga, em casa do terceiro colocado, cujo vencedor
disputaria a seguir o acesso à
I Liga com o 16.º posicionado
do principal escalão, num formato extensível à recém-criada Liga 3, que arrancará a partir da próxima época.

Outras propostas

Novo formato
para a Taça da Liga
e ‘meias’ a uma mão
Nas conclusões divulgadas
ontem pela Liga Portuguesa
de Futebol Profissional do
grupo de trabalho das competições consta ainda a hipótese
de as meias-finais da Taça de
Portugal, sob égide da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF), regressarem ao formato
de eliminatórias a um só jogo,
desta vez em campo neutro.
Já a Taça da Liga sofreria
uma nova reformulação competitiva, com a primeira ronda
a apurar 14 clubes, entre 16 da
II Liga e 12 da I Liga, para um
segundo patamar, ao qual se
juntariam os dois participantes
portugueses na futura Liga das
Conferências da UEFA.
Em disputa estariam oito vagas para a fase de grupos, que
passaria a integrar também os
quatro melhores classificados
do primeiro escalão na época
anterior, sendo que os vencedores dos quatro grupos, cada
um com três equipas, seguiram para a ‘final four’.
Entre novas medidas propostas está a implementação do
Cartão do Adepto e redução
do IVA dos bilhetes nos espetáculos desportivos para 6%.
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AF Viana do Castelo

AF Viana sem descidas e abertura para
que clubes decidam se querem competir

ASSOCIAÇÃO vianense emitiu um comunicado com as deliberações para a retoma da I e II Divisões. Nota de destaque para a
confirmação de que não haverá descidas e, ainda, o facto de os clubes poderem decidir, sem sanções, se querem ou não competir.
FUTEBOL DISTRITAL
| Ricardo Anselmo |

Ainda sem uma data para a retoma das competições, a Associação de Futebol de Viana do Castelo emitiu ontem um comunicado no qual aborda algumas
considerações acerca dessa mesma retoma.
Segundo as orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS),
os clubes estão obrigados à realização de testes rápidos a jogadores e demais staff de forma regular, situação que acarreta naturalmente custos para os quais,
em tempos de ausência de receitas, a maioria dos clubes não estará preparada.
Consciente de que essa obrigatoriedade de testagem pode conduzir à desistência de alguns
clubes, numa “alteração substancial das circunstâncias que
presidiram à aceitação por parte
dos mesmos clubes para participarem nas competições que se
encontram em disputa”, a Associação assume, no entanto, que
“é legítimo reconhecer que existam clubes que pretendem continuar a competir, nas condições
agora impostas”, uma vez que

DR

Na próxima semana deverão ser conhecidas as decisões quanto à retoma das competições

“lhes assiste também o direito a
ascenderem ao Campeonato Nacional de Seniores, de disputarem a Taça de Porutgal ou de as-

cenderem à I Divisão Distrital”,
refere o comunicado do organismo liderado por Jorge Fernando
Sárria,

Nesse sentido, deliberou a referida Associação que as provas
da I e II Divisões se vão concluir
(embora ainda não esteja defini-

do se o formato se mantém ou se
há uma alteração); “na presente
éoca 2020/21, não haverá descidas de divisão”, adianta também
o organismo, que vai conceder
aos seus clubes associados, até à
próxima segunda-feira, dia 12 de
Abril, “a possibilidade de demonstrarem interesse em participar nas competições facultativas
a realizar pela Associação de Futebol de Viana do Castelo para
apuramento dos clubes a subir
ao Campeonato Nacional de Seniores, a disputar a Taça de Portugal da próxima época e a subir
à I Divisão Distrital”.
Despois do ‘tempo para pensar’ que os clubes terão até à
próxima segunda-feira, a Associação dará conta de várias questões, tais como a regulamentação das competições, “calendário e data do início” dessas mesmas competições.
“No caso do número dos clubes inscritos o tornar imprescindível, os jogos das competições
para aouramento do representante na [próxima edição da] Taça
de Portugal, poderão realiza-se à
semana”, concluiu o comunicado da Associação de Futebol de
Viana do Castelo.
Publicidade

Aguardam-se respostas que devem chegar na próxima semana





Emblemas nos últimos lugares respiram
de ‘alívio’; play-off de campeão mantém-se?
AF VIANA DO CASTELO
| Ricardo Anselmo |

Olhando para a classificação das
séries A e B da I Divisão e também da série única da II Divisão,
dá já para perceber que alguns
dos clubes que estão nos últimos
lugares podem estar mais descansados, isto se, realmente,
considerarem continuar em
competição, tal como explica o
comunidado da Associação de
Futebol de Viana do Castelo (ver
peça em cima).
Desde logo, na série A da I Di-

visão, Courense, Neves e Monção, todos com 3 pontos, ocupam o 7.º, 8.º e 9.º lugares, respectivamente, que no final da
época, se se mantivesse o formato que estava estabelecido antes
da interrupção, disputariam a fase de descida/manutenção.
Na mesma situação, mas na série B, estariam Correlhã, Barroselas e Távora.
Já no que toca aos primeiros
lugares, falta esclarecer se a
questão da fase de apuramento
de campeão se mantém ou se se
parte para outro tipo de formato.

Na série A da I Divisão, o Valenciano não vinha dando hipóteses à concorrência, somando
seis vitórias em outros tantos jogos. Segue na primeira posição
com 18 pontos. Em segundo,
com dez pontos, está o Castelense e o Merlagence é terceiro com
oito pontos.
Já na série B, Âncora Praia, Limianos e Vitorino de Piães, por
esta ordem ocupam os primeiros
lugares.
Na II Divisão, os lugares de subida são ocupados por Os Torreenses e Vila Fria.
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Desinspirados mas sempre transpirados
TERTULIANOS saúdam a conquista dos três pontos em Faro, numa partida onde a desinspiração foi geral, embora a crença
e a persistência tenham valido ao SC Braga o regresso aos triunfos. Retoma para confirmar no Domingo, com a Belenenses SAD.

“Estrategicamente, acho que
o Jorge Costa esteve melhor”

“A sorte também se procura “Transpirar não chegou,
e dá sempre muito trabalho” foi preciso Sporar”

“Como dizia o meu querido Quinito, foi um jogo entretido em Faro, muito dividido e com intensidade. Sabíamos que ia ser assim, competitivo. Historicamente,
os jogos no S. Luís são muito complicados, num campo
onde a bola está sempre a rolar, com poucos momentos
mortos. Tivemos um Farense forte, com um futebol
muito físico e directo. No campo da estratégia, o Jorge
[Costa] esteve melhor que o meu querido e amigo Carlos [Carvalhal]. O médio-ofensivo do Farense, o Ryan
Gauld, juntamente com o Pedro Henrique, exerceu sempre uma pressão forte sobre a linha defensiva do SC
Braga, o que obrigou, muitas vezes, a bater na frente, algo que normalmente não fazemos. Costumámos ligar os
sectores, trabalhando o jogo. O SC Braga é fortíssimo
no jogo interior e o Farense procurou impedir isso. Foi
um jogo sem grandes oportunidades. Os dois golos na
primeira parte, obtidos na sequência de pontapés de
canto, deram algum colorido ao jogo. Al Musrati, que
foi o pêndulo do SC Braga, marcou de cabeça num golo
pleno de oportunismo. Não deu tempo para saborear
porque sofremos logo a seguir, mas na segunda parte,
onde me pareceu que acusámos algum desgaste, apareceu o Galeno, com muita categoria. Desta vez, a estrelinha esteve do nosso lado.”

“Este foi um dos jogos que nos possibilitam analisar
aquilo que é a beleza do futebol. A sorte faz parte do jogo e dá muito trabalho. O mais importante foi conseguido. Temos, também, de fazer uma análise ao que foi o
jogo em si. A primeira parte mostrou duas equipas encaixadas, com dois golos resultantes de bolas paradas,
com falhas de marcação e erros das duas equipas, colectivos e individuais. Tivemos pouca ligação nos primeiros 45 minutos, mas quando o conseguimos fazer desequilibrámos o Farense. Houve algum desacerto no
momento da definição. Errámos muitas vezes o último
passe. O nosso lado esquerdo foi funcionando com alguma qualidade, através da criatividade do Galeno. Já o
lado direito nunca esteve muito presente, ao contrário
do nosso meio-campo, sempre com o Al Musrati a manter os equilíbrio. Atrás, tivemos uma linha de três indecisa e com muitas dificuldades. Na segunda parte, baixámos a intensidade e nunca conseguimos bloquear o
Farense. Esta equipa, orientada pelo Jorge Costa, é muito sólida em termos de conhecimento do jogo. São muito intensos e procuram a profundidade, ganhando muitas vezes a segunda bola. O jogo ficou partido e podia
ter caído para qualquer lado. Valeu-nos a inspiração do
Galeno e também um Matheus enorme na baliza.”

Publicidade

“Uma saudação à nossa equipa de Futsal que alcançou
o Play-Off do campeonato numa época de grande superação. Resultado lisonjeiro em Faro perante um adversário que, anulando o nosso jogo, explorou, e muito
bem, as nossas fragilidades. Ao nosso tradicional
3x4x3, respondeu o Farense num 4x3x3 que se distendia para um 4x2x3x1 ou 4x4x2 quando construíamos,
com Gauld e Pedro Henrique a pressionar a nossa saída
de trás e marcando em cima a acção de Musrati. Dois
golos de canto com erros defensivos. Resultado justo ao
intervalo. Deixava tudo em aberto. Assistimos, então, a
um jogo completamente partido, emotivo, tu cá-tu lá,
com chegadas à área de ambas as equipas, com o Farense a aproveitar muito bem as costas da nossa defesa que
foi incapaz de jogar como um bloco, perdida nas marcações e nos posicionamentos. Melhorámos ligeiramente
com a entrada de Gaitán que trouxe ao jogo imprevisibilidade, mas cedo o Farense reagiu. Valeu-nos Galeno,
sempre ligado à corrente e levando todo o mundo atrás
de si para oferecer o golo de bandeja, e Matheus que fez
três defesas fantásticas. Tivemos muita sorte e, é caso
para dizer, não foi suficiente transpirar, foi preciso Sporar. Segue-se a Belenenses SAD.
É tempo de acreditar.”
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ABC/UMinho perde em Lisboa com Boa Hora
ACERTO DA 12.ª JORNADA deu desacerto da equipa academista, perante um adversário que, na luta pela manutenção,
dominou quase sempre o marcador.

BOA HORA, 28

ANDEBOL 1

Bruno Lima e João Esteves, (GR); Daniel
Neves, Alexandre Pereira (8), Paulo
Vinícius (9), Nuno Pinto (1), João Reis (1),
Victor Talmazan (3), Pedro Pinto (3),
Benjamim Leiva (2), Anaximandro Gomes,
Joaquim Nazaré (1) e Daan Garcia.
Treinador: Nuno Alvarez.

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho perdeu ontem,
em Lisboa, com o Boa Hora, por
28-27, em encontro de acerto da
12.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.
O Boa Hora dominou quase
sempre a contagem. O lateral
brasileiro Paulo Vinicius, muito
eficaz no remate, aproveitou
bem as insuficiências defensivas
dos academistas.
Os bracarenses acusaram ainda
invulgar desacerto no ataque,
com alguns dos seus jogadores
mais produtivos a falharem ou a
complicarem opções.
Os academistas, que têm ainda
dois jogos em atraso, seguem no
9.º lugar com 37 pontos. Sábado
às 17.30 horas a equipa de Jorge
Rito recebe o FC Gaia.

ABC/UMINHO, 27

Cláudio Silva e Carlos Oliveira (GR),
Sebastian Ceballos (2), Ricardo Leite,
Rafael Peixoto (1), Predrag Rodic (4),
Erekle Arsenashvili (8), André José (2),
Bruno Machado, Rui Batista (2), Hugo
Manso, Tomás Teles, André Rei (7) e João
Fernandes (1).
Treinador Jorge Rito.
Árbitros André Gameiro e Renato
Marques.
PORFÍRIO FERREIRA

Erekle Arsenashvili, numa incursão aos 6 metros, com o defensor do Boa Hora todo dentro da área

Ao intervalo 16-12.
Pavilhão Fernando Tavares.
Publicidade
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Concelho eclético que vê no desporto
uma forma saudável de crescimento

FRANCISCO ROCHA, vereador do desporto da Câmara Municipal de Barcelos, considera essencial o apoio que as autarquias dão
às associações e entidades desportivas, principalmente num ano atípico, massacrado por uma pandemia que não dá tréguas.
BARCELOS

+ números

| Carlos Costinha Sousa |

O maior concelho de Portugal,
com inúmeras freguesias que representam, todas elas, aquilo
que de melhor Barcelos tem para
oferecer ao país e ao mundo. Se
em todo o planeta o Galo de Barcelos é dos ícones mais conhecidos, não é só por essa figura mítica que o concelho vai sendo
falado por essas terras adiante.
Para além das suas muitas belezas naturais, da maravilhosa
gastronomia e espantosas celebrações, como é exemplo perfeito a Festa das Cruzes, Barcelos é
também um concelho reconhecido pelo desporto, demonstrando
o seu ecletismo neste aspecto
pelas várias associações que praticam as mais diversas modalidades desportivas.
Francisco Rocha, vereador responsável pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal de
Barcelos, aponta essa mesma
grande variedade quando refere
que são “35 as modalidades praticadas em Barcelos, desde a
mais conhecida de todos, o futebol, à que mais alegrias nos tem
trazido, o hóquei em patins, passando pelas artes marciais, natação, atletismo, ciclismo, automobilismo, xadrez, ténis de mesa, jetski, entre muitas outras.
Um elevado número de modalidades que fazem com que neste
momento o concelho conte com
92 associações desportivas que,
nas suas zonas de acção, elevam
todos os dias o nome de Barcelos ao lugar mais alto do pódio,
transportando o concelho um
pouco por todo o mundo”.
E quem fala de Barcelos, para
além do mítico galo, fala também do Gil Vicente Futebol Clube e do Óquei Clube de Barcelos, os dois clubes que mais têm
representado o concelho a nível
desportivo, granjeado os mais
elevados feitos e conquistas.
“Temos o exemplo do nosso
Gil Vicente FC e do Óquei Clube de Barcelos, dois grandes do
desporto nacional. No futebol, o

DR

Desde 2018 que Barcelos tem recebido o galardão de Município Amigo do Desporto

lll
“As dificuldades são muitas,
os receios também. Sei que
os pais dos atletas mais
jovens vão ter algum receio
de os deixar regressar,
quando for possível, aos
treinos das suas equipas. Há
sempre algum receio. Mas
por outro lado esses mesmos pais e os próprios jovens atletas, sabem bem a
falta que o desporto lhes
faz. Por isso acredito que
quando houver uma retoma
da actividade física a cem
por cento, vamos ter ainda
mais jovens e associações a
trabalhar no desporto.”

DR

Francisco Rocha é o vereador responsável pelo pelouro do Desporto de Barcelos

Gil Vicente batalha neste momento por se manter na divisão
maior da modalidade em Portugal, o seu lugar, depois de uns
anos em que penou em campeonatos mais baixos, após a injustiça que lhe foi feita. Os barcelenses nunca baixaram os braços e

agora trabalham para uma recuperação e para que o crescimento do clube volte a tornar-se uma
realidade”, refere o vereador da
autarquia barcelense, para logo
falar também do mítico e histórico Óquei Clube de Barcelos: “no
hóquei em patins temos também

um dos grandes de Portugal, que
já venceu tudo a nível nacional e
internacional e que está a tentar
chegar aos mais altos voos novamente. E acredito piamente que
vamos voltar a ter, em breve,
oportunidade de celebrar mais
uma grande conquista”.

O concelho de Barcelos tem
229 instalações desportivas (195 cobertas e 34 ao
ar livre; 180 são equipamentos públicos, 38 estão
inseridos em unidades escolares e 49 em instalações privadas).
Barcelos dispõe de várias
infraestruturas e equipamentos desportivos, públicos e privados, como o
complexo de piscinas,
courtes de ténis, o pavilhão municipal, entre muitos outros, que permitem
oferecer excelentes condições para o desporto.
lll
“Confesso que sou optimista
por natureza e, apesar de
saber que muitas das associações, principalmente as
mais pequenas, desportivas
e não só que estão a tentar
enfrentar esta pandemia,
vão ter dificuldades para
conseguirem ultrapassar
este obstáculo, que é imenso. O município não recusa
apoio a ninguém, dentro
das possibilidades existentes, e temos tentado ajudar
no que é necessário, tendo
inclusive mantido os apoios
que já existiam às instituições que habitualmente já
apoiamos, mesmo sabendo
que grande parte delas estão completamente sem
actividade. Mas acreditamos
que o futuro vai ser mais
sorridente.”
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- 92 associações desportivas;
- 35 modalidades praticadas;
- mais de 6000 atletas (mais
de metade com menos de
18 anos e mais de 500
atletas femininas);
- mais de 300 associações
(desportivas, culturais e
recreativas);
- apoio financeiro de 1,5 ME
por parte da autarquia.

Piscinas municipais oferecem as melhores condições para a prática da natação

DR

Pavilhão Municipal, casa do Óquei Clube de Barcelos

Barcelos com forte aposta desportiva
AUTARQUIA tem vindo a procurar reforçar a sua aposta na prática desportiva, tentando disponibilizar as melhores condições
aos atletas e a todos os barcelenses. Prática de modalidades é vista como exemplo para um crescimento sustentado.
BARCELOS
| Carlos Costinha Sousa |

Não é ao acaso que Barcelos tem
sido premiado, desde 2018, com
o galardão de Município Amigo
do Desporto. Esta foi, desde
sempre, uma aposta de Francisco Rocha que, para além de assumir a pasta do desporto no
executivo barcelense, é um homem ligado às modalidades desde sempre, tendo sido dirigente
desportivo durante largos anos.
Quando avançou para a autarquia, fez da conquista desse galardão um ponto de honra que
pretende que continue. Para
Francisco Rocha, é “fulcral que
se continue a apostar, este executivo ou outro qualquer, no
desporto como forma de dar aos
nossos jovens condições para
crescerem e se formarem”.
Por isso, pelo terceiro ano con-

DR

Estádio Cidade de Barcelos é uma referência a nível nacional e um dos espaços desportivos de eleição em Barcelos

secutivo, o município recebeu
no início de 2021, mas relativo
ao ano 2020, o galardão de Amigo do Desporto, algo que “orgulha este executivo, a mim pes-

soalmente e certamente também
todos os barcelenses”.
Daí também a aposta na criação, bem recente, da ‘Carta Desportiva Municipal’ do concelho,

mais um exemplo de que a aposta do executivo no desporto e
nas formas de vida saudáveis
são uma realidade que já se fixou, mas que vai ainda crescer.

lll
Bem recentemente, no
início do presente ano, o
executivo municipal de
Barcelos apresentou a sua
‘Carta Desportiva Municipal’,
que dá bons exemplos
indicadores relativos aos
números praticados no
concelho, sendo disso
exemplo a chamada ‘Área
Desportiva Útil’, que se cifra,
em Barcelos nos 5,41m2 por
habitante, um índice
superior ao valos de
referência delineado a nível
europeu e que é de 4,02 m2
de superfície desportiva útil
por habitante.
Publicidade
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LUÍSA RODRIGUES Diretora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso

Voz às Escolas

Na ordem do dia

P

elo segundo ano consecutivo, o desenvolvimento das aprendizagens
dos alunos está comprometido, pese embora o trabalho hercúleo dos professores, numa tentativa que mobilizou todos os recursos pedagógicos passíveis de
serem utilizados.
Efetivamente, pelo segundo ano consecutivo, os alunos foram privados do contacto físico com a escola, entenda-se escola como o centro por excelência do
desenvolvimento de conhecimentos, de
capacidades e de atitudes das futuras gerações de decisores de qualquer país.
Os factos que sustentaram a tomada de
decisão sobre o reincidente encerramento
das escolas, sobejamente conhecidos e difundidos, não nos permitem assacar qualquer tipo de responsabilidade aos decisores, tendo em conta que, em questões de
saúde pública, sobretudo da envergadura
do problema que enfrentamos, nos encontramos todos no mesmo patamar, independentemente dos cargos que exerçamos.
Mas, se por um lado não podemos assacar responsabilidades sobre a tomada de
algumas decisões, tal não deve, de forma
alguma, condicionar a reflexão consciente e sustentada sobre as repercussões das

MÁRIO MEIRELES

Doutor em Sustentabilidade
do Ambiente Construído

Ideias

A

o olharmos hoje para o
mapa da cidade de Braga
percebemos que a cidade
está desenvolvida de forma excêntrica às acessibilidades rodoviárias. As autoestradas que servem Braga não a atravessam,
tocam-na num ponto a Oeste:
Ferreiros.
Em Ferreiros, para além de se
juntarem as autoestradas A3 e
A11, é aqui que passam também
as estradas nacionais para o Porto
e para Barcelos, a ferrovia atual e
onde passará – e terá que parar - a
ferrovia de alta velocidade (tem

inevitáveis alterações à normalidade do
funcionamento do país, aos mais diversos
níveis, perspetivando o delineamento de
planos de recuperação que nos permitam
retomar, com o menor prejuízo possível, a
nossa habitual forma de vida.
A educação, enquanto alicerce do desenvolvimento de qualquer sociedade, deve,
nessa perspetiva, ser olhada com especial
atenção, pelo que é expectável que, atempadamente, sejam tomadas medidas de
fundo que permitam a recuperação e a
consolidação das aprendizagens, comprovadamente comprometidas pelos longos
períodos de ensino à distância, períodos
esses que acabaram por interferir com o
trabalho delineado para os últimos dois
anos letivos.
Este é o momento para refletirmos sobre
as consequências do afastamento físico
da escola dos nossos alunos e, sobretudo,
para exigirmos condições para repor a
normalidade possível, na defesa dos interesses inquestionáveis dos mesmos, não
permitindo que o investimento que começa a ser feito na dotação de recursos digitais secundarize a necessidade de alterar
algumas diretrizes para a programação do
próximo ano letivo.
Independentemente das circunstâncias

em que possa vir a desenrolar-se, é imprescindível a criação de condições potenciadoras da recuperação de um trabalho que, comprovadamente, não alcança
os almejados resultados quando realizado
de forma não presencial, o que só poderá
ser exequível com a alteração das regras
de preparação do próximo ano letivo, desde logo o número de alunos por turma.
Nesta, como em tantas outras matérias,
as decisões deveriam ser tomadas com
realismo, com os pés bem assentes no
chão, como diz o povo, para que não venhamos, num futuro próximo, a ser confrontados com problemas irresolúveis,
como o nível de proficiência dos alunos
afetados pela alternância, reincidente, entre o ensino presencial e um ensino que,
independentemente de todos os esforços,
não chega sequer a ser um ensino à distância para um número significativo de
alunos.
E se, em tempos normais, é extremamente difícil responder à heterogeneidade
em turmas com elevado número de alunos, não precisamos de nos esforçar muito para percebermos que, nas atuais circunstâncias, este fator condicionará o
sucesso de qualquer plano de ação para a
melhoria das aprendizagens, pese embora

a eloquência dos discursos que, na tentativa de justificar o injustificável, enquadram os normativos referentes à programação de um ano letivo.
Embora conscientes de que a crise que
atravessamos tem repercussões diretas na
economia de qualquer país, devem ser
priorizadas áreas de intervenção, adiando
alguns investimentos que, na atual conjuntura, poderemos rotular de “extravagâncias”, focando-nos no que é, realmente, essencial.
E criar condições para o desenvolvimento de competências é, para além de
essencial, uma obrigação de quem tem
forçosamente de ter uma visão estratégica
de futuro e, cumulativamente, o poder de
decidir, pelo que devemos colocar na ordem do dia as necessárias alterações às
regras para o lançamento do próximo ano
letivo, operacionalizando a afirmação
contida na introdução do PASEO “a escola tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes tempos de
imprevisibilidade e de mudanças aceleradas.”
Haverá história recente de tempos de
maior imprevisibilidade e de mudanças
aceleradas?...

Ferreiros
A Grande
Entrada
de Braga
ali canal reservado).
Estamos exatamente a 16 km
das três cidades do quadrilátero.
A cidade de Braga começa aqui.
Este é o ponto central para o futuro da Mobilidade Regional e onde se tem que dar a mudança modal para a mobilidade urbana.
A partir deste ponto é fundamental que a cidade leve a que se
pratique uma condução automóvel a velocidade baixa, com me-

nos espaço para o automóvel, onde o estacionamento é pago e onde poderá existir, até, taxas de
circulação automóvel, e onde começa a ser mais convidativo utilizar a bicicleta e os transportes
públicos.
A partir deste ponto é necessário que existam avenidas em todas as avenidas – em detrimento
de espaço automóvel – e onde o
transporte público circula em via

própria.
Não terá que ser este o único interface na cidade, nem o único a
Oeste – poderá existir outro em
Celeirós, por exemplo – mas o interface de Ferreiros terá que ser
um dos principais da cidade. Outros terão e deverão existir.
A partir deste ponto tem que ser
mais rápido e mais barato ir de
transportes públicos ou de bicicleta para Braga do que de carro.

Afinal, Ferreiros “está mesmo a
pedi-las” para se transformar
num Grande Interface Multimodal, para ter uma grande estação
ferroviária, que receba a alta velocidade e a linha já existente,
que receba uma grande estação
terminal do transporte regrante –
o BRT – e que esteja ligado à cidade por uma rede ciclável segura, direta, coesa, rápida, nas principais avenidas que dali partem.
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Deputado ao Parlamento Europeu

Cativar, desinvestir, judicializar:
a política orçamental de António Costa

O

governo socialista de António
Costa promete – sempre –, em cada orçamento anual, o que sabe
que não vai cumprir. Programa despesa
que sabe que não vai executar, o que lhe
dá folgas para tudo. Assim acomodou milhares de milhões para os imprevistos –
mais que previstos – do Novo Banco e
afins, sem a necessidade de recorrer a orçamentos retificativos. É tudo “lucro”: na
aprovação de cada orçamento, o Governo
faz de conta que vai fazer e dar muito, o
que ajuda o Bloco de Esquerda e o PCP a
justificarem a viabilização do orçamento.
Porém, na execução orçamental, faz cativações, palavra simpática que significa
que a despesa fica congelada, mas que, no
final do exercício orçamental, se traduz
em cortes. A palavra “cativar” é bonita e
serve para esconder uma austeridade que
afinal existe e um investimento público
que é inferior – pasme-se – ao do tempo
da Troika.
Por isso, considero essencial que se escrutine a execução de cada orçamento
anual. É uma prestação de contas essencial e simples: comparar-se o proposto
com o que é realmente executado. É só
saber subtrair.
Impõe-se uma pergunta: esta prática recorrente é legal? É constitucional? Sei a
resposta jurídica comum: é legal e constitucional. Mas, nesse caso, não estará o
Governo a usurpar competências do Parlamento e a enganá-lo? Claro que está! A
Assembleia da República é, nos termos
da Constituição, o órgão competente para
aprovar o orçamento. Não é aceitável que
o Governo proponha e apresente um orçamento e depois execute outro.
Neste quadro, pergunta-se qual é, afinal,
o problema da aprovação dos apoios sociais que, no máximo, implicam uma des-

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

pesa de 40 milhões de euros mensais – segundo contas do Governo. Não há dúvida
que este montante é facilmente acomodado no Orçamento do Estado deste ano.
Convém referir que Portugal é, na UE,
dos Estados-Membros que menos tem investido no combate à pandemia e menos
tem apoiado as famílias. De acordo com o
Banco Central Europeu, o Governo português investiu 2,8% do PIB, abaixo da média europeia (4%) e muito abaixo de países como a Lituânia (acima dos 6%).
O pacote de apoios sociais aprovado pela Assembleia da República é, também à
luz deste défice de investimento, da maior
urgência e da mais elementar justiça. Este
pacote prevê o aumento dos apoios aos
pais em teletrabalho, aos trabalhadores
independentes, gerentes e empresários em
nome individual, bem como medidas excecionais para ajudar os profissionais de
saúde.
Sublinhe-se que estes apoios foram
aprovados e promulgados com a oposição
do Partido Socialista. Por isso é que António Costa não quer pronunciar-se sobre o
conteúdo das medidas, mas considera que
não são constitucionais, porque violam a
lei-travão prevista no art. 167.º, n.° 4, da
Constituição. A norma-travão veda a iniciativa legislativa dos deputados, proibindo-lhes a apresentação de projetos-lei,
propostas de lei ou propostas de alteração
a leis que envolvam um desequilíbrio negativo do Orçamento do Estado, através
de um aumento das despesas ou diminuição das receitas orçamentadas.
Estes apoios sociais são justos e positivos, mas, como foram aprovados contra a
vontade do Governo, apregoa-se que são
o resultado de uma “coligação negativa”.
A propaganda socialista sempre a funcionar. Como é evidente, não há nenhuma
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coligação entre o PSD, o BE e o PCP e o
resultado da soma dos votos não tem nada
de negativo. Mas a narrativa está aí: sempre que a Assembleia da República decidir contra a vontade do Governo, isso é
resultado de uma coligação negativa. É
esta a interpretação “democrática” em
curso relativamente às decisões que o
Parlamento toma.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo De Sousa, promulgou o pacote legislativo com os apoios, não o enviando para
fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. Esta é uma faculdade do Presidente, a quem a Constituição concede o
poder de enviar ou não os diplomas para
fiscalização. Marcelo Rebelo de Sousa
justificou a sua decisão política, designadamente à luz da urgência, da importância e da margem orçamental para a execução das medidas.
O primeiro-ministro António Costa podia e devia ter-se conformado com a decisão do Presidente. Mas, em prejuízo dos
beneficiários destes apoios, decidiu contrariá-lo e requerer a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional.
Para cortar milhares de milhões em despesa, através de cativações, o Governo
está sempre disponível e contente. Mas,
para não dar umas pequenas migalhas aos
portugueses em dificuldades, o Governo
procura todo o tipo de entraves e formalidades jurídicas. Com esta postura, António Costa procura um braço de ferro com
o Presidente da República e um conflito
que o possa levar a eleições legislativas
num momento em que aspire à maioria
absoluta. Uma coisa é certa: não é a pensar em Portugal e nos Portugueses que
António Costa recorre para o Tribunal
Constitucional. Poderá ter uma vitória jurídica, mas não terá uma vitória política.
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+ gosto
+ Iniciou esta semana a segunda fase de
desconfinamento, na sequência da
evolução favorável dos números da Covid-19. Foi possível, designadamente, alargar
aos 2º e 3º ciclos o regresso às aulas
presenciais e reabrir esplanadas e pequeno
comércio. Mas a situação continua a ser de
risco. É fundamental manter uma postura
de responsabilidade e o respeito integral
dos comportamentos de segurança e
higiene.
+ Abriu no Porto o primeiro museu da
Península Ibérica sobre o Holocausto. Um
contributo importante para que não se
apague a memória de um dos maiores
horrores da história da humanidade.
Iniciativa da comunidade judaica local, o
Museu do Holocausto ilustra os campo de
concentração, de trabalho e de extermínio,
assim como a expansão nazi, os guetos, os
refugiados e as marchas da morte.

- não gosto
- O Domingo de Páscoa ficou marcado pelo
anúncio da morte do presidente da
Câmara Municipal de Viseu, Almeida
Henriques, vítima de Covid-19. Com 59
anos de vida e uma forte dedicação à
causa pública, destacou-se como defensor
do poder local e da coesão territorial,
económica e social. Foi deputado,
governante e um autarca exemplar. Uma
perda para Viseu e para Portugal.
- O massacre perpetrado por jihadistas na
vila de Palma veio adensar o drama
humano que se vive no norte de
Moçambique. Dezenas de pessoas foram
mortas e vários milhares de residentes
fugiram em desespero, caminhando vários
dias à procura de proteção. A ONU alerta
que os deslocados da região Cabo Delgado
podem chegar a um milhão, face ao
contínuo agravamento da violência e
ataques armados que duram há mais de
três anos, numa região rica em gás
natural.
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JOAQUIM DA SILVA GOMES Professor e Investigador

O rio Este e o lavadouro público de Braga
JOÃO GONÇALVES
Advogado

Voz à Justiça

A

pandemia, que nos afeta há mais de
um ano, reforçou os cuidados de higiene que todos devemos ter. A distância que somos aconselhados a manter entre outras pessoas, a proteção que devemos
colocar para que os efeitos da nossa respiração não infetem os outros, através do uso de
máscara, a higiene das mãos e, em geral, do
corpo, são agora bem mais frisados e enraizados do que antes da pandemia.
Nas últimas décadas, no nosso país, temos
verificado uma melhoria acentuada nas condições de vida das pessoas, cujos reflexos
são visíveis ao nível da qualidade das habitações, da alimentação, da higiene, da saúde e,
em consequência, do aumento da esperança
média de vida.
Sendo os cuidados de higiene um dos fatores que mais contribui para a expansão de
doenças, de epidemias e até de pandemias,
como a que vivemos, importa recordar um
tema central na higiene doméstica e até pública que se verificava em Braga no início do
século XX e que era causadora de várias
doenças.
Na altura, com a exceção de um pequeno
número de pessoas que vivia em casas senhoriais, e por isso com mais conforto, a larga maioria de bracarenses vivia no limiar da
pobreza.
Então, como agora, um dos elementos essenciais para uma maior qualidade de vida
era a água. Assim, a água canalizada apenas
chegara às habitações do centro da cidade
em 1914. Até então, as pessoas estavam dramaticamente limitadas deste recurso, indispensável às condições mínimas de vida. As
casas, na sua maioria, não tinham água à disposição e eram poucas as que tinham fontenários ou nascentes de água.
Perante estas limitações, os fontenários que
existiam espalhados pela cidade eram o primeiro recurso das pessoas mais pobres, mas
também de animais que deambulavam livremente pela cidade e que aí iam beber, nomeadamente: cavalos, bois, vacas, ovelhas e
carneiros.
Não havendo água canalizada, também a
higiene pessoal era afetada. No entanto, no
que se refere a tanques para as pessoas lavarem as suas roupas, as limitações aqui existentes eram levadas ao extremo. Assim, na
falta deste recurso, os bracarenses andavam
com frequência com roupas sujas e muito ra-

lll
A concretização de um lavadouro
público atrairia, garantidamente,
muitas pessoas à sua utilização. No
entanto, para evitar aglomerados de
pessoas junto ao tanque, seria necessário criar um regulamento específico,
que limitasse o seu acesso preferencialmente aos pobres bracarenses,
tendo os ricos, se o quisessem frequentar, que pagar “ alguma coisa pela
lavagem das roupas”.

ramente tomavam banho. Daí resultavam
doenças e, em vários casos, mortes.
Foi neste contexto que surgiram pedidos
em Braga, logo no início do século XX, para
que se estabelecessem na cidade tanques públicos onde as pessoas mais necessitadas pudessem lavar as suas roupas. Estes “lavadouros públicos”, como era frequente designarem-se, permitiriam às pessoas mais pobres
um pouco de qualidade de vida, uma vez que
“dentro das suas pequenas habitações sem
ar, sem luz e sem água suficientes, não podem lavar convenientemente as suas roupas”. (1)
Assim, enquanto os ricos têm em casa água
suficiente para lavarem as suas roupas ou,
quando a não têm, podem pagar a “lavadeiras de fora da cidade” para que façam esse
serviço, os pobres bracarenses não tinham
essa regalia à disposição!
Uma vez que os pobres não tinham lavadouros públicos à sua mercê, tinham de deslocar-se principalmente ao rio Este. Há vários testemunhos, escritos e fotográficos, de
mulheres a lavarem as suas roupas nas águas

do rio Este, concentradas principalmente
junto à ponte de S. João.
Uma vez que nos meses de outono e de inverno o frio fazia-se notar de forma intensa,
muitas mulheres preferiam nem sequer lavar
as suas roupas. Desta forma, o odor de muitas destas pessoas era nauseabundo, devido
às suas roupas sujas, e devido aos seus corpos por lavar. Como consequência, as doenças eram constantes e até as epidemias ocorriam com frequência!
Perante esta situação, o desejo dos bracarenses era estabelecer em Braga um amplo
lavadouro público onde “pelas suas comodidades, pelo seu asseio, pela sua situação e
pelo seu abrigo, se derive uma corrente de
concorrência, que afaste muita imundice e
que incite o povo á pratica da limpeza, condição indispensável para a boa hygiene”. (1)
A concretização de um lavadouro público
atrairia, garantidamente, muitas pessoas à
sua utilização. No entanto, para evitar aglomerados de pessoas junto ao tanque, seria
necessário criar um regulamento específico,
que limitasse o seu acesso preferencialmente
aos pobres bracarenses, tendo os ricos, se o
quisessem frequentar, que pagar “alguma
coisa pela lavagem das roupas”.
As doenças comuns em Braga, neste início
do século XX, eram a difteria, a febre tifoide, a meningite, a tuberculose e várias pneumonias, a maioria delas provocadas pela falta de higiene e pela imundice que aqui
vigorava. Aliás, Braga registada uma taxa de
mortalidade de 32% por 1 000 habitantes,
valores então dos mais elevados da Europa.
E uma das causas principais para esta triste
realidade era a inexistência de lavadouros
públicos e ainda de água canalizada. Acrescia a esta situação, as pobres habitações,
muitas delas em terra batida e com animais a
coabitarem com os seus donos e com as suas
famílias.
Por esta razão, para além do lavadouro público, várias pessoas defendiam a construção
de uma piscina pública, onde os pobres pudessem banhar-se e retirar dos seus corpos a
porcaria que os cobria com regularidade.
Desta forma, contribuía-se para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas e da saúde
pública.
1) Jornal “Correio do Minho”, de 4 de abril
de 1902.

Posso pedir
o registo gratuito
de prédios rústicos
de que sou
proprietário
há vários anos
e nunca registei?
Sim, o registo de terrenos
gratuito começou por ser feito apenas em 10 concelhos,
mas abrange agora todo o
país.
Até agosto de 2023 pode registar gratuitamente e de forma simples os terrenos que
possui. Este projeto, conhecido por Sistema de Informação Cadastral Simplificada, é
uma forma de os donos reclamarem a posse destas propriedades, mas também de o
Governo saber a quem pertencem.
Abrange prédios rústicos e
mistos, ou seja, terrenos para
exploração agrícola ou pecuária, mas com construções
de apoio a essas atividades.
Na plataforma BUPi – Balcão Único do Prédio está toda a informação para que a
identificação dos terrenos se
faça online ou através de uma
rede de balcões. Nesta plataforma deve realizar a autenticação com o cartão de cidadão ou chave móvel digital e
respetivos PINs.
Existe também uma rede de
balcões BUPi onde este registo é feito de forma presencial. A lista está disponível
no site.

12 Desporto
correiodominho.pt
8 de Abril 2021

1 de Setembro
2016 correiodominho.pt
Necrologias
| Diversos 23

§karting

Voleibol Clube de Viana em sexto
prepara próxima época na I Divisão

No fim-de-semana
Campeonato
de Portugal arranca
em Viana do Castelo

DIRECÇÃO DO CLUBE VIANENSE faz um balanço positivo à temporada finda, com sexto lugar
no escalão maior e já prepara 2021/22 na I Divisão Nacional.
VOLEIBOL
| Redacção |

O Voleibol Clube de Viana/Casa
Peixoto, para além de ter garantido logo após a realização da 1ª
fase do campeonato, a sua permanência na I Divisão Nacional
na próxima época de 2021/2022,
posicionou-se no 6.º lugar da tabela classificativa, logo após as
principais equipas de voleibol
no panorama nacional.
A direcção do Voleibol Clube
de Viana, em balanço à temporada, que remeteu aos órgãos de
informação, manifesta “o seu reconhecimento” a todos os atletas “pelo elevado empenho e dedicação demonstrados, apesar de
todas as contingências impostas
pela pandemia que nos assolou”.
“Uma equipa jovem, mas onde
a coesão e espírito de grupo,
souberam ultrapassar todas as
dificuldades com que nos deparamos, fazendo um enorme tributo ao lema do VCV - “juntos”,
acrescenta, estendendo agradecimentos à equipa técnica constituída pelos técnicos João Pedro
Franco e Gonçalo Arezes, “estreantes nestas funções, por toda
a sua dedicação e trabalho, e
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Voleibol Clube de Viana garantiu cedo a permanência na I Divisão Nacional

também pelos resultados alcançados”.
“Não podemos deixar de realçar que também nesta época que
agora finda e pela primeira vez
na história do VCV, foi possível
participar nos quartos de final Final 8 da Taça de Portugal”,
prossegue.
Terminada a participação da
equipa sénior masculina, as restantes equipas - sénior feminina
e dos escalões de formação, re-

tomarão a sua actividade regular, incluindo os quadros competitivos, a partir do próximo dia
19 de Abril, nos termos das instruções emanadas pela autoridades nacionais, locais e pela
DGS.
Também relativamente à equipa sénior masculina, estão neste
momento a ser lançadas as bases para a constituição da equipa
que disputará o campeonato nacional da I Divisão na próxima

§ténis
Reeleito por unanimidade

João Mota mais dois anos à frente do CT Braga
João Mota, o actual presidente do Clube de Ténis de Braga (CTB), acaba de ser reconduzido para
novo mandato, de dois anos, preparando-se assim para cumprir o terceiro período à frente da direcção do CTB. A assembleia geral eleitoral decorreu no final do passado mês de Março e a lista
encabeçada por João Mota recolheu a unanimidade dos sócios votantes, o que totalizou 266 votos. Unanimidade que se verificou igualmente nos outros Órgãos Sociais da colectividade bracarense que mantêm os actuais presidentes - António Pereira na Assembleia Geral e Pedro Moniz,
no Conselho Fiscal. Na mesma assembleia foram igualmente aprovadas, por unanimidade, as
contas relativas a 2019 e 2020. Recorde-se que a ligação do João Mota não se limita aos dois
mandatos em que foi presidente da direcção já que antes, e durante cerca de 25 anos, exerceu
outras funções nos órgãos sociais do Clube de Ténis de Braga.
Do último mandato, João Mota recorda dois factos negativos: a impossibilidade de realizar os
dois torneios que mais visibilidade dão ao clube: o Torneio Internacional Under12, que geralmente acolhe tenista de mais de 20 países de todo o mundo, e o Challenge Braga Open. Pela positiva realça a grande adesão de atletas das mais variadas idades, não só nas Escolas mas como
sócios, o que levou, inclusive, à necessidade de suspender a admissão de novos sócios, excepção
feita aos ex-associados e familiares diretos dos actuais.

época de 2021/2022, e da qual a
colectividade vianense diz dar
nota proximamente.
A toda a estrutura do VCV,
atletas, técnicos e pais, aquela
nota aos órgãos de informação
conclui com “agradecimento especial pela confiança sempre depositada mesmo em tempos que
se nos afiguraram como de difícil enquadramento”. A gratidão
estende-se a patrocinadores,
apoiantes e ao Município.

Regresso de jornadas duplas, novo
sistema de pontuação e novas categorias X30 Mini e X30 Master são
novidades do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2021, que arranca no próximo fim de semana,
no Kartódromo de Viana do Castelo,
sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). A lista de
inscritos conta com 86 pilotos distribuídos por diferentes categorias.
À semelhança das épocas anteriores, o campeonato contempla as categorias Iniciação, Cadete 4T, Júnior,
X30 e X30 Super Shifter (que inclui
as classes Sénior, Master e Gentleman), sendo a X30 Mini (que substitui a categoria Juvenil e que já pôde ser vista há cerca de três semanas na Taça de Portugal de Karting
relativa a 2020), assim como a classe X30 Master (incluída na X30),
destinada a que tem mais de 30
anos, são as principais novidades.
A categoria Juvenil passa agora a
designar-se por X30 Mini – destinada a pilotos dos 7 aos 11 anos –,
mas não muda apenas de nome. Os
karts passam a estar equipados
com motores de 60cc (ligeiramente
mais lentos), refrigerados a água,
por troca com os Puma de 85cc, refrigerados a ar, propulsores que a
IAME deixou de fabricar. Mas o motivo desta mudança é para os jovens pilotos portugueses poderem
correr com as mesmas especificações dos karts admitidos no IAME
Euro Series (Europeu da especialidade) e de outras competições.

MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO

FRANCISCO AUGUSTO
OLIVEIRA VIEIRA
Na passagem do seu aniversário natalício, os amigos participam a todas as pessoas que se queiram unir nesta singela
homenagem, em nome do nosso saudoso
amigo FRANCISCO VIEIRA, que será celebrada missa, hoje, quinta-feira, 8 de Abril,
pelas 19.15 horas, na Igreja Paroquial de
Maximinos.
Antecipadamente agradecem a todos
quantos com a sua presença se dignem
assistir a este acto religioso.
Braga, 8 de Abril de 2021
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9 Em Banda
9 Logradouro

9 Aquecimento
9 Estores Elétri
9 Bons Acessos
Ace

Luís Pinto

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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ID:124391014-126 -

105.000 €

C.E.:(D) Apartamento com 2 quartos, junto ao
BragaParque.Com garagem fechada, varanda
e boas áreas em prédio moderno com elevadores.
Disponível para visitas. Ótima oportunidade!

ID:124391005-507 -

330.000 €

C.E.:(A+) Moradia Térrea T4 inserida em lote
de 2270m2. Com aq. central, quarto com suite,
cozinha equipada com placa, forno e exaustor,
painéis solares e garagem para 4 viaturas.

ID:124391032-68 -

250.000 €

C.E.:(F) Oportunidade na Póvoa de Lanhoso, moradia para
2 famílias com habitações completas e separadas, no R/C
(W.C., quarto e cozinha) e 1º Andar (3 quartos, cozinha,
sala e W.C.) com acesso pelo interiorE terreno com cerca de
8.200 m2 com potencial para construção de várias moradias.

ID:124391034-42 -

149.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica, inserida
em lote de 2.200 m2. Com aquecimento central,
situada a 2 min. do centro da Póvoa de Lanhoso.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CERVÃES -VILA VERDE

CONVOCATÓRIA

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

Convocam-se os Associados da Associação Comercial de Braga
– Comércio, Turismo e Serviços para uma Assembleia Geral
Ordinária, que terá lugar na Sede Social, sita à Rua D. Diogo de
Sousa, n.º 91, Braga, no dia 20 de abril de 2021, pelas 18H30, com
a seguinte ordem de trabalhos:

COMPRO!!!

PRECISA-SE

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

SERRALHEIRO

Tlm. 967 200 625
1. Apreciar, discutir e votar o relatório e contas de gerência
do exercício de 2020 e respetivo parecer do Conselho Fiscal;
2. Discutir e votar a proposta da Direção de revisão dos estatutos
com a finalidade de alterar a denominação de Associação
Comercial de Braga – Comércio, Turismo e Serviços para
Associação Empresarial de Braga.

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Braga, 06 de abril de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Pedro Manuel de Pina Tinoco Fraga, Eng.º

BRAGA

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tlm. 935 865 711

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

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

3. Outros assuntos de interesse para os Associados.
Se à hora marcada, não se verificar a presença de mais de
metade dos associados com direito a voto, a reunião efetuar-se-á
meia hora depois com qualquer número de associados presentes,
conforme o disposto no art.º 22.º dos Estatutos.

COM EXPERIÊNCIA
FERRO

IRMANDADE DE SANTA CRUZ

QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

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

Nos termos do § 3.º, do artigo 17.° dos Estatutos,
são por este meio convocados os Irmãos para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar
às 14:30 horas, do dia 24 de abril (sábado) de 2021,
nas respetivas instalações, sitas no Largo Carlos
Amarante, n.º 11 em Braga, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto Único: Eleição das órgãos Sociais
para o Quadriénio de 2021/2024
Se à hora designada não se achar presente
número suficiente de Irmãos, a Assembleia Eleitoral
funcionará meia-hora depois, com qualquer número
de presenças, conforme o disposto no §1° do artigo
14.° dos Estatutos.
Braga, 8 de abril de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
Dr. António de Oliveira Vieira

€€€€ 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...

VENDE-SE OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

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

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!!

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

correiodominho.pt
28
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SOBRE RODAS

ANUNCIE NAS
NOSSAS PÁGINAS

COMPRE NOS STANDS CM

SEAT

IBIZA E ARONA JÁ TÊM DATA DE ESTREIA
Estética revista para os renovados Ibiza e Arona
que serão revelados ana próxima semana.
A Seat divulgou os primeiros detalhes dos actualizados Ibiza e Arona,
que serão revelados oficialmente no próximo dia 15 de abril. As imagens
já permitem espreitar algumas novidades da ‘revolução’, como a Seat
descreve, dos dois modelos, sendo evidente uma maior colagem ao Leon
e Tarraco.
No caso do Arona, visto de frente, é possível perceber os faróis de nevoeiro reposicionados, para-choques revisto e uma nova assinatura luminosa em LED. O pequeno SUV promete melhores aptidões para fora de
estrada, com a introdução de uma variante Xpericence.
Já o Ibiza - para já mostrada apenas a traseira – inspira-se no ‘irmão’
Leon, com um para-choques redesenhado, farolins modificados em LED
e com o nome do modelo escrito na tampa da mala.
O interior deverá receber novos materiais e decorações, além de um
sistema de infotainment actualizado. A gama de motores deverá permanecer cingida às opções de três e quatro cilindros turbo TSI a gasolina.
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Seat divulga primeiras imagens do que se poderá esperar dos novos Ibiza e Arona

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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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

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

FIAT CROMA
ANO 2007 - 150CV
1900 CILINDRADA
238251 KM
4900 €

MERCEDES GLK 220CDIANO 2014 - 170CV
2200 CILINDRADA
245652 KM
21.500 €

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA HYBRID 125CV ANOS
AD-94-ME – 19.970 €
7 ANOS GARANTIA

30
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

00:29 Selma Uamusse
Ao Vivo No Theatro Circo
00:55 Catástrofes Mortíferas
01:49 Janela Indiscreta
02:33 Grande Entrevista
03:28 Televendas
05:59 Manchetes 3
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
12:59 Jornal da Tarde
14:23 Os Nossos Dias
15:06 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em Direto
19:06 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Linha da Frente
21:38 Joker
23:48 5 Para a Meia-Noite

00:46
00:19
01:22
05:46
06:32
07:02
12:57
13:27
13:53
14:00
15:00
15:34
16:02
16:56
20:42
21:30
22:05
22:56

00:30
00:30
02:00
02:45
03:40
06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00

No Ar
Sociedade Civil
Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África - 2ª Edição
Programação infantil
Biosfera
One Love
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Consigo
Caçadores da Noite
Programação infantil
Conspirações por Decifrar
Jornal 2
Terra Alagada
Amantes na Fronteira

TVI

Tempo de Amar
Passadeira Vermelha
Mentes Criminosas
Linha Aberta
Televendas
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Jornal da Noite
Liga Europa
- Granada X Man. United
22:00 Amor, Amor
22:45 A Serra

00:00
01:10
02:45
03:35
03:55
04:15
05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:45
16:00
19:00
19:57
21:45
22:40

Mulheres
Defesa à Medida
Circulatura do Quadrado
Doce Tentação
Fascínios
Tv Shop
Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Jornal das 8
Bem me Quer
Amar Demais

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

Publicidade

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124
Praça do Comércio, 47

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911
R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

FAFE
MOURA T. 253 599 473

OLIVEIRA T. 253 695 151

R. Montenegro, 191

R. Frei José Vilaça 101

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

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

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

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

R. Barão de Trovisqueira, 71

Av. Abade Tagilde, 901

Rua António José Pereira 66

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

CAMINHA
TORRES T. 258922104
Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603
VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

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

Av. Dom Afonso III, 434

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

Sudoku

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.

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL
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LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

964 131 762

NOVIDADE
BRUNINHA
Olá meus amores! Sou simpática, meiga, mamas grandes,
boca quente, corpo atraente…

911 197 297
LOIRINHA, MEIGA,
MUITO SIMPÁTICA
SEGUNDA A SEXTA
A PARTIR DAS 9

912 238 180

Publicidade 31

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Menina só

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

925 751 527

JOGOS

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

Segunda 05/04/21

910 874 935

253
916
966
936

253
233
233
233

Sorteio 14/2021

253
602
602
602

PAULA
PORTUGUESA
Mulher madura, carinhosa
e peludinha.

911 162 277

52 190
2.º Prémio 50 809
3.º Prémio 43 638

Insólitos

Um cão protegeu e nunca abandonou a
dona, uma menina de apenas quatro anos,
surda e autista, após esta se ter perdido num
deserto australiano. A pequena Molly
perdeu-se no deserto de Simpson, na
Austrália, após se ter afastado da família
durante um passeio de bicicleta. O cão de
Molly nunca a abandonou e aqueceu-a

durante a noite que a menina passou ao
relento. A criança viria a ser encontrada
pela família no dia seguinte.
O reencontro e o fim do pesadelo
transformaram-se em lágrimas de alegria e
festa. “Corremos para ela emocionados e
abraçámo-la. O cão estava ao lado dela e
perguntámos-lhe ‘Ele esteve sempre
contigo?’. Ela nem precisou de pensar e
respondeu: ‘Nunca saiu de perto de mim. E
ainda me serviu de cadeira e cama’”, relata
a familiar da menina.

Terça 06/04/21

Sorteio 28/2021

2 21 37 38 50
*7 *8

Sorteio 28/2021

4 19 20 21 22
+2
Quinta 01/04/21

Sorteio 13/2021

Abby

DOWSE
A blogger e
‘embaixadora’
da Fashion Nova
deslumbrou os seus
mais de 3milhões
de seguidores,
no Instagram, com
a sua mais recente
publicação.

Carneiro
Amor: Seja menos possessivo. Amar é
dar liberdade.
Saúde: Olhe mais por si. Faça uma
alimentação equilibrada.
Dinheiro: Pode ter oportunidade de
mudar o rumo financeiro. Terá o que
ambiciona da sua vida.
Números da Sorte: 4, 16, 15, 28, 39,
48

1.º Prémio

Quarta 07/04/21

Cão leal protege menina surda
e autista de quatro anos
que se perdeu no deserto

HORÓSCOPO

40 381
450
3.º Prémio 75 389
4.º Prémio 32 095
Terminação 1
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 04

Sexta 02/04/21

Sorteio 27/2021

4 21 34 40 47
*2 *5

Sorteio 14/2021

NBT 23341
Sábado 03/04/21

Sorteio 27/2021

2 4 16 41 42
+12

Touro
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: O amor pode invadir o seu
coração. Andará nas nuvens.
Saúde: Seja moderado nas refeições.
Comer demais faz mal à saúde.
Dinheiro: Período favorável. Sentirá
que o seu esforço foi recompensado.
Números da Sorte: 9, 18, 26, 34, 38,
48
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Se conhecer alguém tenha o
cuidado de evitar situações de risco,
proteja a sua saúde e a dos seus.
Saúde: Para levantar a auto-estima
faça exercício físico.
Dinheiro: Evite confiar demasiado em
certas pessoas. Separe o trigo do joio.
Números da Sorte: 1, 28, 31, 34, 42,
43
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Momento favorável para fazer
novas amizades. Enriqueça a sua vida.
Saúde: Anda mais enervado e terá
tendência para ser explosivo.
Dinheiro: Poderá fazer uma viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 18, 25, 36,
41
Leão
Carta do Dia: 9 de Copas, que significa
Vitória.
Amor: Prepare um jantar especial. O
romantismo quebra a rotina da
relação.
Saúde: Coma mais fruta. Uma maçã
por dia, dá uma vida sadia.
Dinheiro: Seja mais dedicado ao seu
trabalho. A vitória está perto.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 13, 27, 47
Virgem
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Resolva de imediato qualquer
mal-entendido com o seu amor.
Saúde: Se costuma ter herpes labial,
aplique folhas frescas de erva-cidreira.
Dinheiro: A sua agilidade mental vai
ajudá-lo a concluir um trabalho
urgente.
Números da Sorte: 1, 3, 16, 27, 28,
46

Balança
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Seja mais amoroso com o seu
par.
Saúde: Atenção ao sistema digestivo,
coma de forma equilibrada.
Dinheiro: Conclua aquilo que começa.
Terá maior poder material.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47
Escorpião
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Aproveite o tempo livre para se
entregar de corpo e alma ao seu amor.
Saúde: Para evitar pedras nos rins
tome chá de salsa.
Dinheiro: Atravessa uma fase intensa.
Terá força para deitar mãos à obra.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 29, 46,
49
Sagitário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Controle a tendência para ser
inconstante. Dê segurança ao seu par.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Descanse mais.
Dinheiro: Bom momento para fazer
uma compra que deseja. Arrisque.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37
Capricórnio
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Espalhe alegria e bem-estar à
sua volta. Leve a harmonia para o seu
lar.
Saúde: Pode sentir-se cansado.
Alimente-se melhor para repor
energias.
Dinheiro: Irá conhecer a glória a nível
material. Quem sabe se não será um
prémio?
Números da Sorte: 7, 18, 23, 25, 33,
47
Aquário
Carta do Dia: O Eremita, que significa
Procura, Solidão.
Amor: Não julgue a pessoa amada.
Seja mais compreensivo.
Saúde: Procure não se enervar, pois
isso pode prejudicar a saúde.
Dinheiro: Possível oportunidade de
concretizar novas ideias.
Números da Sorte: 9, 15, 20, 24, 39,
44
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Dê mais atenção à família.
Organize um jantar para reunir as
pessoas mais especiais.
Saúde: Controle o stress. Dedique-se
a uma atividade de que goste.
Dinheiro: Aprenda a gerir bem os seus
investimentos. Evite períodos de maior
sacrifício.
Números da Sorte: 1, 5, 17, 29, 35,
49
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Braga

Tribunal condena
autor de furtos
a internamento
psiquiátrico
O Tribunal de Braga condenou
ontem a quatro anos e nove meses
de prisão, com internamento em
ala psiquiátrica, um homem de 42
anos que efectuou três assaltos na
cidade, incluindo um à casa dos
pais. O arguido sofre de psicose
esquizofrénica e perturbações
mentais do comportamento, devido
ao uso de múltiplas drogas. A esta
problemática, acresce um problema
de ordem psiquiátrica que afecta o
arguido há vários anos, tendo
mesmo estado internado na Casa de
Saúde de S. João de Deus, de onde
saiu antes de lhe ser concedida alta
hospitalar. O tribunal considera que
este quadro de saúde mental não se
coaduna com o funcionamento dos
estabelecimentos prisionais
comuns, nos quais a vigilância e o
acompanhamento não são “os
exigidos” pelo estado do arguido.
Assim, o tribunal determinou a
transferência do arguido do
Estabelecimento Prisional de Braga,
para o Estabelecimento de Santa
Cruz do Bispo.

Publicidade

Operação da GNR e PSP

GNR recupera 120 mil euros de artigos
furtados em armazéns de Braga e Porto

A GNR recuperou artigos furtados em armazéns de distribuição alimentar e têxtil dos
distritos de Braga e Porto, no valor estimado de 120 mil euros, anunciou ontem fonte
policial. No âmbito desta operação, foram ainda constituídos arguidos oito homens, com
idades entre os 22 e os 45 anos.
O Comando Territorial do Porto da GNR indica que os artigos foram encontrados na terçafeira no decorrer de 24 buscas em habitações e armazéns do Porto, Arcozelo (Vila Nova de
Gaia), Alfena (Valongo) e Paços de Ferreira, que culminaram uma investigação
desenvolvida ao longo de quatro meses.
Trezentas caixas com bebidas alcoólicas, 800 artigos têxteis (cortinados e atoalhados), 20
eletrodomésticos (fornos e fogões), 2.500 peças de vestuário e 112 pares de sapatos, três
televisores e até uma pequena moto integram a lista das apreensões.
Além destes artigos, a restituir aos proprietários, a GNR apreendeu duas viaturas que
seriam utilizadas para transportar o que era furtado, bem como uma arma elétrica.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.
A operação de terça-feira contou com o apoio de forças especiais da GNR (Destacamento de
Intervenção) e da PSP.

Vila Nova de Famalicão

Homem assume facadas a companheira

Um homem de 37 anos acusado de tentar matar a companheira em Vila Nova de Famalicão
admitiu onten que lhe desferiu algumas facadas, mas sublinhou que o objectivo era apenas
“magoar”. No início do julgamento, no Tribunal de Guimarães, o arguido negou ainda que
tivesse forçado a companheira a manter relações sexuais com ele. O arguido está ainda acusado de injuriar, agredir e ameaçar de morte a companheira. O Ministério Público imputalhe um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e um crime de violência doméstica. A tentativa de homicídio terá ocorrido em 6 de JUlho de 2020, quando o arguido se
deslocou ao restaurante em que trabalhava a companheira e lhe desferiu “vários” golpes
com uma faca de cozinha, atingindo-a no tórax, abdómen, num braço e numa perna.

Guimarães

Morreu atingido por árvore que cortava

Um homem onten hoje em Gémeos, Guimarães, alegadamente
atingido por uma árvore que estaria a cortar, disse fonte do
Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.
Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 16h00, tendo a vítima cerca
de 60 anos.O óbito foi declarado no local. Para o socorro, foram
mobilizados os Bombeiros Voluntários de Guimarães, uma
ambulância do INEM e uma viatura médica de emergência e
reanimação. A GNR tomou conta da ocorrência.
Publicidade

