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Está em marcha plano
de cooperação com
cidade iraniana de Yazd

Museu do Design
vai nascer na
Casa Conde Vilas Boas
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UNIÃO DE FREGUESIA
DE CALDELAS
SEQUEIROS
E PARANHOS
em destaque nesta edição
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MENU DE ENCOMENDAS
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Braga

Braga e cidade iraniana de Yazd
desenham plano de cooperação

+ mais
Em Novembro do ano
passado, o presidente da
Câmara Municipal de Braga
apontou a inovação e o
empreendedorismo como
áreas em que Braga e Yazd
podem vir a colaborar no
futuro. Na recepção ao
embaixador do Irão em
Portugal, Morteza Jami,
Ricardo Rio justificou que
Yazd, tal como Braga, “é uma
cidade com uma grande
história e um grande
dinamismo, com uma
presença muito forte da
cultura, da investigação e do
empreendedorismo, áreas
que Braga tem valorizado
nos últimos anos e que
podem ser fortalecidas entre
as cidades”.

MEMORANDO entre Braga e Yazd vai ser assinado em breve. Cooperação empresarial e tecnológica
são aposta para duas cidades geograficamente distantes mas com muito em comum.

DR

Webinar da InvestBraga uniu representantes de Braga e Yazd

ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Um memorando de entendimento entre Braga e a cidade iraniana de Yazd deverá ser assinado
brevemente com vista à regulação da cooperação bilateral, nomeadamente a nível empresarial
e tecnológico.
O desejo foi manifestado ontem pelo presidente da Câmara
de Comércio e Indústria de
Yazd, Mohammad Reza Ghomi,
no webinar ‘Oportunidades de
Negócio na região de Yazd -

Irão’, promovido pela InvestBraga e pela embaixada deste
país em Portugal.
No mesmo sentido, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, defendeu que a
coperação entre os dois países se
deve materializar a nível local.
Existem “inúmeras oportunidades de cooperação entre Portugal e o Irão, não apenas a nível
nacional, como também entre
cidades, empresas e outras instituições”, defendeu o autarca, garantindo que a Câmara Municipal de Braga “está fortemente

empenhada em construir uma relação duradoura com diversos
países e agentes económicos, no
sentido de colocar Braga no radar do investimento internacional.
No webinar, o embaixador do
Irão em Portugal, Morteza Damanpak Jami, reafirmou a disponibilidade do seu país em aprofundar as relações comerciais
com Portugal.
“Apesar da distância geográfica, Portugal e o Irão partilham
desde o século XVI uma história
comum em termos de política

económica”, destacou o diplomata que visitou Braga em Novembro do ano passado (ver caixa).
Segundo Morteza Damanpak
Jami, entre 2015 e 2018, mais de
180 empresas portuguesas de diversos sectores de actividade
operaram no Irão, a segunda
maior economia da região do
Médio Oriente e Norte de África, a seguir à Arábia Saudita.
Uma dessas empresas é a ‘Mota Ceramic Solutions’, presente
naquele país do Médio Oriente
desde 2009, tendo o seu director

Startup Braga recebe propostas de empreendedores iranianos

Tecnologia é chave para a aproximação
ECONOMIA
| José Paulo Silva |

Num quadro de prolongamento
des sanções impostas pela União
Europeia, mas em que decorrem
negociações para permitir que os

Estados Unidos regressem ao
acordo nuclear de 2015 e levantem as sanções de Washington
contra a República Islâmica, o
embaixador Morteza Damanpak
Jami entende que “este é o tempo certo para as empresas portu-

guesas trabalharem no mercado
iraniano”.
O representante do Irão, acredita que “as potencialidades trazidas pela tecnologia desenvolvida em Braga poderão ser a
chave para a aproximação” dos

ecossistemas empresariais das
duas cidades. Morteza Damanpak Jami destacou que o país
dispõe de um ecossistema empreendedor forte e aberto, apostando “no desenvolvimento de
uma indústria de startups consis-

de vendas, Paulo Vigário, aconselhado os empresários portugueses a realizarem os seus investimentos com “representantes locais”.
Metalurgia, energias renováveis, construção, saúde e turismo são algumas das oportunidades de negócio que se oferecem
às empresas portuguesas no Irão,
particularmente na região de
Yazd, considerada uma das
mais empreendedoras daquele
daquele país de 83 milhões de
residentes, mas que é porta de
entrada para um mercado mais
alargado de 300 milhões de pessoas.
“À semelhança de Braga, Yazd
é uma cidade com uma grande
história e um grande dinamismo,
com uma presença muito forte
do ponto de vista da cultura, da
investigação e do empreendedorismo, da inovação, áreas que
Braga tem valorizado nos últimos anos”, destacou o presidente da Câmara Municipal de
Braga.

tente, desafiando os empreendedores a internacionalizar-se”.
Luís Rodrigues, o director da
Startup Braga, outros dos participantes no webinar, destacou
que este ‘hub’ de inovação é
uma das incubadoras certificadas em Portugal para acolher
projectos de empreendedores internacionais, tendo recebido nos
últimos meses 74 candidaturas
para incubação, 15 das quais
provenientes do Irão.
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Norte investe 2,3 milhões
COVID-19
para colocar região no mapa
828,173
da investigação clínica

MORTES

16,923 (+5)

COLOCAR a região no mapa europeu e mundial da investigação clínica é o
objectivo do projecto ‘CR-digital: Digitalizar a investigação clínica no Norte
de Portugal’, que junta três centros clínicos académicos de Braga e do Porto.
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DR

Nuno Sousa, director do Centro Clínico Académico de Braga, promotor do projecto

INVESIGAÇÃO CLÍNICA
| Redacção/Lusa |

Três centros clínicos académicos de Braga e do Porto vão investir mais de 2,3 milhões de euros num projecto de digitalização da sua investigação clínica, foi ontem anunciado.
Em declarações à Lusa, Nuno
Sousa, director do Centro Clínico Académico de Braga (2CABraga), promotor do projecto,
adiantou que o objectivo é “pôr
a região no mapa europeu e
mundial” da investigação clínica.
“O projecto vai-nos permitir
que haja maior colaboração das
infra-estruturas que fazem investigação clínica no norte de
Portugal. A investigação clínica
não acompanhou o crescimento
da investigação biomédica fundamental, que cresceu muito nas
duas últimas décadas e meia, enquanto a clínica teve um crescimento muito menos acentuado”,
referiu.
Segundo Nuno Sousa, o projecto vai levar à constituição de
uma plataforma digital, que
“ajudará a criar a massa crítica

necessária para pôr a região no
mapa europeu e internacional”.
Denominado ‘CR-digital: Digitalizar a investigação clínica
no Norte de Portugal’, o projecto
junta ainda a Universidade do
Porto (envolvendo a Faculdade
de Medicina e o Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar) e o Centro Hospitalar do
Porto.
O investimento total ascende a
mais de 2,3 milhões de euros,
sendo comparticipado pelo FEDER em dois milhões.
O projecto vai ser desenvolvido até finais de 2022.
Nuno Sousa explicou que vai
ser criada uma plataforma digital para gerir os estudos clínicos

lll
Segundo Nuno Sousa,
o projecto vai levar à
constituição de uma
plataforma digital, que
“ajudará a criar a massa
crítica necessária para pôr a
região no mapa europeu e
internacional”.

e fazer o arquivo digital dos dados.
Será também criada uma unidade que permita fazer as análises avançadas dos dados geridos
pelos estudos clínicos.
“Vai permitir uma maior colaboração das infra-estruturas que
fazem investigação clínica no
Norte de Portugal”, sublinhou.
O projecto inclui ainda outras
instituições prestadoras de cuidados de saúde no domínio da
investigação clínica, como é o
caso do Instituto Português de
Oncologia do Porto (IPO-Porto).
“Este esforço conjunto inédito
irá potenciar significativamente
a capacidade da região Norte no
domínio da investigação clínica,
atraindo estudos promovidos pela indústria farmacêutica, do dispositivo médico e da biotecnologia, mas também aumentando a
capacidade de realizar estudos
clínicos robustos de iniciativa do
investigador”, lê-se na proposta.
O 2CA-Braga é uma parceria
entre o Hospital de Braga e a
Universidade do Minho, através
da Escola de Medicina e do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde.
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Mundo
Um morto e uma pessoa em estado crítico
nos EUA após vacina da J&J
Uma pessoa morreu devido a trombose sanguínea e outra encontra-se
em estado crítico nos Estados Unidos depois de terem recebido a vacina
da Johnson & Johnson contra a covid-19, indicou fonte oficial.
Peter Marks, da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), referiu a existência de
um caso fatal, enquanto outra pessoa está em estado crítico.
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§agenda
Amanhã
TecMinho debate
sobre crescer os
negócios das PME
A TecMinho, interface da Universidade do Minho, realiza amanhã, às 11 horas, o seminário online ‘Scale-up: ser melhor
primeiro’. A iniciativa visa capacitar start-ups ou pequenas e médias empresas (PME) a potenciarem os seus negócios e a gerirem
factores de risco, competitividade e sucesso a nível local e global.
A sessão conta com Nuno Gonçalves, vogal da direcção do IAPMEI e adjunto do ministro adjunto e da Economia; Humberto
Carlos, docente universitário e
administrador de empresas; Sérgio Lorga, director executivo da
Vissaium e gerente da Newthinking; Simão Soares, director-geral da SilicoLife e presidente da
Associação Portuguesa de Bioindústria; e Filipe Soutinho, director-geral da TecMinho.
A inscrição é gratuita.

Até 29 de Maio
‘Sagrado e Profano’
patente no
Palácio do Raio
A Santa Casa da Misericórdia de
Braga acolhe, no Palácio do Raio,
uma exposição de pintura de
Carneiro Rodrigues, intitulada
‘Sagrado e Profano’.
A mostra, alusiva à Semana Santa de Braga está patente até ao
dia 29 de Maio.

Semana pelas Vocações
Pastoral Vocacional
disponibiliza materiais
A Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Braga anunciou que já
estão disponíveis os subsídios
para a Semana de Oração pelas
Vocações, que este ano se celebra
entre os dias 18 e 25 de Abril.
O tema desta Semana de Oração
pelas Vocações é ‘São José: o sonho da vocação’, de acordo com a
mensagem publicada recentemente pelo Papa Francisco.
Tendo em conta a situação actual, ainda muito condicionada
pela pandemia, estes materiais
procuram promover momentos
de oração e reflexão, uns de carácter mais espiritual e outros de
teor mais lúdico e cultural, que
podem e devem ser realizados na
comunidade, dentro dos limites
impostos pela DGS.

Nasceram 1329 bebés
no primeiro trimestre

Espectáculos

NO PRIMEIRO trimestre de 2021, o distrito de Braga registou o nascimento
de 1329 bebés. Só Lisboa e Porto tiveram mais nascimentos.

A Companhia de Teatro de
Braga (CTB) prepara-se para
regressar aos palcos.
Em Abril sobe ao palco ‘No
Alvo’, de Thomás Bernhard,
um espectáculo que é também
a homenagem da CTB ao 25
de Abril. Trata-se de “uma
criação que já visitou vários
países, servida por magníficas
interpretações (Silvia Brito,
Solange Sá, André Laires e
Eduarda Filipa), onde Silvia
Brito já venceu um prémio de
interpretação”, refere a CTB,
em comunicado.
Esta peça pode ser vista nos
dias 23, às 19 horas, e 24, às
11 horas, na Sala Principal do
Theatro Circo.
No dia 30, a CTB sobe a cena
no Teatro Municipal Joaquim
Benite, em Almada, com
‘Gostava de Vê-los sofrer’, de
Max Aub, um solo magistral
de Ana Bustorff que volta à
Companhia sob a direcção do
espanhol Ignácio Garcia.
Em Maio, a CTB regressa às
ruinas do antigo Teatro Romano, para apresentar ‘As Troianas’, de Eurípedes, uma grande produção com mais trinta
pessoas em cena. Para ver de 4
a 13 de Maio, sempre às 20
horas.

Companhia de
Teatro de Braga
anuncia regresso
aos palcos

DR

Número de nascimentos é apurado através do número de ‘testes do pezinho’ realizados

NATALIDADE
| Redacção/Lusa |

Cerca de 18.200 bebés nasceram
em Portugal no primeiro trimestre de 2021, o número mais baixo dos últimos sete anos para
igual período, segundo dados do
Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, que cobre a quase
totalidade dos nascimentos.
No distrito de Braga foram registados 1329 nascimentos nos
três primeiros meses deste ano.
Apenas Lisboa (5.343) e Porto
(3.418) registaram mais nascimentos do que Braga.
Nos primeiros três meses do
ano, foram estudados 18.226 recém-nascidos ao abrigo deste
programa, conhecido como “teste do pezinho”, menos 2.898 do
que em igual período de 2020
(21.124), o que representa uma
quebra de 13,7%, revelam dados
do Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge (INSA).
O mês de Março, em que foram
estudados 6.978 bebés, registou
um aumento no número de nascimentos face a Janeiro (5.646) e
Fevereiro (5.602), indicam os
dados do Programa Nacional de
Diagnóstico Precoce (PNDP).

Analisando os dados para igual
período até 2015, verifica-se que
é o valor mais baixo registado
desde essa data.
Em 2015, foram realizados no
primeiro trimestre do ano
19.656 testes, número que subiu
para 20.992 no ano seguinte e
caiu para 20.735, em 2017, e para 20.364, em 2018. No ano seguinte, subiu para 21.348 e, em
2020, baixou para 21.124.
Se Lisboa, porto, Braga e Setúbal (1321) foram os distritos
com mais nascimentos, do lado
oposto encontram-se Bragança ,
que foi o distrito que menos rastreios realizou (116), seguido de
Portalegre (129) e da Guarda
(137), precisam os dados do pro-

lll
Segundo os dados,
Lisboa foi o distrito com
mais “testes do pezinho”
realizados (5.343) no
primeiro trimestre do ano,
seguido do Porto (3.418),
Braga (1.329)
e Setúbal (1.321).

grama coordenado pelo INSA,
através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e
Genética, do Departamento de
Genética Humana.
Em 2020, foram estudados
85.456 recém-nascidos, menos
1.908 bebés do que em 2019
(87.364), no âmbito Programa
Nacional de Rastreio Neonatal,
que abrange actualmente 26
doenças, 25 das quais de origem
genética.
Em Braga, no ano passado,
nasceram 3283 bebés.
O Programa Nacional de Rastreio Neonatal arrancou em 1979
com o objectivo de diagnosticar
crianças que sofrem de doenças
genéticas que podem beneficiar
de tratamento precoce, evitando
a ocorrência de atraso mental,
doença grave irreversível e até
mesmo a morte.
O “teste do pezinho” deve ser
realizado entre o terceiro e o
sexto dia do bebé e consiste na
recolha de gotículas de sangue
através de uma picada no pé do
bebé. Apesar de não ser obrigatório, o Programa Nacional de
Rastreio Neonatal tem actualmente uma taxa de cobertura de
99,5%.

Lucky Star

Cineclube retoma
actividade
O Lucky Star – Cineclube de
Braga vai retomar a sua actividade com a apresentação de
um miniciclo dedicado a Yasujiro Ozu, considerado pelos
seus conterrâneos como “o
mais japonês” dos realizadores do Japão.
Serão projectados, no Auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às 19 horas, no
dia 20 de Abril, ‘Viagem a Tóquio’ (1953) e, no dia 27, ‘O
Fim do Outono’ (1960).
O Cineclube de Braga participará também na sessão de lançamento do livro de Donald
Richie, ‘Ozu’, uma referência
bibliográfica para o estudo
deste realizador japonês. Será
na livraria 100ª Página, no dia
21, pelas 18.30 horas.
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Nova residência autónoma
recebe cinco utentes em Maio

+ voluntários
Se tens mais de 20 anos
ainda podes candidatar-te ao projecto INHouse
da CERCI Braga.
A instituição continua
à procura de uma pessoa
para partilhar casa
com cinco adultos com
deficiência intelectual
ligeira, mas com
bastante autonomia.

EM DEZEMBRO, um casal ofereceu um donativo à CERCI Braga para adquirir um imóvel. Financiada
pelo prémio ‘La Caixa’ Capacitar 2020, a instituição abre agora a segunda residência autónoma.
CERCI BRAGA
| Patrícia Sousa |

Na primeira semana de Maio, a
CERCI Braga abre a segunda residência autónoma, que vai receber mais cinco utentes. Um casal
ofereceu, por altura do Natal,
um donativo para adquirir um
imóvel e com o financiamento
dos Prémios BPI ‘La Caixa’ Capacitar 2020 - BPI Solidariedade, a CERCI Braga cumpre assim mais um objectivo assumido
para o 10.º aniversário que está a
celebrar.
Depois de já ter uma residência
autónoma a funcionar desde o
ano passado, a CERCI Braga está a preparar a abertura da segunda residência autónoma para
mais cinco utentes. Os inscritos
são muitos, mas nesta fase, a instituição está a dar prioridade a
utentes do concelho de Braga.
“Temos recebido pedidos de fora do concelho, mas estamos a
priorizar os do nosso concelho”,
justificou a presidente da instituição, Vera Vaz.
Tratam-se de jovens e adultos
autónomos, mas que “precisam
sempre de retaguarda, desde a
gestão do dinheiro até, muitas
vezes, à questão da higiene pessoal”, referiu a presidente da instituição, mostrando-se “feliz”
por a CERCI Braga estar a dar
resposta social a mais cinco
utentes.
“Estamos a finalizar a monta-

O papel do voluntário
será ajudar nas tarefas
da vida diária, contando
sempre com o apoio dos
monitores da instituição.

DR

O voluntário dá apoio
ao projecto da residência
autónoma, interagindo
e partilhando
actividades e em troca
o voluntário usufrui
de alojamento
totalmente gratuito.

Residência autónoma vai receber cinco utentes na primeira semana de Maio

gem e decoração do apartamento
que vai acolher os cinco novos
utentes, sendo que desta vez temos uma mulher”, contou Vera
Vaz, referindo que o trabalho
que é feito junto dos utentes é no
sentido de “melhorar as competências”.
Para além do donativo para a
aquisição do imóvel, a CERCI
Braga conta com o financiamento dos Prémios BPI ‘La Caixa’
Capacitar 2020 - BPI Solidariedade. Entretanto, a Câmara Municipal de Braga vai apoiar também as duas residências autónomas com uma verba de cerca

de 40 mil euros. “Tudo isto acaba por ser uma grande ajuda,
porque as residências exigem
um investimento muito grande
para se conseguir ter as casas devidamente apetrechadas”, justificou.
A instituição está a fazer uma
“derradeira tentativa” para conseguir encontrar um voluntário
para integrar este projecto. “Por
norma, recebemos muitos voluntários, inclusive estrangeiros, e
facilmente conseguiríamos assegurar esta parte do projecto. A
situação pandémica não tem ajudado e até os programas transna-

cionais estão todos parados”, lamentou.
Vera Vaz deixou assim o apelo
com o objectivo de cumprir a génese do projecto e promover a
inclusão social e a partilha. “A
nossa intenção é chamar um ou
dois jovens estudantes e em troca de alojamento gratuito os voluntários farão alguma vigilância à noite e vão partilhar algumas actividades e momentos
de convívio em casa e fora de
casa”, explicou a presidente, garantindo que os utentes continuarão a ter os monitores a
acompanhar todo o processo.

lll
“Abrir a segunda residência
autónoma para mais cinco
utentes é mais uma
das etapas que
nos propusemos
concretizar no âmbito
das comemorações
do 10.º aniversário da CERCI
Braga. Por isso, estamos
felizes por conseguir dar
mais esta resposta.”
Vera Vaz
Presidente da CERCI Braga
Publicidade
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Hoje, às 10 horas

Braga integra Corredor
Biológico Mundial

Paulo Portas no Fórum
Econónimo da ACB
ACB

CONCELHO passou a integrar projecto que visa criar um “cinturão ecológico”
ao redor do planeta para preservar a biodiversidade.

| Redacção|

Paulo Portas é o orador do Fórum Económico 2021 que a Associação Comercial de Braga
(ACB) promove hoje, pelas 10
horas. A edição deste ano, em
formato online, tem como tema
‘Perspectivas para o comércio
internacional em 2021’.
A moderação será realizada
por Pedro Fraga, CEO da F3M.
“Com este evento, pretendemos estimular a discussão e reflexão sobre os grandes desafios que se colocam à economia
portuguesa”, explica a ACB em
comunicado.
O Fórum Económico ACB é
um evento que, desde 2003,
tem contado com a presença de
ilustres personalidades da Economia Portuguesa: José da Silva Lopes, Marcelo Rebelo de
Sousa, Vítor Constâncio, Arlin-
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Paulo Portas

do 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.
A participação é gratuita, mas
sujeita a inscrição.
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Segundo a autarquia, Braga é agora um dos pontos estratégicos do percurso do Corredor Biológico Mundial

AMBIENTE

§política
Arranca hoje com Olga Pereira

JSD promove ‘Academia Autárquicas 21’
A Concelhia de Braga da JSD promove, a partir de hoje, a iniciativa Academia Autárquica 21, que vai decorrer via zoom.
Em comunicado, a JSD de Braga explica que a Academia Autárquica “será
constituída por duas partes, compostas por várias sessões de formação e
painéis de discussão, que terão como objecto matérias e temáticas com
importância autárquica, contando, para este efeito, com a presença de
personalidades locais, regionais e nacionais”.
A iniciativa é aberta à participação de todos os interessados, mediante a
inscrição, que é gratuita. A iniciativa arranca hoje com Olga Pereira, vereadora da Câmara de Braga. Seguem-se Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, e
João Rodrigues, vereador da Câmara de Braga.
Na véspera dos 47 anos do 25 de Abril, Hugo Soares e Francisco Assis, vão
integrar o painel ‘Direita e Esquerda – O Futuro do Portugal Democrático’.
A iniciativa prossegue em Maio.

Entre brasileiros e portugueses

Aliança propõe “mais integração”
Em comunicado, o Aliança defende a necessidade de integrar mais a comunidade luso-brasileira com a comunidade portuguesa, “uma vez que
parte daquela pode desconhecer a cultura portuguesa e tender a criar
grupos à parte, propiciando percepções deturpadas de parte a parte”. O
partido afirma que quer trabalhar com a comunidade brasileira no distrito de Braga, dando a conhecer a cultura local e nacional, integrando-os
verdadeiramente. “Mostraremos que há pessoas que realmente se interessam por eles, procurando que possam ser inseridos no mercado de trabalho ou criem o seu negócio e que se sintam realmente portugueses de
coração”, diz António Montenegro, militante luso-brasileiro do Aliança.

| Redacção |

O Município de Braga anunciou
que acaba de aderir ao Corredor
Biológico Mundial, um projecto,
que visa criar um “cinturão ecológico” ao redor do planeta, conectando diferentes espaços naturais para preservar a biodiversidade.
O projecto está presente em
cinco continentes e contempla
ainda um Comité Internacional
que trabalha e colabora com diversas personalidades e instituições nacionais e internacionais.
Em comunicado, a autarquia
explica que o percurso do Corredor Biológico Mundial terá em

Braga mais um dos seus pontos
estratégicos.
“Integrar esta iniciativa mundial de preservação da biodiversidade é mais um factor que permitirá à cidade continuar a
apostar na sustentabilidade, a
combater as alterações climáticas e a realizar actividades de
educação ambiental com os cidadãos”, refere o vereador Altino Bessa, citado no comunicado.
A mesma fonte realça que “esta
é ainda uma oportunidade para
Braga fazer parte de conferências, congressos ou eventos
mundiais em que está integrado
este projecto de protecção dos
ecossistemas a nível planetário”.
O Comité Internacional do

Corredor Biológico Mundial,
que o Município também passa a
integrar, cria um espaço de encontro, sinergias, alianças e
ideias entre diversos países e regiões, contribuindo para que se
possam desenvolver avanços
significativos na expansão deste
corredor biológico mundial.
O Corredor Biológico conta
também com a colaboração de
universidades de quatro países,
que trocam informações vitais
sobre as pesquisas que desenvolvem mundialmente e que estão
focadas em áreas como a fauna,
a flora, os habitats terrestres e
marinhos, as mudanças climáticas, a poluição e as cidades sustentáveis.

Para conhecer acção da associação

PAN reuniu com Braga Animal Save
PAN
| Redacção |

A Concelhia e a Distrital do
PAN reuniram esta semana com
representantes da associação
Braga Animal Save. O objectivo
do encontro passou por aprofundar o conhecimento da acção da
associação, com a qual o PAN
Braga já colaborou diversas ve-

zes, e perceber as actuais preocupações e desafios dos activistas, bem como as suas propostas
e projectos futuros. “A defesa e
bem-estar dos animais da agropecuária são frequentemente esquecidos e até ignorados pelos
políticos. Mesmo com todo o
trabalho desenvolvido pelo PAN
e pelos activistas nos últimos
anos, continua a ser um tema ta-

bu. Exemplo disso, foram as críticas já tecidas publicamente por
dirigentes da autarquia à acção
desta Associação, que é pacífica
e de louvar.” afirma Rafael Pinto, porta-voz distrital do PAN.
A representação local do movimento internacional The Save
Movement foca-se na defesa dos
animais, com um especial foco
nos animais da agro-pecuária.
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Barcelos
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Barcelos reabilita
edifício para criar
Museu do Design
O MUNICÍPIO de Barcelos acaba de aprovar a
recuperação da Casa Conde Vilas Boas, orçada
em 2,7 milhões de euros, para albergar o museu.
BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira |

Barcelos quer instalar na cidade o Museu do Design Português com o acervo do coleccionador Paulo Parra. É com esse
mesmo objectivo futuro que a
Câmara Municipal de Barcelos
aprovou a adjudicação, por 2,7
milhões de euros, da recuperação e remodelação da Casa
Conde Vilas Boas, onde o museu vai será criado.
O prazo de execução da obra é
de 18 meses, sendo o investimento comparticipado em mais
de 2,2 milhões por fundos europeus, refere o município barcelense em nota à imprensa.
A Casa Conde Vilas Boas é
um edifício histórico setecentista, em pleno Largo do Município, que se encontra degradado, sendo objectivo do Município de Barcelos fazer uma intervenção com “reabilitação integral”, para criar uma estrutura
vocacionada para a memória da
cidade e para a realização de
eventos que possam atrair dinâmicas de outras instituições.
Vai acolher o Museu do De-

sign Português, que contará
com o acervo do coleccionador
Paulo Parra, composto por cerca de 500 peças, que representam as maiores empresas industriais e designers do país nas
áreas da cerâmica, vidro, madeira, metal, plásticos e papel.
O protocolo para cedência,
por 11 anos, daquele acervo, foi
assinado em novembro de
2018. O valor das prestações
anuais a pagar pelo município a
Paulo Parra é de 15 mil euros
nos primeiros dois anos e de 35
mil nos seguintes. Ao fim dos
11 anos, o protocolo pode ser
renovado.A Câmara terá direito
de opção caso Paulo Parra decida vender a colecção. Terá ainda de editar um livro bilingue
sobre a coleção.
A ‘Colecção Paulo Parra’ é
constituída, nomeadamente,
por “produtos de referência” de
empresas como a Vista Alegre,
Electrocerâmica, Porcelanas de
Coimbra, Bordalo Pinheiro,
Oliva, Hipólito e TAP, entre outras. “Trata-se de um património artístico único na história
do design, inovação e tecnologia portuguesas”.

§Política
Federação do PS quer “candidatura conciliadora” barcelense

DR

Casa Conde Vilas Boas vai ser reabilitada pelo Município de Barcelos para ali instalar o Museu do Design Português
Publicidade
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PS avoca designação dos candidatos
A Federação Distrital de Braga do PS avocou o processo de designação dos
candidatos autárquicos no concelho de Barcelos, para fazer “convergir
vontades” e “dirimir divergências”, foi ontem anunciado. Em comunicado,
a Federação refere que a avocação foi aprovada com 50 votos a favor, 18
votos contra e duas abstenções. O presidente da Federação, Joaquim Barreto, disse à Lusa que a proposta que apresentou à direcção nacional do
partido passa por Horácio Barra como número um e por Alexandre Maciel
como número dois.
A Federação avocou o processo, para desempenhar um “papel mediador e
conciliador”, por forma a que o PS apresente em Barcelos “uma candidatura autárquica conciliadora e agregadora”.
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§breves
Início a 8 de Maio
Famalicão proporciona
ciclo de segurança
rodoviária aos jovens
Os jovens entre os 18 e os 35
anos têm a possibilidade de frequentar um ciclo de acções de
formação sobre segurança rodoviária, através da Escola de Educação Rodoviária e o ACP Portugal, num projecto apoiado pela
Câmara de Famalicão. A iniciativa arranca já no próximo dia 8 de
Maio e prolonga-se até Setembro.
As formações serão dinamizadas
pelo ACP e vão decorrer na Casa
da Juventude de Famalicão ou
online caso as medidas restritivas relacionadas com a Covid-19
assim o determinem.
As inscrições são gratuitas e decorrem online, através do portal
da juventude famalicense, entre
os dias 22 de Abril e 6 de Maio.

“Em Guimarães criámos um país onde
nasceu uma língua para o mundo”
ADELINA PINTO, vice-presidente da Câmara de Guimarães, e Micaela Ramon, professora da
Universidade do Minho, apresentaram, ontem, um seminário que vai celebrar a Língua Portuguesa.
+ programa
O programa decorre dia 5 de
Maio:
- 9.30 horas sessão solene de
abertura
com Domingos Bragança,
presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Rui
Vieira de Castro, reitor da
Universidade do Minho,
António Sampaio da Nóvoa,
embaixador da UNESCO e
Francisco Ribeiro Telles,
secretário executivo da CPLP

Autarquia reactiva passes
Famalicenses já
podem usar ‘Passe
Sénior Feliz’

- 10.15 horas - Conferência ‘Dia
Mundial da Língua Portuguesa.
O papel da diáspora’ por Berta
Nunes, secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas
DR

Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara de Guimarães, e Micaela Ramon, docente da UMinho, apresentaram, ontem, programa

GUIMARÃES
| Marta Amaral Caldeira |
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Passe Sénior é para usar

A utilização do ‘Passe Sénior Feliz’ foi reactivada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
A partir de agora, os reformados
e cidadãos com 65 ou mais anos
de idade residentes no concelho
podem voltar a carregar este título de transporte e circular, sem
qualquer limite de viagens, em
todas as carreiras das empresas
de transporte rodoviário de passageiros que operam no território do município – a Arriva,
Transdev e Pacense.
O ‘Passe Sénior Feliz’ pode ser
carregado no Centro Coordenador de Transportes, das 9 às 13
horas e das 14 às 17 horas, de
segunda a quinta-feira e das 9 às
11 horas todas as sexta-feiras.

“Em Guimarã es criá mos um
país e deste país nasceu uma língua que se expandiu para o mundo”, afirmou, ontem, Adelina
Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, durante a apresentação do seminário comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A data será evocada na cidade-berço
no próximo dia 5 de Maio, no
Centro Cultural Vila Flor, numa
iniciativa co-organizada pelo
Município de Guimarães em
parceria com a Universidade do
Minho.
Adelina Pinto começou por referir a importância da comemoração do Dia Mundial da Língua
Portuguesa para Guimarães, evidenciando a natureza estratégica
para a afirmação da cidade enquanto polo difusor da identidade portuguesa e, consequentemente, da Lusofonia.
“Aquilo que desenhámos em
parceria foi um seminário em
torno da temática da língua, em
formato presencial e virtual, de
forma a permitir que os oradores
que não se podem deslocar por
motivos relacionados com a

pandemia possam participar remotamente. Guimarães assume
aqui um papel dialogante e privilegiado no mapa geográfico
dos falantes de língua portuguesa, permitindo que esta seja valorizada nas suas múltiplas dimensões, como a económica, a
académica, a cultural ou a criativa, contribuindo para a promoção da língua e de Guimarães,
bem como para o reforço dos laços entre os países lusófonos”,
frisou a autarca.
A vice-presidente do Município de Guimarães justificou a
celebração da efeméride na cidade, com o facto do Museu da

lll
“Desenhámos um seminário
em torno da temática da
língua, em formato
presencial e virtual, de
forma a permitir que os
oradores que não se podem
deslocar devido à pandemia
possam participar
remotamente”.
Adelina Pinto,
Vice-presidente da Câmara Municipal
de Guimarães

Língua de S. Paulo, que depois
de ter ardido, está prestes a ser
reinaugurado e será apresentado
virtualmente neste seminário.
Mas não só. Adelina Pinto destacou a “cooperação entre Guimarães e o Brasil, que se traduzirá
na celebração de um protocolo
que permitirá a difusão da arte
brasileira em Portugal e da arte
portuguesa, em especial a vimaranense, no Brasil”.
Micaela Ramon referiu que foi
a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) que
criou o ‘Dia da Língua Portuguesa’ e, mais tarde, na sua 40.ª
Conferência Geral, realizada em
Paris, em Novembro de 2019, a
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), declarou o dia
5 de Maio como Dia Mundial da
Língua Portuguesa.
“Este seminário pretende ser a
primeira de um conjunto de iniciativas a desenvolver ao longo
dos anos, sempre para comemorar este dia 5 de Maio”, disse
Micaela Ramon, indicando que
a língua portuguesa é uma das
poucas no mundo que tem estatuto de língua global, pelo facto
de ter mais de 10 milhões de falantes de entre o conjunto das

- 11.30 horas Sessão sobre
Promoção da língua
portuguesa em contexto
académico (coordenação:
Micaela Ramon)
- 15 horas Sessão ‘A Língua
como património vivo’
(coordenação: Vítor Ramalho UCCLA) e o Museu Virtual da
Lusofonia da Universidade do
Minho Moisés Martins
(UMinho)
- 17 horas Sessão ‘Desafios de
futuro para a língua
portuguesa’ (coordenação: João
Ribeiro de Almeida, Presidente
do Instituto de Camões, IP) e
ainda o Projecto ComPartilha
Ana Caridade - Agrupamento
de Escolas de Abação Guimarães
- 18.30 horas - Encerramento

mais de 7000 línguas vivas.
“A nossa língua pertence a um
grupo restrito de pouco mais de
oito dezenas com um universo
de representação muito alargado. A sua influência não se faz
sentir apenas nos nove países
onde é língua oficial, mas um
pouco por todo o mundo onde é
procurada como língua de herança e como língua estrangeira.
As diásporas levam a língua para fora desses territórios”.
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Vizela

Victor Hugo Salgado é recandidato
à câmara, mas pelo Partido Socialista
O ACTUAL PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vizela, Victor Hugo Salgado, que foi eleito em 2017
por uma lista independente, será de novo recandidato ao cargo, mas desta vez pelo Partido Socialista.
VIZELA
| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, eleito
em 2017 por uma lista independente, disse que vai concorrer às
autárquicas deste ano pelo Partido Socialista. “É o regresso a
uma casa que foi a minha família durante muitos anos”, comentou, recordando o seu passado de militância de duas décadas
no PS.
Nesse período de tempo, o autarca chegou a ser deputado à
Assembleia da República, de-
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Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Vizela

sempenhando também funções
como vice-presidente desta autarquia do distrito de Braga, entre outras funções locais e nacionais.
“É com enorme satisfação que
o faço (candidatura pelo PS), até
porque, durante as últimas eleições, afirmei várias vezes que
não era por não ter sido candidato pelo PS que deixei de me sentir socialista”, acrescentou o responsável.
Refira-se que a escolha de Vítor Hugo Salgado foi também
ratificada na passada segundafeira à noite pela Federação de

lll
“É com enorme satisfação
que o faço (candidatura
pelo Partido Socialista),
até porque, durante as
últimas eleições, afirmei
várias vezes que não era por
não ter sido candidato pelo
PS que deixei de me sentir
socialista”.
Victor Hugo Salgado,
Presidente e recandidato à Câmara
Municipal de Vizela

Braga do PS.
Vítor Hugo Salgado, que fora
vice-presidente da autarquia então liderada por Dinis Costa, foi
eleito presidente em 2017, como
independente, liderando o movimento ‘Vizela Sempre’, após um
conturbado processo interno, no
PS, para a escolha do melhor
candidato para ocupar os destinos de Vizela.
Publicidade

Apartamento T3, em Celeirós - Braga

Ref. 6050 | 156.000 €

Garagem Individual, Aq. e Asp. Central, Elevador 3 Varandas.
Marque Visita!

10 Minho

14 de Abril 2021 correiodominho.pt

§Alto Minho
Concessão orçada em 8,4 milhões de euros

Governo autoriza concessão dos serviços
de imagiologia do Alto Minho
O governo autorizou ontem a Unidade Local de Saúde do Alto Minho
(ULSAM) a assumir um encargo de mais de 8,4 milhões de euros, durante
quatro anos, ao abrigo do contrato para concessão dos serviços de imagiologia. De acordo com a portaria ontem publicada em Diário da República (DR), assinada pelos secretários de Estado do Orçamento e da Saúde, a ULSAM “necessita de proceder à celebração do contrato para
concessão de exploração e prestação de serviços de imagiologia, celebrando para o efeito o respetivo contrato válido por 12 meses, renovável
por iguais períodos, até ao limite de duas renovações, se não houver denúncia do mesmo”.
O mesmo documento autoriza “a assunção de compromissos plurianuais”,
num montante global até 8.488 238,83 euros, “a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, referente ao contrato para concessão de exploração e
prestação de serviços de imagiologia". Os encargos “resultantes do contrato não excederão, em 2021, os 2.122.059,71 euros, em 2022, os
2.829.412,94 euros, em 2023, os 2.829 412,94 euros, e em 2024 os
707.353,24 euros”. "A importância fixada para cada ano económico pode
ser acrescida do saldo apurado no ano anterior. Os encargos objecto da
presente portaria são satisfeitos por verbas adequadas da ULSAM”, refere
a portaria, assinada por Cláudia Joaquim e Diogo Soeiro Serras Lopes.
Desde 2004 que o serviço de Radiologia da ULSAM é concessionado a
uma empresa, por um período de três anos. A empresa é responsável pela gestão dos recursos humanos e manutenção dos equipamentos, sendo
que os equipamentos e instalações são propriedade da ULSAM.

Santa Maria de Geraz
do Lima amplia cemitério
O EXECUTIVO MUNICIPAL de Viana do Castelo marcou presença
na inauguração da ampliação do cemitério de Sta. Maria de Geraz do Lima.

DR

Executivo municipal de Viana do Castelo assistiu à bênção da ampliação do cemitério de Santa Maria de Geraz do Lima

VIANA DO CASTELO

Vila Nova de Cerveira

Aquamuseu do Rio Minho dá a conhecer
a espécie da ‘perca-sol’ por via online

| Redacção |

Santa Maria de Geraz do Lima
acaba de inaigurar a amplicação
do cemitério. O executivo municipal de Viana do Castelo, liderado por José Maria Costa, marcou presença na cerimónia de
bênção do equipamento intervencionado que vem dar resposta aos anseios da comunidade local, preenchendo uma lacuna
existente na freguesia.
A visita do executivo municipal integra o périplo que pelas

freguesias do concelho para aferir das necessidades, além de
servir também para visitar obras
e conhecer novos projetos, numa
perspectiva de proximidade ao
munícipe e às autarquias.
Recorde-se que, no âmbito do
Orçamento e Grandes Opções
do Plano para 2021, a Coesão
Territorial e o desenvolvimento
das freguesias têm um acréscimo orçamental de 10 por cento,
em valor de investimento global,
face ao ano passado, para obras
de intervenção directa das freguesias.

lll
“As Uniões e Juntas de
Freguesia terão os meios
necessários para poderem
continuar a postar na qualidade de vida dos seus
fregueses nomeadamente
em obras de beneficiação de
espaços públicos, arruamentos, equipamentos culturais, de utilização pública
e desportivos”, lê-se no
Plano de Actividades’20.

Investimentos

DR

Espécie ‘Perca-sol’ pode ser apreciada através do Facebook do Aquamuseu

O Aquamuseu do rio Minho prossegue com um dos seus objectivos de
promover e divulgar o património natural, recorrendo aos meios digitais.
Durante os meses de Abril e Maio, a página do Facebook dá a conhecer algumas características e curiosidades sobre a perca-sol, uma espécie originária da América do Norte, presente na Europa desde o século XIX e introduzida em Portugal nos finais da década dos 70.
Apesar de amplamente distribuída por grande parte das bacias hidrográficas de Portugal, no rio Minho a sua presença ainda é relativamente recente e em Vila Nova de Cerveira os primeiros espécimes capturados ocorreram em 2013.
Esta espécie tem o corpo comprimido lateralmente, forma oval, pode medir entre os 10 e os 30 cm e chegar a viver entre 8 a 10 anos. Apresenta na
parte anterior da barbatana dorsal raios espinhosos e bastante cortantes
e na parte posterior, arredondada, tem espinhos moles.

Envolvente do Santuário do Senhor
dos Aflitos será requalificada
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprovou, na última reunião camarária, a adjudicação da
empreitada de Requalificação da
Área Envolvente ao Santuário
do Senhor do Socorro, na freguesia da Labruja. O investimento ascende a 326.029,12 euros.
Considerado um local simbólico da freguesia e do concelho é

DR

Santuário do Senhor dos Aflitos

palco de festividades locais em
particular a festa dedicada ao
Senhor do Socorro.
A empreitada visa requalificar
as vias de acesso ao recinto do
Santuário, a construção de muros de suporte para estabilizar o
talude que suporta a via que contorna o recinto. A intervenção na
via traduz-se na substituição dos
pavimentos existentes por cubo
de granito azul e amarelo de
Ponte de Lima, definindo as faixas de circulação automóvel.
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“ESTAMOS A PASSAR POR UMA
FASE MENOS EXUBERANTE”
CLUBE ASSUME momento de menor fulgor, longe de outros períodos da temporada. “Frustração
sentida (...) é bem demonstrativa do crescimento que o clube tem apresentado nos últimos anos.”
DR

I LIGA

sal no universo SC Braga depois
do empate com o Belenenses
SAD é bem demonstrativa do
crescimento que o clube tem
apresentado nos últimos anos”.
A publicação encerra com uma
nota de esperança para o futuro.
“Apesar das coisas factualmente positivas que já vivemos em
2020/21, a nossa ambição não
nos permite focar no passado.
Há ainda muito por fazer, muito
por conquistar e, nos próximos
jogos, teremos forçosamente de
voltar a demonstrar a qualidade
que todos sabemos existir no
plantel do SC Braga. A vontade
e ambição deste grupo de trabalho é imensa e, certamente, tudo
fará para devolver o orgulho aos
sócios e adeptos do SC Braga”,
rematam os arsenalistas.

| Ricardo Anselmo |

Os sete pontos perdidos nos últimos quatro jogos foram o ponto
de partida para o SC Braga reconhecer, na newsletter semanal,
que o momento que a equipa
principal está a passar é de menol fulgor, comparado a outros
períodos da temporada.
“Sem grandes rodeios, assumimos claramente que as últimas
exibições da nossa equipa principal estiveram abaixo daquilo
que já mostrámos nos primeiros
dois terços da época. Estamos a
passar por uma fase menos exuberante do ponto de vista exibicional e isso traduz-se em resultados mais sofridos e bem
menos conseguidos”, assume o
clube, acrescentando que “todas
as equipas atravessam fases de
menor fulgor ao longo das épocas, próprios da intensidade com
que são disputadas as competições”.
“Não nos podemos esquecer
que esta é a mesma equipa que,
merecidamente, recolheu elogios em todos os quadrantes do

SCB

Grupo está confiante numa ‘retoma’; Castro pode voltar ao onze em Vila do Conde

futebol português devido à sua
qualidade de jogo; esta é a mesma equipa que atingiu as finais
da Taça da Liga e da Taça de
Portugal, que só caiu na Liga
Europa aos pés da Roma e que,

apesar dos últimos jogos, continua a disputar os quatro primeiros lugares do campeonato”,
lembram os Guerreiros do Minho, reconhecendo que “a frustração sentida de forma transver-

lll
“A vontade e ambição deste
grupo de trabalho é imensa
e, certamente, tudo fará
para devolver o orgulho
aos sócios e adeptos
do SC Braga.”

Luís Palma, 21 anos

Possível reforço da equipa B

Hondurenho
Luís Palma está
a ser observado por
SC Braga e FC Porto
O presidente do Vida, clube hondurenho onde actua o avançado
Luís Palma, de 21 anos, assumiu, em declarações à “HonduSportsIlustrada”, que o jogador está ser seguido por dois
clubes portugueses.
“Temos duas ofertas por ele e
uma das equipas ficará com ele,
Braga ou FC Porto”, disse Luís
Cruz, ressalvando que não está
“desesperado por vender”, mas
sim que se encontre “a melhor
opção.”
Luís Palma marcou três golos
em dois jogos pelo Vida esta
temporada e foi um dos destaques na selecção das Honduras
que garantiu a qualificação para
os Jogos Olímpicos deste ano,
que se realizarão em Tóquio, no
Japão.

Apenas uma vitória nos últimos dez jogos na casa do Rio Ave

Jogar em Vila do Conde tem sido verdadeiro
cabo dos trabalhos para o Sporting de Braga
27.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Tradicionalmente, não tem sido
fácil para o SC Braga jogar e
vencer no Estádio dos Arcos, a
casa do Rio Ave, adversário da
próxima jornada do campeonato
(sábado, às 20.30 horas).
O momento é delicado, mas a
confiança na retoma é total no
seio no grupo de trabalho, que
sabe que terá tarefa complicada
para conquistar os três pontos na
casa dos rioavistas que, apesar

de se encontrarem no 12.º lugar,
com menos 26 pontos que os
Guerreiros do Minho, possuem
alguns jogadores de enorme valia, sobretudo no sector atacante.
Historicamente, sobretudo nos
últimos anos, passar em Vila do
Conde tem sido o cabo dos trabalhos para o SC Braga, que só
lá venceu um dos últimos dez
desafios. Aconteceu na temporada 2018/19, ainda sob o comando de Abel Ferreira, num triunfo
arrancado a ferros, conseguido
nos últimos 15 minutos, graças a

uma reviravolta operada com
golos de Paulinho e Wilson
Eduardo. De resto, contam-se
mais quatro empates e cinco desaires dos minhotos na última
dezena de confrontos para os
minhotos que, se alargarmos a
contagem até aos últimos vinte
jogos, têm ainda menos motivos
para sorrir: apenas três vitórias,
oito derrotas e nove igualdades.
Números que mostram uma
tendência que é preciso cortar já
no próximo sábado, sob pena de
se hipotecar o objectivo...

FERNANDO VELUDO/LUSA

Na temporada passada o Rio Ave venceu em Vila do Conde por 4-3
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§Champions
Quartos-de-final
FC Porto vence Chelsea
mas foi eliminado,
Bayern caiu em Paris

DR

Médio Lucas Mineiro

Gil Vicente

Lucas Mineiro
volta às opções
O médio Lucas Mineiro está
de regresso aos disponíveis no
plantel do Gil Vicente, após
ter falhado o dérbi com o Moreirense da jornada passada,
devido a castigo por ter acumulado cinco amarelos.
Jogador influente no meio
campo gilista, o médio brasileiro falhou pela primeira vez
um jogo esta temporada, mas
volta à equipa que prepara
uma deslocação complicada
ao Estádio da Luz, para medir
forças com o Benfica, na 27.ª
jornada da I Liga.

O FC Porto falhou o apuramento
para as meias-finais da Liga dos
Campeões, apesar do triunfo por
1-0 sobre o Chelsea, em encontro
da segunda mão dos quartos de
final, disputado em Sevilha.
Taremi marcou nos descontos,
com um pontapé de bicicleta,
mas resultado foi insuficiente para seguir em frente face ao 2-0
dos londrinos no primeiro jogo.
Também disputado ontem na capital francesa, o Bayern Munique
ganhou fora ao Paris SG, por 1-0,
mas os alemães e campeões em
título foram eliminados graças
ao resultado em Munique, onde
os franceses venceram por 3-2.
Resultados (2ª mão) (1ª mão)
Chelsea - FC Porto, 0-1 (2-0)
Paris SG - Bayern, 0-1
(3-2)
Chelsea e PSG já estão apurados
para as meias-finais, que ficam
hoje completas após os jogos:
Liverpool - Real Madrid
Dortmund - Manchester City

Álvaro Pacheco eleito
melhor do mês na II Liga
TREINADOR DO VIZELA foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira referente ao mês de Março. Destaque para o médio Samu eleito o melhor jogador.

Publicidade

FC VIZELA

Álvaro Pacheco volta a ser reconhecido com o prémio de melhor treinador da II Liga e continua a fazer sonhar o FC Vizela

FC VIZELA
| Miguel Machado |

A fazer uma grande temporada
no campeonato da II Liga, alimentando o sonho da subida de
divisão, o Futebol Clube de Vizela vai também coleccionando
prémios individuais. O treinador
Álvaro Pacheco foi distinguido
com o Prémio Vítor Oliveira de
melhor treinador do Mês referente a Março.
Aos 49 anos de idade, o treinador do Futebol Clube de Vizela
conduziu a sua equipa a três vitórias e um empate, nas quatro
partidas disputadas em Março,
com 10 golos marcados e apenas
dois golos sofridos.
Álvaro Pacheco levou a melhor
reunindo as preferências com
um total de 33,95% dos votos
dos companheiros de profissão,
Técnico vizelense superou a
concorrência de Bruno Pinheiro,
do Estoril-Praia, com 29,63%, e
de José Esteves, treinador adjunto de António Barbosa no Varzim, com 8,02%.
Esta é a segunda vez que Álvaro Pacheco é galardoado com o

lll
Além do treinador da
equipa, o médio do Vizela
Samu foi também eleito
como o melhor jogador do
mês de Março na II Liga.
O jogador, de 25 anos,
reuniu 37,04% dos votos
dos treinadores da
competição, batendo a
concorrência de Cassiano,
também do FC Vizela
(16,05%), e Ronaldo Tavares, do Penafiel (6,79%).
No mês de Março, Samu
marcou três golos em
quatro jogos disputados.
prémio, repetindo a distinção
obtida no mês de Janeiro.
O Vizela é a equipa sensação
da II Liga, está no segundo lugar
com 52 pontos, mais três do que
Chaves e Académica, e está invicto há 20 jogos seguidos. Não
perde para o campeonato desde
o dia 1 de Novembro de 2020.

§I Liga
Crise em Guimarães
Direcção do Vitória SC
pede assembleia para
discutir o momento
A direcção do Vitória Sport Clube,
presidida por Miguel Pinto Brasil,
solicitou ao presidente da Mesa
da Assembleia Geral a marcação
de uma assembleia extraordinária para discutir o momento actual e o futuro do clube.
Em comunicado publicado ontem no site, o clube informa que
a reunião requerida terá como
ponto único a “apresentação e
discussão da situação actual e futura do Vitória”.
“Compreendendo que face aos
condicionalismos provocados pela pandemia COVID-19 e pela
agenda desportiva e social do Vitória, a Presidência da Mesa tenha especiais cuidados quanto à
calendarização e organização da
assembleia e às medidas de segurança a implementar”, pode
ler-se no comunicado.
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Hat-trick de Vítor dá vantagem ao SC Braga
AVANÇADO DE 21 ANOS vestiu a pele de herói e assinou os três golos da vitória do SC Braga sobre o Marítimo, na primeira mão
dos quartos-de-final da Taça Revelação, realizada na Cidade Desportiva. Jogo decisivo é já na próxima semana, na Madeira.
CAMPO 1 CIDADE DESPORTIVA SC BRAGA

TAÇA REVELAÇÃO
| Miguel Machado |

A equipa de sub-23 do SC Braga
venceu, ontem, o Marítimo por
3-2, na primeira ‘mão’ dos quartos-de-final da Taça Revelação.
O jovem avançado dos Guerreiros, Vítor Oliveira, foi o herói do
jogo ao apontar um hat-trick que
coloca os bracarenses em vantagem na eliminatória.
Partida disputada na Cidade
Desportiva começou da melhor
maneira para o SC Braga com o
jovem goleador a abrir o marcador logo aos dois minutos, e aos
22 bisava no encontro. Os madeirenses reagiram ainda na primeira parte, reduzindo por Kibe
à passagem da meia hora.
Na segunda parte, o Marítimo
ainda pregou um susto ao conjunto liderado por Artur Jorge,

SC BRAGA

MARÍTIMO

3

2

Árbitro João Afonso
Assistentes: Renato Barqueira e José Pena

Lukas Hornicek
Diogo Fonseca
Bruno Rodrigues
José Pedro
Buta
Jean Baptiste
Rodrigo Gomes
Pedro Santos
Vítor
Hernani
Bernardo Caldeira
SC BRAGA

Vítor Oliveira fez um hat-trick com golos aos 2, 22 e 88 minutos

com Aires Sousa a restabelecer o
empate aos 75 minutos, mas perto do cair do pano Vítor chamou
a si todas as atenções e assinou o

golo da vitória do SC Braga.
Os Guerreiros partem em vantagem para a segunda mão, marcada para terça-feira na Madeira.

Artur Jorge

Intervalo
2-1

Pedro Teixeira
Mike
Johnson Owusu
Vilson
Umaro Baldé
Carlos Tovar
Duarte
Bonera
Miguel Rosário
França
Jefferson Kibe
Marco Bragança

Substituições Duarte por Medeiros (46), Bernardo Caldeira por Pelegrini (60), Jean Baptiste por Edgar (69), Pedro Santos por Yan Said (69), Umaro Baldé por Aires Sousa (72), Carlos Tovar por Marcelo (80), França por Gouveia
(80) e Hernani por Nuno Cunha (89).
Disciplina cartão amarelo a Leonardo Buta (40), Bernardo Caldeira (49), Pedro Teixeira (87) e Miguel Rosário (87).
Golos Vítor (2, 22 e 88), Kibe (30) e Aires Sousa (75 m).

§sub-23
Em casa
FC Famalicão bate
Belenenses SAD (2-1)
Os sub-23 do FC Famalicão venceram, ontem, o Belenenses SAD,
por 2-1, na primeira mão dos
quartos da Taça Revelação.
Pablo marcou os dois golos dos
famalicenses, ainda na primeira.
Famalicão parte, assim, em vantagem para o jogo da segunda
mão marcado para a próxima
segunda-feira, em Lisboa.
Resultados quartos (1.ª mão):
Estoril - Portimonense.........3-0
SC Braga - Marítimo............3-2
Famalicão - B. SAD.............. 2-1
Hoje:
Leixões - SL Benfica (15 h).
Publicidade
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Pevidém SC intromete-se na luta
do Braga B pela subida à II Liga
AMBOS VENCEDORES na primeira fase do Campeonato de Portugal, os vimaranenses de Pevidém e os
jovens Guerreiros viram agora atenções para a Fase de Subida à Liga 2. Mas só uma equipa vai festejar.

§jogos
Fase de Subida à Liga 2
Equipas minhotas
integram Zona Norte
1.ª jornada | 21 de Abril |
Pevidém SC - SC Braga B
Anadia - Trofense
2.ª jornada | 2 de Maio |
SC Braga B - Anadia
Pevidém SC - Trofense
3.ª jornada | 9 de Maio |
Trofense - SC Braga B
Anadia - Pevidém SC
4.ª jornada | 16 de Maio |
SC Braga B - Pevidém SC
Trofense - Anadia
5.ª jornada | 22 de Maio |
Anadia - SC Braga B
Trofense - Pevidém SC

SC BRAGA

Guerreiros liderados por Vasco Faísca foram os campeões na série A

CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Miguel Machado |

Concluída a primeira fase do
Campeonato de Portugal, algumas equipas minhotas conquistaram o direito de continuar em
competição na fase seguinte, rumo a novos objectivos.
A meta mais apetecível na segunda fase do campeonato é a
luta pela subida à Segunda Liga,

Equipa pevidense comandada por João Pedro Coelho foi a vencedora na Série B

lll
Caso não consigam o objectivo da subida à Segunda Liga,
quer o SC Braga B, quer o Pevidém SC têm presença garantida
na Liga 3, competição que a FPF vai estrear na próxima época.
vai ser disputada pelos campeões de série, onde figuram o
Braga B (vencedor da série A) e
o Pevidém SC (vencedor da série B), equipas minhotas que vão
continuar a alimentar o sonho de

§play-off para a Liga 3
Série 1

Merelinense inicia
em Montalegre

2.ª jornada | 2 de Maio |
Montalegre - São Martinho
Merelinense - Felgueiras

Segunda classificada na série A da
primeira fase do Campeonato de
Portugal, a equipa do Merelinense
vai disputar o play-off”de subida
para a Liga 3, novo escalão do futebol nacional criado pela Federação Portuguesa de Futebol.
O Merelinense ficou inserido no
grupo 1 tendo como adversários o
Montalegre, Felgueiras e o São
Martinho. Os dois primeiros classificados sobem à nova divisão.

3.ª jornada | 9 de Maio |
Felgueiras - Montalegre
São Martinho - Merelinense

1.ª jornada | 23 de Abril |
Felgueiras - São Martinho
Montalegre - Merelinense

PEVIDÉM SC

4.ª jornada | 16 de Maio |
Merelinense - Montalegre
São Martinho - Felgueiras
5.ª jornada | 22 de Maio |
São Martinho - Montalegre
Felgueiras - Merelinense
6.ª jonada | 30 de Maio |
Merelinense - São Martinho
Montalegre - Felgueiras

6.ª jornada | 30 de Maio |
SC Braga B - Trofense
Pevidém SC - Anadia

atingir o segundo patamar do futebol português.
Recorde-se que a Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) dividiu os oito vencedores de cada
série da primeira fase da prova

em dois grupos.
Na Zona Norte ficaram as
equipas do SC Braga B juntamente com Pevidém, Trofense
(vencedor da série C) e Anadia
(vencedor da série D).
Na Zona Sul ficaram Vitória de
Setúbal, União de Leiria, CF Estrela e Torrense.
De destacar que apenas o vencedor de cada zona garante a subida à Segunda Liga do futebol

profissional na próxima época.
O campeonato vai ser disputado em formato todos contra todos, a duas voltas, e arranca com
a primeira jornada já a meio da
próxima semana.
Braga B e Pevidém vão defrontar-se já na primeira jornada,
com os jovens Guerreiros a deslocar-se ao reduto do conjunto
vimaranense, no dia 21 de Abril
(jogo às 17.15 horas).

Os dois primeiros classificados ficam apurados para a nova competição da FPF

Vitória B vai disputar subida à Liga 3
com Fafe, Maria da Fonte e Mirandela
PLAY-OFF - SÉRIE 2
| Miguel Machado |

Na série 2 do play-off de subida
à Liga 3 ficaram três equipas minhotas que prometem animar o
mini-campeonato na luta pela
subida à nova divisão organizada pela Federação Portuguesa de
Futebol, que vai arrancar na próxima época. No plano teórico, os
dois principais candidatos a ocupar as duas vaga de apuramento
para a nova competição são o
Fafe e o Vitória B, segundo e
terceiro classificados na série B
da primeira fase do Campeonato

de Portugal. De resto, fafenses e
vitorianos chegam aqui já com
expectativas defraudadas após
terem falhado o apuramento para a Fase de Subida à Liga 2
Mas há que contar também
com ambição do Mirandela e do
Maria da Fonte, quarto e quinto
classificados na série A.
1.ª jornada | 23 de Abril |
Vitória B - Maria da Fonte
Fafe - Mirandela
2.ª jornada | 2 de Maio |
Vitória B - Mirandela
Maria da Fonte - Fafe

3.ª jornada | 9 de Maio |
Fafe - Vitória B
Mirandela - Maria da Fonte
4.ª jornada | 16 de Maio |
Maria da Fonte - Vitória B
Mirandela - Fafe
5.ª jornada | 22 de Maio |
Fafe - Maria da Fonte
Mirandela - Vitória B
6.ª jornada | 30 de Maio |
Maria da Fonte - Mirandela
Vitória B - Fafe.

CM FREGUESIAS

A

UF CALDELAS, SEQUEIROS E PARANHOS

AMARES

A União de Freguesias de Caldelas, Sequeiros e
Paranhos continua a ser um dos centros atractivos
turísticos do concelho de Amares com o seu
potencial termal. O Albergue de Santiago de
Caldelas é mais um cartaz-turístico da terra.

Rainha das termas, União
de Caldelas, Sequeiros e
Paranhos é atractivo turístico

C

om uma montanha que se
estende até ao Vale do Rio
Homem, a actual União de
Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos, no concelho de Amares, exibe um território diferenciador, marcado pela actividade
turística e também pela ruralidade, onde
as Termas de Caldelas têm servido de cartaz-turístico e de motor para o desenvolvimento local. José Almeida, actual presidente da Junta de Freguesia, caracteriza
esta união com um denominador comum:
“ter belezas naturais e arquitectónicas,
qualidade de vida sem par e gentes que
são a sua maior riqueza”.
Constituída formalmente como ‘união
de freguesias’ desde 29 de Setembro de
2013, a União de Freguesias de Caldelas,
Sequeiros e Paranhos tem história muito

antiga, contada também pelos vestígios
que remontam à época castreja como é
disso exemplo o Castro do Monte de São
Sebastião, mas também de vestígios da
época romana - onde teve início o aproveitamento termal das águas que por ali
passam - e da época medieval, tal como
comprovam registos documentais. “A exploração termal, nos moldes que conhecemos hoje, arrancou já no início do séc.
XX, coma actividade do Visconde de Semelhe”, refere o autarca local.
Ostentando “orgulho” na terra que dirige, José Almeida, o presidente da Junta da
União de Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos, destaca o “trabalho feito”
ao longo dos últimos anos, juntamente
com a equipa que o acompanha, designadamente Alexandre da Silva Vieira e Pedro Araújo.

“Conseguimos felizmente atingir muitos
dos nossos objectivos, temos obra feita,
temos desenvolvido novas ideias, mas infelizmente o tempo é curto e a pandemia
de Covid-19 veio trazer uma perturbação
imprevisível e impactante neste mandato”, apontou o presidente da junta, considerando, no entanto, que há muito trabalho feito em prol da comunidade local,
nomeadamente ao nível da melhoria da
rede viária - que, indica, são investimentos muito importantes para a população
residente e que trazem a melhoria da qualidade de vida quer para os locais, quer
para os visitantes. “Faço um balanço extremamente positivo do actual mandato
autárquico e é na senda do trabalho que
temos vindo a realizar na junta que estamos focados”, refere o autarca, apontando
para a candidatura a um novo mandato.

José Almeida
“Relação com a Câmara
Municipal é excelente
desde a primeira hora”

“A relação com a Câmara Municipal de Amares é excelente, desde a
primeira hora. O presidente Manuel Moreira é uma pessoa com
uma extraordinária capacidade
empática e iniciei uma relação
institucional com ele logo no dia
que ele tomou posse como presidente da Câmara Municipal de
Amares, em Outubro de 2013.
Lembro esse dia, um sábado de dilúvio, que em Sequeiros criou o
caos e calamidade, com caminhos
destruídos, ruas obstruídas e cortadas e casas em perigo de ruína e
apesar de eu ainda não ter a junta
de freguesia formada telefonei-lhe aflito a pedir ajuda e ele anuiu
pronta e incondicionalmente e
veio ajudar a resolver a situação”.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 14 de Abril de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Melhoria da rede viária local
tem sido “prioridade” para junta
O presidente da Junta da União de Freguesias de Caldelas,
Sequeiros e Paranhos, José Almeida, assinala a aposta que tem
sido feita ao nível da melhoria da rede viária local.

A

melhoria da rede viária tem
sido uma das prioridades
em termos de investimentos
levados a cabo pela Junta
de Freguesia da União de
Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos ao longo dos últimos anos com vista
à elevação da qualidade de vida da população local e visitante.
“Durante este mandato realizámos a melhoria da rede viária em toda a União de
Freguesias, designadamente com várias
pavimentações, alargamentos e beneficiações de vias”, indica o presidente da junta, José Almeida.
Exemplo da melhoria da rede viária que
tem sido levada a cabo são as pavimentações da Travessa dos Costados, da Rua do
Jubileu, da Travessa do Bárrio e da Rua
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da Quintã na freguesia de Caldelas.
“Em Caldelas promovemos também trabalhos de beneficiação e de requalificação na Travessa da Quebrada, na Rua de
Cabaduços, na Rua das Caldas e na Rua
dos Esporões”, frisou o autarca.
Ainda no que diz respeito à melhoria da
rede viária local, mas na localidade de Paranhos, a Junta de Freguesia levou a cabo
a pavimentação e requalificação de troço
da Rua da Escola, com reconstrução de
muro de suporte ao caminho, além da
Construção da Casa Mortuária.
Em Sequeiros procedeu-se à requalificação de vias, por exemplo, com pavimentação da Rua do Bárrio, da Rua de Castelhão e da Travessa de Ramalha, bem
como da Rua da Veiga e da Rua de Fontenena.

MAIS
INVESTIMENTO
Até final do actual mandato
continuarão a ser efectuados
investimentos de melhoria da
rede viária, com pavimentações
e alargamentos previstos.
“Vamos concluir as obras da Casa
mortuária de Paranhos, a
pavimentação de pelo menos
mais um quilómetro da estrada
de São Pedro e vamos realizar
a obra de Alargamento do
Cemitério Paroquial de Caldelas”,
aponta o presidente da Junta da
União de Caldelas, Sequeiros
e Paranhos.

“Relativamente a equipamentos comuns
à União das Freguesias, acabámos em
Caldelas com o projecto de requalificação
na sede da Junta de Freguesia e criámos o
Albergue Jacobeu de Santiago de Caldelas, inserido no caminho Jacobeu da Geira e dos Arrieiros”, destacou o presidente
da Junta de Caldelas, Sequeiros e Paranhos.
O autarca José Almeida refere que, neste momento, a rede viária “está aceitável”, mas exige “uma atenção constante”,
com oportunidades de melhoria em vários
locais em que ainda é necessário proceder
a investimentos.
“Continuamos com o nosso esforço de
realizar mais pavimentações e alargamentos ao nível de caminhos e de ruas que
ainda se encontram em terra batida, mas
esta tem sido uma prioridade constante
nos dois mandatos que levámos a cabo”,
destaca o responsável, garantindo que até
ao final do actual mandato serão encetados ainda vários trabalhos na continuidade da melhoria da rede viária em toda a
união de freguesias.

CM FREGUESIAS

Albergue de
Santiago de
Caldelas potencia
Caminho Jacobeu
A Junta da União de
Freguesias de Caldelas,
Sequeiros e Paranhos,
liderada por José Almeida,
destaca a criação do Albergue
Jacobeu de Santiago de
Caldelas, inserido no Caminho
Jacobeu da Geira e dos
Arrieiros, como uma aposta
certa, não só na revitalização
do antigo Caminho de Braga a
Santiago de Compostela, mas
como nova ‘marca’ turística.

A

criação do Albergue Jacobeu de Santiago de Caldelas, inserido no Caminho
Jacobeu da Geira e dos Arrieiros, é um dos projectos
que o presidente da Junta de Freguesia de
Caldelas, Sequeiros e Paranhos destaca
no âmbito do actual mandato.
“Este é um projecto que nos enche de
orgulho”, destaca o autarca José Almeida,
apontando para a infra-estrutura, mas, sobretudo, para o “processo de revitalização
do antigo Caminho Jacobeu de Braga a
Santiago de Compostela - o Caminho Jacobeu da Geira e dos Arrieiros.
“Este Caminho Jacobeu, que atravessa
as localidades de Caldelas e Paranhos,
mesmo com as limitações e condicionalismos impostos pela pandemia de Covid-19 com que nos confrontamos na actualidade e que obrigaram a que a fronteira
Portugal-Espanha estivesse fechada por

períodos intermitentes, conseguiu, mesmo assim, manter um fluxo de peregrinos
limitado, mas de forma regular e, de facto, foi rara a semana que não tivemos peregrinos, portugueses e estrangeiros, a
pernoitar no Albergue de Santiago de Caldelas”, sublinhou o presidente da junta local.
Para o autarca José Almeida, “o interesse e notoriedade pública, nacional e estrangeira, relativamente Caminho Jacobeu da Geira e dos Arrieiros, é crescente”
e, a seu ver, continuará doravante a servir
de atractivo para muitos visitantes que, de
perto e de longe, percorrem O Caminho.
“Acreditamos que finda a pandemia de
Covid-19, o Caminho Jacobeu da Geira e
dos Arrieiros, que atravessa a nossa terra,
passará certamente a ser mais uma referência da nossa União de Freguesias de
Caldelas, Sequeiros e Paranhos”, frisou o
presidente da Junta de Freguesia.

NOVO
MANDATO
“Este segundo mandato na
presidência da Junta da União de
Freguesias de Caldelas, Sequeiros
e Paranhos teve como grande
objectivo continuar a transformar
a nossa terra no sentido do
progresso e desenvolvimento,
que foi interrompido devido à
pandemia de Covid-19, mas é
nesse sentido que queremos
continuar a trabalhar, avançando
para um novo mandato”.

Ampliação da piscina,
um pavilhão e uma praia
fluvial para o futuro
São muitos os projectos e ideias ainda para concretizar pelo actual executivo da
Junta de Freguesia de Caldelas, Sequeiros
e Paranhos, liderado por José Almeida e
apoiado por Alexandre da Silva Vieira e
Pedro Araújo. A ampliação da Piscina
Municipal é um dos projectos que a autarquia local quer ver concretizado, além da
continuidade da aposta na melhoria da rede viária local.
Mas há outros projectos que a junta tem
ainda para realizar, como, por exemplo, a
Casa Mortuária de Caldelas, de forma a

responder às necessidades da população.
“Para o futuro, temos três projectos: o
da Requalificação do Alto do Monte de
São Pedro Fins (já candidatado a fundos
comunitários pela Câmara Municipal e
que entendemos como obra estrutural para o concelho de Amares, pois possibilitará o desenvolvimento desta jóia do nosso
concelho), o do Pavilhão Desportivo junto ao Centro Escolar e o do desenvolvimento nas nossas praias fluviais, nomeadamente na de Sequeiros, que é um ponto
turístico de enorme potencial”, frisou.
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Dotada de infra-estruturas
turísticas e com a oferta do
parque termal, a União de
Freguesias de Caldelas,
Sequeiros e Paranhos tem
novas ofertas e património.

Termas, albergue, piscina
e muito património para ver

O

Parque das Termas e o
Complexo Termal localizado em Caldelas é apenas
um dos vários os atractivos
turísticos que dotam a
União de Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos, convidando desde longa
data muitos turistas e visitantes a tirar uns
dias para relaxar.
A Piscina Municipal de Caldelas, um
projecto nascido mais recentemente, é outra das mais-valias que actualmente a localidade disponibiliza à comunidade local
e visitante e que se tem revelado um grande êxito junto do público.
Caracterizando as freguesias que compõem esta união como “profundamente
diferentes” em termos geográficos e de
actividade económica, José Almeida,
presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, Sequeiros e Paranhos, refere que as
três têm um denominador comum: “as belezas naturais que vão da montanha ao
Rio Homem”. “Caldelas é vila e é mais
povoada, que vive essencialmente da actividade termal, enquanto Sequeiros e Paranhos são áreas mais rurais e com menos
população, com mais actividade agrícola
e algum turismo de habitação que está a
florescer”, indica o autarca local.
O Percurso Pedestre do Alvito é outro
dos atractivos de Caldelas. O percurso pedestre ao longo das margens do Ribeiro
do Alvito desenvolve-se desde a Pontelha
da Torre até ao Parque das Termas de Caldelas, mas há mais percurso para percorrer mais quilómetros sempre à beira-rio e
em contacto privilegiado com a Natureza,
sendo possível observar, por exemplo, oito moinhos movidos a água, que hoje estão recuperados.
O património é vasto. Desde o Monte de
S. Pedro Fins que se avista com a capela à
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CULTURA
DE FESTIVAIS
Capela Santo Ovídio, a Capela do Senhor
da Saúde, ao Cruzeiro da restauração da
Independência, a Igreja Matriz, a Ponte
de Rodas e o Rio Homem, a Praia Fluvial
do Penedo, o Parque Merendas do Barreiro ou o Complexo Desportivo das Cachadinhas.
Em Sequeiros pode visitar-se a Igreja
Paroquial e a Praia Fluvial de Sequeiros,
considerada para muitos “a mais bonita

A União de Freguesias
de Caldelas, Sequeiros e Paranhos
é também terra rica
em actividade cultural,
promovendo diversas actividades
como é disso exemplo o Festival
de Música Moderna ViraPop, o
Festival do Bacalhau ou
as tradicionais Festas de
Santiago.

do Rio Homem”, os Lugares de Lombada
ou Ramalha, onde é possível acompanhar
o exuberante Ribeiro de Ramalha.
Em Paranhos há também património para visitar como a Igreja Paroquial ou a
Capela Sra. da Boa Viagem, o Cruzeiro
das Lajes, com o Parque de Merendas e
ainda os Lugares da Igreja (aldeia turística) ou de Covas, considerados “autênticos postais ilustrados”.
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§cabines

Um nulo na Rússia que afasta
as portuguesas do Euro-2022

Francisco Neto
(seleccionador nacional)
“Não conseguimos
concretizar o nosso
grande objectivo”

SELECÇÃO NACIONAL FEMININA de futebol precisava de recuperar da desvantagem do golo sofrido
na primeira mão, mas não conseguiu melhor do que uma igualdade sem golos.
SAPSAN ARENA, MOSCOVO

RÚSSIA

PORTUGAL

0

0

Árbitro Stéphanie Frappart (França)

Intervalo
0-0

Elvira Todua
Kristina Mashkova
Anna Belmomyttseva
Anna Kozhnikova
Alsu Abdullina
Elina Samoylova
Viktoriya Kozlova
Nadezhda Smirnova
M. Chernomyrdina
Marina Fedorova
Nelli Korovkina

Inês Pereira
Ana Borges
Carole Costa
Sílvia Rebelo
Joana Marchão
Dolores Silva
Tatiana Pinto
Andreia Norton
Cláudia Neto
Jéssica Silva
Francisca Nazareth

Yuri Krasnozhan

Francisco Neto

Substituições Margarita Chernomyrdina por Yana Sheina (46 m), Tatiana Pinto por Fátima Pinto (60 m), Andreia
Norton por Andreia Jacinto (60 m), Francisca Nazareth
por Telma Encarnação (60 m), Sílvia Rebelo por Ana Capeta (78 m), Yana Sheina por Olesya Kurochkina (85 m), Ana
Capeta por Catarina Amado (90+1 m).
FPF

A equipa portuguesa tomou conta do jogo mas não conseguiu concretizar um golo

FUTEBOL FEMININO
| Redacção/Lusa |

A selecção portuguesa de futebol feminino falhou ontem o
apuramento para o Campeonato
da Europa de 2022, que se realiza em Inglaterra, ao empatar a

zero na deslocação à Rússia, em
encontro da segunda mão do
‘play-off’.
Depois do desaire por 1-0 sofrido na sexta-feira, em Lisboa,
culpa de um golo de Nelli Korovkina (51 minutos), na sequência de uma falha da guarda-

redes Patrícia Morais, a turma
das quinas não conseguiu ontem
facturar em Moscovo.
Na quarta presença num ‘play-off’, Portugal não logrou, assim, repetir a presença inédita
de 2017, nos Países Baixos, onde se ficou pela fase de grupos.

Disciplina cartão amarelo para Andreia Norton (59 m),
Alsu Abdullina (67 m) e Patrícia Morais (90+4 m).

A fase final do Europeu de
2022 realiza-se em Inglaterra, de
6 a 31 de Julho, e, além da selecção anfitriã, já se qualificaram
Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha,
Islândia, Áustria, Itália e Rússia.

“Estamos tristes e desiludidos, não
conseguimos concretizar o nosso
grande objectivo, que era estar no
Campeonato da Europa. Tudo fizemos para que isso acontecesse”,
comentou após o empate
na Rússia o selecionador de Portugal Francisco Neto, em declarações
que prestou à comunicação social.
“Foi um jogo muito difícil, muito
equilibrado, no qual os pormenores
fizeram a diferença. Procurámos arriscar ao máximo, mas, infelizmente, não conseguimos concretizar as
oportunidades que tivemos e não
conseguimos o apuramento, adiantou ainda.
“Quero deixar uma palavra às nossas jogadoras. Ousámos sonhar e
trabalhar para concretizar os nossos
objectivos. Estou muito orgulhoso
por tudo o que elas fizeram em todo o apuramento e, especialmente,
neste ‘play-off’”, acrescentou o responsável técnico.
“Estamos em crescimento, somos
cada vez mais competitivos, disputamos todos os jogos sem medo de
ninguém e isso é uma marca de
qualidade da jogadora portuguesa.
É um trabalho que vem sendo feito
pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e tenho a certeza de que
isto foi apenas um percalço e vamos
continuar a lutar pela presença nas
fases finais das grandes competições”, concluiu o seleccionador nacional.

Portugal mede forças com a Alemanha em dois jogos

Turma das quinas prepara no Luso play-off
de acesso ao Campeonato do Mundo 2021
ANDEBOL FEMININO
| Redacção |

Portugal está perto de uma qualificação inédita para um Mundial de andebol feminino e o seleccionador nacional, Ulisses
Pereira divulgou ontem as 20 escolhidas para os dois jogos com
a Alemanha.
A selecção nacional iniciou ontem os trabalhos no Centro de
Estágios do Luso, onde preparar

o duplo confronto com a Alemanha, a contar para o play-off de
acesso ao Campeonato do Mundo 2021, a ter lugar em Espanha.
A comitiva portuguesa cumpriu
o primeiro de quatro dias de treinos antes da primeira mão com
as germânicas, que está agendada para sábado – dia 17 de abril,
às 20.30 horas no Pavilhão do
Luso – e partirá depois para a
Alemanha, onde jogará a segunda mão em Hann, no dia 20 de

abril. De fora, por lesão, ficam
Patrícia Rodrigues (Benfica) e
Joana Resende (Paris 92).
As escolhidas são:
Guarda-redes — Andreia Costa (Alavarium), Isabel Góis
(Neckarsulmer) e Jessica Ferreira (Clermont Auvergne)
Centrais — Patrícia Lima
(Atlético Guardés), Cláudia
Correia (Benfica), Cristiana
Morgado (Clermont Auvergne)
e Maria Pereira (Bad Wildun-

gen).
Laterais — Mónica Soares
(CB Porriño), Sandra Santiago
(Atlético Guardés), Mariana
Lopes (Bayer Leverkusen), Érica Tavares (CB Porriño) e Beatriz Sousa (Clermont Auvergne).
Pontas — Carolina Gomes
(Benfica), Anaís Gouveia (Fuchse Berlin), Leonor Gonçalves
(ARCA Alpendorada), e Carolina Monteiro (Alavarium).

FAP

Federação divulgou ontem convocatória

Pivot — Juceleyde Cabral
(Alavarium), Soraia Fernandes
(Alavarium), Bebiana Sabino
(Colégio de Gaia) e Adriana Lage (Benfica).
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§basquetebol
Retoma dia 19
Federação apoia clubes
com testes Covid 19 nos
escalões de formação

Vitória SC nas meias-finais
recebe o União Sportiva
VITORIANAS SUPERARAM NO PLAY-OFF O GDESSA, do Barreiro, e agora têm nas meias-finais
encontro marcado com açorianas do União Sportiva.
BASQUETEBOL FEMININO
| Redacção |

A Federação irá apoiar os clubes de
Portugal Continental com o pagamento dos testes dos escalões de
formação, enviando aos clubes o
número de testes de à Covid-19
acordo com o número de atletas
inscritos no sistema e estão autorizados os treinos dos escalões de
formação a partir do dia 19 de
Abril, informou ontem a Federação
Portuguesa de Basquetebol, em comunicado oficial.
Para tal, é exigido que todos os
atletas tenham efectuado até 72
horas antes um teste Covid-19 com
resultado negativo, acrescenta.
Segundo o mesmo comunicado,
aqueles testes podem ser testes rápidos de pesquisa de antigénio
(TRAg) ou PCR. Os autotestes não
são considerados para este efeito.
Em contexto de competição para os
escalões de formação e seniores,
seguindo o disposto na Orientação
036/2020 da DGS, a testagem dos
atletas e restante staff é fortemente
recomendada, adianta ainda .
Em relação aos escalões seniores, a
DGS recomenda que seja implementado um plano de testagem de
acordo com a incidência cumulativa
a 14 dias do SARSCoV-2 no concelho de origem do clube.

A equipa feminina de basquetebol do Vitória SC recebe no
próximo domingo, pelas 11h30,
em Guimarães, no Pavilhão da
Unidade Vimaranense, o União
Sportiva em jogo a contar para
as meias-finais da Liga.
A turma vitoriana garantiu a
presença nas meias-finais da Liga, após vencer, no passado sábado, em casa, o GDESSA —
Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André — por
79-66, no segundo jogo do playoff. No primeiro jogo, a equipa
vimaranense tinha ganho no recinto adversário, no Barreiro,
por 68-71.
O União Sportiva, que viaja ds
Açores, afastou de prova o Guifões, com 62-45 no segundo jogo, depois de as de Matosinhos
terem ganho o primeiro encontro
por 68-73, após prolongamento.
No jogo decisivo da eliminatória, as açorianas dominaram desde o início e apresentaram grande intensidade defensiva, limitando as suas adversárias a apenas 16 pontos no primeiro tempo. Após o intervalo a turma de
Matosinhos mostrou mais consistência ofensiva, mas a equipa
da casa controlou a vantagem e
vai marcar presença na meia-final frente ao Vitória SC, refere a
Federação Portuguesa de Bas-

DR

Vimaranenses defrontam açorianas do União Sportiva

quetebol.
Na outra meia-final, o Benfica
visita o Quinta dos Lombos.
No que respeita às minhotas,
após a vantagem trazida do primeiro jogo, a equipa treinada
por Rui Costa entrou determinada em resolver a eliminatória no
sábado, evitando assim o recurso
a um terceiro jogo de desempate
e qualquer surpresa que pudesse

surgir, mas entrou mal, o que levou Rui Costa a pedir um desconto de tempo no final do primeiro minuto de jogo, refere o
Vitória SC em nota publicada na
sua página oficial.
As vitorianas reagiram e conseguiu vencer o primeiro período, por 17-16.
No segundo quarto a história
foi bem diferente, com o Vitória

SC a ganhar por 25-11, resultado
que lhe permitiu chegar ao intervalo com uma vantagem confortável: 42-27.
No segundo tempo o jogo foi
mais equilibrado, surgindo o
GDESSA a tentar dar a volta ao
marcador para levar a decisão
para um terceiro jogo, mas o Vitória SC a mostrar-se sempre
atento às movimentações do adversário.
As vimaranenses venceram o
terceiro quarto (20-19) e perderam o último (17-20), mas nas
contas venceu o jogo e chegou
às meias-finais.
Rui Costa, treinador do Vitória
SC, considerou que “foi um jogo
difícil” e explicou que “o nível
de tensão que existia foi a maior
dificuldade. De um lado estava
uma equipa que tinha de ganhar
para não terminar a época e, por
isso, entrou motivada, disposta a
dar tudo. A nossa equipa, embora preparada e trabalhada, entrou
com uma predisposição mais
confortável. Para nós a época
nunca acabava hoje. Claro que
isto é um grande risco”. Apesar
de ter sido um jogo difícil, Rui
Costa considera que “tínhamos a
lição bem estudada e o jogo bem
preparado. Conseguimos uma
vantagem que nos permitiu encarar a partida com serenidade e
fomos controlando o jogo, mesmo quando o adversário parecia
estar a responder”.

Segundo lugar na classificação por equipas

Nadadores do SC Braga brilham em Felgueiras
NATAÇAO
| Redacção |

DR

Bracarenses em bom plano na piscina de Felgueiras

A equipa de natação do SC Braga esteve em destaque no Meeting de Felgueiras, refere o clube
na sua página oficial.
Os ‘guerreiros’ conquistaram o
segundo lugar da tabela de clubes, atrás do FC Porto, com um

total de 285 pontos e 25 medalhas: oito de ouro, 11 de prata e
seis de bronze.
No que toca a medalhas de ouro, Rafael Simões venceu as provas de 200 metros bruços e 400
metros estilos, enquanto José
Paulo Lopes foi o primeiro classificado em 200 metros livres e
200 metros mariposa, e Tamila

Holub foi vitoriosa na prova de
400 metros livres.
Destaque especial para os recordes regionais de José Paulo
Lopes em 100 metros estilos
(55.86 segundos) e em 200 metros mariposa (1.59,79 minutos),
assim como para o de Rafael Simões em 100 metros bruços
(1.01,39 minutos).
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HELENA FREITAS Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento
Sustentável

As alterações climáticas e a biodiversidade

A

s emissões de gases com efeito
de estufa (GEE) e os seus efeitos no aquecimento do planeta,
têm aumentado de forma consistente desde a era pré-industrial, numa trajetória ascendente que em larga medida se deve à
expansão demográfica e ao crescimento
económico. À escala global, a energia é a
principal fonte de emissões poluentes, seguida da floresta, da agricultura e do uso
do solo, da indústria, e dos sectores dos
transportes e da construção. Os efeitos
das alterações do clima são conhecidos:
uma menor produtividade dos ecossistemas e redução da disponibilidade de água
e de alimentos; o movimento migratório
imposto às comunidades mais vulneráveis; o agravamento da pobreza; o aumento de tempestades e outros eventos
climáticos extremos, a alteração das correntes marinhas e, por consequência, dos
padrões climáticos à escala local, o aumento do nível médio das águas do mar e
os seus efeitos sobre a orla costeira.
As emissões de GEE têm também um
enorme impacto na saúde e no bem-estar
das populações humanas. Estima-se que o
impacto global da doença e da morte prematura relacionada com a poluição ambiental é já três vezes superior ao da SIDA, tuberculose e malária combinadas.
Mas o aumento das emissões de GEE que
se continua a verificar apesar dos compromissos internacionais, poderá traduzir-se em impactos ainda mais graves, desencadeando o colapso dos ecossistemas
do ártico, recifes de coral e floresta amazónica. Estas alterações são irreversíveis
e podem pôr em causa a capacidade da
natureza para continuar a prestar serviços
essenciais, tais como a produção de alimento, a disponibilidade de água potável
ou a fertilidade dos solos.
As alterações climáticas representam
uma evidente ameaça à prosperidade social e económica global, e de forma geral
à segurança no mundo, sendo que as respostas exigem cooperação e um compro-
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misso efetivo entre todos os países. A
prioridade internacional terá que passar
pela redução dos combustíveis fósseis e
por alternativas inteligentes, mobilizando
a ciência, a tecnologia, a indústria, a inovação, e a sociedade em geral, em prol de
um caminho ecológico e justo. Todos beneficiam com esta transição: a indústria, a
economia, o emprego, o planeta e o ambiente.
Por forma a cumprir o acordo de Paris e
os objetivos de descarbonização da economia mundial, impõe-se abdicar rapidamente da energia fóssil e evitar um aumento da temperatura global acima de
2ºC (1.5ºC seria a meta mais justa). Para
tal, as emissões mundiais de CO2 terão de
baixar de 40% a 70% até 2050 e chegar a
zero até 2100 (IPCC). Estas metas são
curtas e muito contestadas, impondo-se
objetivos mais exigentes e a sua antecipa-
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ção. É o fim anunciado e desejado dos
combustíveis fósseis, de onde resultam a
maior parte das emissões de CO2, mas
vai ser necessário um maior empenho político global; é fundamental que os cidadãos continuem a exercer pressão e a exigir o cumprimento rigoroso das metas de
descarbonização junto dos governos dos
seus países. A Europa e os Estados Unidos anunciaram recentemente uma agenda de políticas e de investimento público
estratégico que representa uma oportunidade para intensificar a transição ecológica, apoiando uma aposta consistente na
transformação sistémica profunda da produção, consumo, e estilos de vida, respeitando os limites do planeta.
O mundo é cada vez mais governado em
função da maximização do fluxo de contributos da natureza para acompanhar a
crescente demanda de alimento, energia,
madeira, com o comércio global a aumen-
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tar a separação geográfica entre a oferta e
a procura. A maioria dos indicadores do
estado da natureza, quer sejam monitorizados por cientistas naturais e sociais,
quer por povos indígenas e comunidades
locais, estão em declínio. Estes indicadores incluem o número e a dimensão populacional das espécies selvagens, o número
de variedades locais de espécies domesticadas, a distinção de comunidades ecológicas, e a extensão e integridade de muitos ecossistemas terrestres e aquáticos.
Como consequência, a capacidade da natureza para proporcionar benefícios também diminuiu, incluindo os processos
ambientais subjacentes à saúde do homem e os contributos imateriais para a
qualidade de vida humana.
Portugal dispõe de um plano para o
combate às alterações climáticas, com
orientação políticas e metas sectoriais de
redução de emissões a desenvolver em
conjunto com sectores como os transportes, a energia, a agricultura e a floresta. O
país deverá reforçar a aposta nas energias
renováveis, em especial a solar e a eólica,
na mobilidade elétrica, na eficiência energética, na construção sustentável, na gestão da floresta, na inovação de práticas e
opções agrícolas e florestais, nos planos
de gestão da saúde em particular nas cidades, na prevenção das patologias diversas
associadas ao clima, e na educação.
É urgente implementar a agenda política
para a sustentabilidade que os cidadãos
do mundo reclamam: uma aposta ousada
e firme numa economia verde, circular e
descarbonizada. Os cidadãos europeus estão mais conscientes do que nunca da crise ambiental e social. Eles exigem que os
seus líderes percebam o momento crítico
da história e que respondam à emergência
climática e à crise da biodiversidade,
construindo as soluções políticas e atuando em favor da paz, pelo bem-estar e pela
justiça dos povos, e pela preservação de
um planeta que acolhe uma extraordinária
diversidade de formas de vida.
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PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Óleo +

N

a crónica de hoje quero destacar
um resíduo que facilmente podemos evitar que o seja: o Óleo
Alimentar Usado (OAU), pois pode e deve ser separado para valorização.
E porquê separar os óleos alimentares
usados? Depois de algumas utilizações, o
óleo alimentar de fritura já não serve e
tem de ser deitado fora. Isto torna-o um
problema. Os OAU são um dos piores
contaminantes do saneamento público. Se
forem derramados no lava-loiça, aumenta
em milhares de euros o custo do tratamento das águas dos esgotos, para além
de provocar danos na canalização. Se for
recolhido separadamente, poderá ser valorizado e transformado em biodiesel,
uma valorização que traz inúmeras vantagens não só ambientais, mas também económicas e energéticas.
- O biodiesel é produzido a partir de matérias renováveis, recuperando resíduos.
Quando utilizado, emite a mesma quanti-

dade de dióxido de carbono que as plantas
absorvem no seu crescimento.
- Minimiza os problemas provocados
pela descarga de óleos nas ETAR’s, como
o entupimento de condutas, principalmente nos grandes consumidores.
- Permite a redução da nossa dependência energética em combustíveis fósseis. É
mais barato, logo há uma diminuição das
despesas associadas ao consumo de combustível.
- Não é considerado um combustível perigoso, não é facilmente inflamável.
Em 2008, a Braval foi pioneira em implementar um projeto de recolha, porta-aporta, de óleos alimentares usados, a consumidores domésticos e grandes
produtores, o projeto Óleo +, para posterior valorização e transformação em biodiesel, que fazemos nas instalações da
Braval.
Este é um projeto de excelência ambiental, permitindo retirar do saneamento pú-

blico e, consequentemente, dos rios milhares de litros de OAU, anualmente.
Desde que foi implementado, com a entrega dos primeiros oleões à população e
início da recolha e armazenamento dos
óleos já foram recolhidos quase
1.000.000 de litros de óleos, ou seja, evitou-se o despejo de quase 1.000 toneladas
de gordura nas águas residuais!
Para a recolha dos óleos existem óleões
de 5L, para consumidores particulares, e
óleões de 30L para grandes produtores,
tais como, restaurantes, cafés, cantinas.
Mas poderão ser reutilizados outros recipientes tais como: garrafão de água, óleo,
embalagens de detergente, entre outros,
para além de se reutilizarem embalagens
que de outra forma seriam resíduos, poupa-se ainda mais o Ambiente.
A recolha dos óleões é feita porta-a-porta pela Braval, de forma gratuita, mediante marcação por telefone.
Aquando da separação, deverá ter em

atenção alguns cuidados tais como, depositar os óleos usados no recipiente, com a
ajuda do funil, de modo a evitar derrames
e depois de arrefecidos. Poderá depositar
óleos de conservas e óleos vegetais: azeite, soja, girassol, amendoim, milho, palma e algodão, se possível não deixar o
óleo ficar muito escuro, nem adicionar
qualquer outro produto. Deve também verificar-se se a tampa não se encontra partida e se fica bem fechada.
Quando estiver totalmente cheio, poderá telefonar para o número verde
(grátis) da Braval: 800 220 639 e solicitar a recolha e troca do recipiente.
Com um pequeno gesto, de colocar os
OAU num óleão e não deitar na banca ou
na sanita, está a melhorar o meio ambiente. O contributo de todos é fundamental
para a continuação do sucesso deste projeto. Colabore, valorize o óleo alimentar!
Ajude-nos, ajudando-se!

A nova força dos candidatos Independentes

F

ruto do descrédito em
que a política local e nacional caiu, assim como
os “lobbys” partidários, nos
quais só funciona o “carneirismo”, surgem cada vez mais estes novos agentes políticos,
apelidados de Independentes,
pois não se encontram filiados
em partidos, e cujas candidaturas se apresentam a sufrágio
eleitoral sem ligação partidária.
A força destes novos agentes
provém da vontade da população de fazer algo contra o sistema fechado da política em Portugal. Claro que os partidos não
gostam destas novas forças,
mas que na minha opinião, irão
crescer cada vez mais e com
mais presença no panorama político português.
E relembro, que ser independente não é fácil, pois a máquina partidária não existe, o que
quer dizer que desde expensas
até à própria organização fica

tudo por conta destes candidatos. Não há financiamento partidário, nem ajudas de convenção pós-eleições. Por isso é
preciso coragem e vontade para
assumir um projeto deste tipo.
O que leva então um independente a candidatar-se?
Primeiro, a desilusão com os
agentes políticos locais, e depois, a coragem e vontade de
não estar agarrado às diretivas
partidárias, que muitas vezes
influenciam tomadas de decisões que não serão as melhores
para o aumento de qualidade de
vida dos seus cidadãos. E aqui
sim posso dizer, que sendo independente se pode fazer a verdadeira política na sua essência,
ou seja atuar em prol do bem
comum, da qualidade de vida
dos cidadãos, sem servir a vontade do poder instaurado.
Certamente que quem está no
poder via partidos, apresentará
um descrédito em relação às

JOSÉ MACEDO
economista

Opinião

Candidaturas Independentes
que possam surgir nas próximas
eleições, o que lhes convém obviamente. No entanto, uma nova era chegou. Cada vez mais
as novas forças políticas estão a
crescer, assim como o número
de candidaturas independentes.
Os eleitores já começaram a dar

indicações em quem irão votar
nestas próximas eleições.
E por isso, é real, que existe
neste momento, um receio dos
partidos quer estejam no poder
ou na oposição em relação à incerteza destes novos candidatos
independentes e aos novos partidos.
Façamos agora uma reflexão
de que porque é que será tão
importante para alguns partidos
tentarem fazer coligações o
mais rápido possível? Deste
modo, evitam que estes pequenos partidos cresçam, mantendo-os sobre sua alçada. Fórmula simples e que resulta com
meia dúzia de promessas. Retira-se identidade a estes pequenos partidos de uma forma subtil.
Os Independentes são diferentes, pois não há quem os controle. Primeiro não vivem da política, logo estão desprendidos de
lugares ou de oportunidades la-

borais, segundo, porque são
agentes políticos que nascem da
população para a população! O
seu objetivo e o seu trabalho serão sempre direcionados para a
população, sem receio de criticar ou apontar o dedo à sua hierarquia de autoridade política
local, defendendo sempre os interesses dos seus fregueses. Temos exemplos como a Camara
Municipal do Porto, e em muitas Juntas de Freguesia do País.
Se os partidos não tivessem
receios, qual seria o porquê de
aprovarem leis que dificultariam cada vez mais o processo
de candidaturas independentes?
Dá que pensar…
Posto isto, nas próximas eleições, a chamada às urnas deve
ser maior, com uma consequente redução da abstenção. Já percebemos todos que não votando, a receita continua a mesma,
pois o tal “carneirismo” assegura os votos necessários.
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Parque da Devesa
Rua Fernando Mesquita,
n.º 2453 – D, Antas
4760-034 FAMALICÃO
parquedadevesa@vilanovadefamalicao.org

T. 252 374 184

EU NUNCA
VI UM
HELICÓPTERO
EXPLODIR
“Numa casa no campo, por via da pandemia da Covid-19, um homem e uma mulher têm de escrever em conjunto uma
peça de teatro. O que na vida de todos os
dias não ousariam dizer um ao outro alimenta a escrita, esbatendo fronteiras entre
fantasia e realidade”.
Os grandes espetáculos estão de regresso à Casa das Artes de Vila Nova de
Famalicão. O espaço cultural famalicense
volta a abrir as portas ao público com a
estreia da peça “Eu nunca vi um helicóptero explodir”, escrita por Catarina Ferreira de Almeida e Joel Neto, levada a cena
pela Narrativensaio, com encenação de
Luísa Pinto e com António Durães e Filipa Guedes nos papéis principais.
A peça vai estar em cena em Famalicão
de quinta, 22, a sábado, 24 de Abril, no
grande auditório da Casa das Artes.
“Eu nunca vi um helicóptero explodir” é
“uma reflexão sobre a evolução de um casamento, as rivalidades sobre as quais ele
pode disputar-se, os desejos e as frustrações em jogo”, pode ler-se na sinopse da
peça.
Teatro, cinema, radio, televisão, internet
– eis um espetáculo que cruza todas essas
linguagens.

ESTREIA “Eu nunca vi um helicóptero explodir”
22,23 (20h15) e 24 (11h00) de abril
Grande Auditório da Casa das Artes
Entrada: 6 euros | 3 euros (estudantes, Cartão
Quadrilátero Cultural e seniores
M/14 anos
Duração: 90 minutos
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ID:124391001-1173 -

145.000 €

C.E.:(F) T2+1 com sótão remodelado.
Localizado na Avenida da Liberdade.

ID:124391014-130 -

117.000 €

C.E.:(3) T3 com garagem, na zona da Bosch.
Com boas áreas, varanda e excelente exposição
solar. Totalmente mobilado e com cozinha
nova equipada.

ID:124391038-32 -

142.500 €

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

ID:124391030-36 -

99.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3 em Ferreiros,
em excelente estado de conservação.
Prédio com elevador.
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VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

A PARTIR DE 100.000 €
www.nortinveste.com
Telem. 919 778 225
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VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

EDITAL
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO
Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, da Câmara Municipal de Vila Verde:
Faz público, em cumprimento do disposto no nº 2, do artigo
27.º do Dec-lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que
lhe foi conferida pelo Dec-Lei nº 136/14, de 9 de setembro, que
deu entrada nesta Câmara Municipal um pedido de alteração
de operação de loteamento, titulado pelo alvará nº 05/05 de 3
de agosto, em nome SCFP – Sociedade Construtora Ferraz e
Pires Lda, sito no lugar do Penedo, freguesia da Lage, requerido em nome de Patrício Duarte Fernandes.
As alterações solicitadas são relativas ao lote nº 18 e são as
seguintes:
A área de implantação do edifício passa de 120,00 m2, para 186,50 m2;
A área de construção do edifício passa de 360,00 m2, para 478,00 m2;
A área da de implantação do anexo passa para 52,00 m2;
A área de construção do anexo passa para 52,00 m2;

Mantêm-se os restantes parâmetros do alvará inicial.
Para efeitos do nº 3, do artº 27º do dec-lei nº 555/9, na redação dada pelo dec-lei nº 136/2014 de 9 de setembro, conjugado
com a alínea b) do nº 3, do artigo 112º do CPA – Código do
Procedimento Administrativo, ficam notificados os restantes proprietários dos lotes constantes do alvará para se pronunciarem.
Durante o período de 15 dias, contados a partir da data de afixação do presente edital, o processo nº 02/1988/68, estará disponível, para consulta, na Divisão de Urbanização e Edificação, durante as horas de expediente (8.30 – 16.30 horas).
Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso daquele período, reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimento, as quais deverão ser entregues
no Balcão de Atendimento deste Município. Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados no local da operação urbanística, na Sede da Junta de Freguesia, num jornal de âmbito local e na página internet deste
Município.
Vila Verde, aos 8 de abril de 2021.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território,
Manuel Oliveira Lopes, Dr.

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

ALUGO
QUARTO

1.ª Publicação

EM S. VICTOR BRAGA

A cavalheiro, de preferência
trabalhador ou reformado.

AVISO

Tlm. 963 896 791

RESTAURANTE
BRAGA
PRECISA
COZINHEIRO/A
Tlf. 253 262 723

Hasta Pública
Torna-se publico que a Agere - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de
Braga, EM, vai realizar no próximo dia 27 de abril de 2021, às 11 horas na sala de
reuniões, sita no edifício AGERE, na Praça Conde de Agrolongo, 115, 4700-312
Braga, o ato público de hasta pública com leilão para Venda/Alienação do seguinte
de equipamento, viaturas e máquinas de sucata:

PASSO
Lavagem Automóvel
CENTRO DE BRAGA
Renda Acessivel, Carteira
de Clientes, Rendimento
Garantido, Preferência
conhecimentos de mecânica

Tlm. 919 845 865

PRECISA-SE
SERRALHEIRO
COM EXPERIÊNCIA
FERRO
Tlm. 935 865 711

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

Nas seguintes condições:
1. Local e horário de exposição das viaturas: Os equipamentos a alienar podem
ser observados no Centro de Exploração da AGERE EM sito na Depuradora – Real,
4700-264, Braga. De segunda a sexta feira, no horário das 9h00 às 12h30 e das
14h30 às 16h30. Contato: Vasco – Telemóvel: 961 358 476;
2. Preço por viatura: O preço a apresentar inclui remoção, carregamento e transporte em meios próprios do (s) comprador (s).
3. Consulta do Processo: As condições da hasta pública e o respetivo processo encontram-se patente para consulta na página oficial da AGERE EM, em
www.agere.pt, ou na Direção de Compras, todos os dias desde as 8h30 às 13h00
e das 14h30 às 17h00, desde o dia 13 de abril de 2021 até ao dia 26 de abril 2021.
4. Até às 17 Horas do dia 26 de abril de 2021 os interessados apresentarão a sua
proposta em carta fechada na Direção de Compras da AGERE EM.
5. As Propostas serão abertas no ato público que terá lugar na Sala de Reuniões
da AGERE EM, às 11 horas do dia 27 de abril de 2021
6. O Presente anúncio não dispensa a leitura do “Programa e Condições da Hasta
Pública para a Venda/Alienação de Equipamento, viaturas e máquinas de sucata”,
que se encontra desde hoje no local indicado no ponto 3. do presente aviso.
A Administração

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

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

€€€€ 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...

106.0 FM
antenaminho.pt

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!!
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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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA

correiodominho.pt
14 de Abril 2021
12 ???????????

Necrologias
| Diversos 25
1 de Setembro
2016 correiodominho.pt

§Cávado

Programa financia
voluntariado do IPCA
BARCELOS
| Redacção |

O Instituto Politécnico do Cávado e Ave
(IPCA) associou-se ao programa Transforma Portugal, destinado a financiar projectos de voluntariado e intervenção cívica desenvolvidos por estudantes do
ensino superior e que visem a concretização de acções relacionadas com a pandemia da Covid-19. Para a presidente do
IPCA, Maria José Fernandes, “a participação dos estudantes em projectos de voluntariado representa não só uma atitude
cívica com benefícios sociais para a região do Cávado e do Ave, mas também
uma oportunidade de enriquecimento pessoal através do desenvolvimento de novas
competências”.
Até ao próximo dia 30 de Maio, os estudantes do IPCA podem candidatar os seus
projectos através da plataforma Transforma Portugal. Para tal, devem constituir
uma equipa com um número mínimo de
três estudantes e que pode incluir, além
destes, docentes ou colaboradores.
Através da plataforma Transforma Portugal, os estudantes podem candidatar-se
a um financiamento até 400 euros que
lhes permitirá concretizar o seu projecto,
bem como divulgar as acções que irão
realizar no âmbito do mesmo.
O Programa Transforma Portugal foi
lançado pela Fórum Estudante, contando
com o apoio de várias entidades, entre as
quais o Ministério da Ciência Tecnologia
e Ensino Superior, o Ministério do Traba-

lho, Solidariedade e Segurança Social e,
ainda, a Secretaria de Estado da Juventude.
O IPCA associou-se a este programa em
colaboração com a Associação Académica (AAIPCA) como forma de incentivar e
auxiliar os seus estudantes no desenvolvimento de acções de voluntariado.
“Fazer voluntariado é um acto que revela sentido de responsabilidade e espírito
solidário”, refere Maria José Fernandes,
acrescentando que “a participação neste
tipo de acções contribui, por exemplo, para a aprendizagem prática do trabalho em
equipa e das habilidades de relacionamento interpessoal”. “Estas são algumas das
razões por que, hoje em dia, muitas empresas valorizam bastante a participação
em acções de voluntariado no currículo
dos jovens à procura de emprego, sendo,
frequentemente, um factor decisivo no
momento de contratar”, salienta ainda a
presidente do IPCA.
Neste período inicial do Transforma
Portugal, o foco principal estará em acções relacionadas com a Covid-19, sendo
elegíveis actividades em diversas áreas
que vão desde acções de sensibilização e
mobilização para a redução dos contágios,
acções de apoio a estudantes em situação
de confinamento; acções de serviço na comunidade ou ainda acções de promoção
de saúde mental, reduzindo os impactos
negativos da pandemia.
Na aprovação das candidaturas serão
privilegiadas as acções que tenham lugar
no território das instituições.

Prémios ‘Sakura’ são a maior competição de vinhos na Ásia

Alvarinho ‘Quintas de Melgaço 2020’
premiado com duplo ouro no Japão
VINHO VERDE
| Redacção |

O vinho Alvarinho QM 2020 tornou-se o
único alvarinho a conquistar a Medalha
de Duplo Ouro no SAKURA Japan Women’s Wine Awards. Este é o segundo ano
consecutivo em que a marca alcança uma
distinção na maior e mais importante
competição de vinhos da Ásia, organizada
exclusivamente por mulheres.
O vinho verde Alvarinho da sub-região
de Monção e Melgaço conquistou o palato das 186 juradas especialistas em vinho,
que compuseram o painel de 2021.
A distinção da Quintas de Melgaço no

mercado dos vinhos japónico surge num
ano em que a competição recebeu a amostra mais significativa de sempre para avaliação, com 4.562 vinhos, oriundos de 32
países. “Sermos premiados pelo segundo
ano consecutivo é uma honra para a Quintas de Melgaço. Nós acreditamos na qualidade do cuidado diário com que os nossos viticultores tratam as nossas uvas. Ver
o fruto de tanto trabalho e amor pelo que
fazemos serem reconhecidos num mercado tão exigente como o Oriental para nós
não é só motivo de orgulho, é também o
abrir de uma janela de oportunidades”,
afirma Pedro Soares, administrador das
Quintas de Melgaço.

Póvoa de Lanhoso

Prémios do Concurso
de Máscaras de Carnaval
já foram entregues
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso já
entregou os prémios aos vencedores do Concurso de Máscaras de Carnaval.
De lembrar que, na categoria A, a vencedora
foi Alice Amorim. Na categoria B, o vencedor
foi Salvador Machado, tendo este também recebido o Prémio do Público. Esta iniciativa
procurou potenciar, promover e divulgar a
criatividade dos povoenses, desafiando-os a
criar uma máscara/disfarce original. Os prémios, de 250, 150 e 100 euros, foram entregues aos três primeiros classificados de cada
uma das duas categorias. Este valor será convertido em compras a realizar nos estabelecimentos comerciais do concelho da Póvoa de
Lanhoso. Paralelamente à votação do júri, decorreu a votação por parte do público, através
da página Facebook do Município da Póvoa de
Lanhoso. A máscara de Salvador Machado (categoria B) arrecadou o prémio, depois de obter o maior número de “gostos” (791).

Esposende

Município garante
qualidade e segurança
das refeições escolares
O Município de Esposende continua a garantir
a qualidade e a segurança no fornecimento de
refeições nas cantinas escolares do concelho.
No âmbito do acompanhamento prestado às
cantinas escolares e com a preocupação clara
de assegurar um reforço efectivo nas práticas
de saúde e segurança alimentar, o município
definiu, desde o início do ano lectivo, medidas
extraordinárias e complementares às já existentes, em articulação com os planos de con-

tingência definidos no plano do combate e
controlo da Covid-19.
A problemática da insegurança alimentar
configura uma “preocupação efectiva” do município, pelo que foram conjugados esforços
para o desenvolvimento de uma estratégia
que garanta, de forma sistemática, o acompanhamento das refeições escolares.
Entretanto, o fornecimento das refeições retomou a normalidade presencial, pelo que foi
efectuado o reforço das medidas de higiene e
segurança dos alimentos, bem como garantidas as condições necessárias para adoptar as
medidas preventivas recomendadas.

Esposende

Treinador de andebol
Paulo Martins
é candidato do Chega
O treinador de andebol Paulo Martins é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Esposende, tendo como objectivo "colocar o concelho no bom rumo", e promete "ter coragem
política" para ouvir o povo.
Segundo o candidato, aquela autarquia do
distrito de Braga, presidida por Benjamim Pereira (PSD), "continua no mau caminho e a
privilegiar o cimento".
Paulo Martins tem 44 anos, esteve "toda a vida" ligado à restauração, é treinador de andebol feminino no Juventude do Mar (em S. Bartolomeu do Mar), trabalhando ainda em
marketing digital. "Aqui não há ideias políticas, há um medo político e é contra isto que
me candidato", afirmou.
Para Paulo Martins, "é preciso ter vontade política para ouvir as pessoas e depois haver coragem política para apresentar soluções e
executá-las".
Nas eleições autárquicas de 2013, Paulo Martins foi candidato independente nas listas do
CDS-PP à Câmara Municipal de Esposende.

GUALTAR - BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

MANUEL JOAQUIM ALVES CASCAIS
Sua família, cumpre o doloroso dever de participar a todas as
pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. MANUEL
JOAQUIM ALVES CASCAIS de 90 anos de idade, natural de Sezelhe, Montalegre e residente em Gualtar, Braga. O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara ardente hoje quarta-feira
às 15 horas na Igreja nova de Gualtar. O seu funeral realiza-se de
seguida às 15.30 horas onde será celebrada missa de corpo presente, finda a qual irá a sepultar no cemitério local.
Aproveita o ensejo para comunicar que em sufrágio de sua alma será celebrada missa de 7.º dia na próxima segunda-feira dia
19 de Abril às 18.45 horas na Igreja nova de Gualtar, Braga.
Devido á situação presente, concretamente ao problema de saúde pública, causada pelo Covid 19 e cumprindo as orientações civis e religiosas, a Família apela que a
participação nesta cerimónia, seja feita pelos familiares directos.
Braga, 14 de Abril de 2021
A Família
Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email: geral@eurofuneraria.com . www.eurofuneraria.com
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Palavras Cruzadas
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7
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1
2

TELEVISÃO

3

RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:23
15:05
17:30
19:06
19:59
21:01
21:53
00:00
00:32
01:34
02:26

18:54 Dennis e Gnasher:
os Aventureiros
19:05 Radar XS
19:10 O Meu Cavaleiro e Eu
19:33 Bell e Sebastião
19:58 Hank Zipzer
20:22 Peanuts
20:29 Banda Zig Zag
20:36 Encontros em Cidades Únicas
21:30 Jornal 2
22:05 Terra Alagada
22:59 Peixe Fora D’água
23:29 257 Razões para Viver
00:55 No Ar
00:31 Sociedade Civil
01:33 Euronews
05:46 Lusitana Paixão
06:32 Repórter África - 2.ª Edição

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:15
20:00
21:45
22:45
00:45
00:45
02:00
03:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Vento Norte
Joker
Cá por Casa com Herman José
Catástrofes Mortíferas
Janela Indiscreta
A Arte de Animar Portugal

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Passadeira Vermelha
Mentes Criminosas
Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:00
19:00
19:57
21:45
00:00
01:15
02:45
03:30
03:45

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
Mulheres
Defesa à Medida
Circulatura do Quadrado
Doce Tentação
Fascínios

4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar;
satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido;
ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios;
baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
5

9

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127
Rua José Alves Leite, 36

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637
R. Bom Jesus da Cruz, 5

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

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

5

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

1

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

Rua José Falcão, 53

FAFE
MOURA T. 253 599 473
R. Montenegro, 191

R. Frei José Vilaça 101

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

8

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

OLIVEIRA T. 253 695 151
ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

1

R. Barão de Trovisqueira, 71

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129
Praça da República 43

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

5

3

2

8
5
4

8

6
1
3

8

4

3

4

5

9

2

Largo de São Domingos 54

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

2
4

Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

6

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re;
malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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GAROTA
CHEIRANDO
A PECADO
Prazer sem
Limites.
Menina Linda,
Fogosa, Estilo
Namoradinha.
Safada...

Publicidade 27

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

MASSAGISTA
PROFISSIONAL

Oral bem picante,
garganta profunda,
completa com anal.
Sou meiguinha, safada,
com massagens sem pressa,
prazer garantido,
toda molhadinha.

933 129 799

914 219 521

938 241 212

964 131 762
LOURA ELEGANTE

Mãos poderosas e macias,
dores de coluna, contracturas
e dores musculares,
cervicalgia, etc..

Loirinha safadinha. Oral profundo, lindo peito. Um furacão
na cama. Grelinho doce.
Adoro língua, 69 molhadinho,
meiguinha, atrás adoro tudo.
Toda Boa. Completa com massagens e sem pressa. Prazer
garantido e acessórios.
Convívio desinibido.

LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

MARIA
PORTUGUESA
Trintona
914 488 869

JOGOS
Segunda 12/04/21

Sorteio 15/2021

54 850
2.º Prémio 43 830
3.º Prémio 65 670
1.º Prémio

Terça 13/04/21

LOIRINHA
Muito meiga e simpática.
Atende nas calmas
de segunda a sexta-feira.
Massagem. 2.ª oportunidade.
Tenho acessórios

912 238 180

Sorteio 30/2021

16 20 31 47 50
*2 *8

Insólitos

Quarta 07/04/21

Padre anuncia em plena missa
que está apaixonado
por uma mulher
e que vai deixar o sacerdócio
A cena seria digna de uma novela, mas
aconteceu mesmo em Massa Martana, Itália:
o pároco local, Riccardo Ceccobelli, de 41
anos, deixou os fiéis surpresos ao anunciar
que decidiu pendurar definitivamente a
batina por amor a uma mulher, isto em
plena missa de domingo.

“Não posso continuar sem ser coerente,
transparente e correto, como sempre fui até
agora. Mas o meu coração está enamorado. E
eu quero tentar viver esta amor ao máximo,
sem o apagar ou reduzir”, disse o padre na
igreja local.
Antes do discurso, o bispo Gualtiero
Sigismondi preparou a população para a
notícia que, segundo o Corriere dela Sera, já
era conhecida por alguns fiéis que
cochichavam rumores de terem visto o
pároco a passear com uma mulher.

Sorteio 28/2021

4 19 20 21 22
+2
Quinta 08/04/21

Sorteio 14/2021

Andrea

KUONI
Carneiro de signo, a
modelo garante que
“não podia ser
outro”. “Somos o
signo que mais
orgulho tem em ser o
que é”, disse numa
entrevista no seu dia
de aniversário, que
aconteceu no
passado dia 11 deste
mês de Abril.
“Parabéns para mim.
Grata por um novo
ano”, referiu Andrea
Kuoni nas redes
sociais.

72 422
613
3.º Prémio 49 498
4.º Prémio 02 096
Terminação 2
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 70

Sexta 09/04/21

Sorteio 29/2021

2 8 32 35 44
*8 *11

Sorteio 15/2021

NLT 05029
Sábado 10/04/21

Sorteio 29/2021

8 24 26 27 47
+10

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Tire proveito de todos os
momentos a sós com a pessoa
amada. Construa um futuro risonho.
Saúde: Possível debilidade física. Faça
refeições a cada duas horas para ter
sempre energia.
Dinheiro: Hoje poderá resolvida uma
questão que a atormentava. A justiça
será feita.
Números da Sorte:
1, 12, 17, 23, 27, 42
Touro
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará a
trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à fruta
ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte:
1, 9, 17, 21, 29, 43
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Possível desentendimento com um
familiar. Repense as suas atitudes.
Seja sempre leal.
Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde
não é de ferro.
Dinheiro: Comece a poupar. É tarde
para economia, quando a bolsa está
vazia.
Números da Sorte:
2, 5, 14, 18, 25, 29
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que ama!
Não espere que o amor vá ter consigo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentir-se
bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir. Você é capaz de tudo.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Leão
Carta do dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e carinho.
Saúde: Sentir-se-á com muita força e
energia.
Dinheiro: A sua autoridade poderá ser
posta à prova. Mantenha-se firme.
Números da Sorte:
11, 13, 25, 31, 45, 48
Virgem
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Trate a pessoa amada com
carinho. Seja mais atenciosa.
Saúde: Pode andar mais agitada. Faça
uma massagem relaxante.
Dinheiro: Trace planos objetivos para a
carreira. Alcance um futuro seguro.
Números da Sorte:
1, 9, 13, 24, 35, 46

Balança
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela calma e
pela harmonia. Aproveite para guardar
energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte:
11, 19, 20, 28, 41, 47
Escorpião
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegida.
Viverá momentos de pura felicidade.
Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Não sobrecarregue o
fígado.
Dinheiro: Possível convite de trabalho.
Decida com o coração.
Números da Sorte:
10, 13, 21, 25, 37, 42
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema imunitário.
Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte:
11, 16, 24, 28, 30, 43
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Aproveite todos os momentos
que tem para estar com o seu amor.
Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais cansada.
Se possível tire uns dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fazer uma
viagem inesperada. Prepare-se!
Números da Sorte:
1, 8, 15, 18, 29, 43
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Conseguirá partilhar com o seu
amor as suas preocupações e
desejos. Será mais feliz.
Saúde: Cuidado com a alimentação.
Evite cometer muitos abusos.
Dinheiro: Aprenda a controlar bem os
gastos. Tente gerir tudo com
sabedoria.
Números da Sorte:
9, 14, 17, 20, 29, 45
Peixes
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista
quanto ao amor. Abra o coração a
novas emoções.
Saúde: Durma mais horas.
É importante que descanse e relaxe.
Dinheiro: Trate bem os colegas e
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte:
9, 11, 16, 31, 39, 42
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Póvoa de Lanhoso

Município assinala
47.º aniversário
do 25 de Abril
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso vai assinalar o 47º aniversário do 25 de Abril, com propostas
presenciais e digitais. Sob o mote
‘Desporto e Liberdade’, o programa
continua a apostar na componente
desportiva e desenvolve-se nos dias
24 e 25 de Abril.
Em comunicado, a autarquia explica
que “desta forma, o programa que
se propõe é adaptado aos condicionalismos provocados pelo estado de
emergência em vigor devido à pandemia”.

Cabeceiras de Basto

Autarquia oferece
30 mil individuais de
mesa a restaurantes
A Câmara de Cabeceiras de Basto vai
oferecer 30 mil individuais de mesa
aos restaurantes do concelho que
assim o solicitarem, medida que
decorre do Programa Cabeceiras
Turismo ON no qual se insere o
Programa de Apoio à Fileira
Turística, cujo Eixo 3 (no qual se
inclui o apoio à restauração) tem
disponível uma verba de 25 mil
euros.
O fornecimento dos individuais de
mesa aos restaurantes pretende
igualmente promover a marca
Cabeceiras de Basto, os produtos
endógenos, o vinho verde e os
‘Miguelitos’.
Os proprietários dos restaurantes
interessados em receber
gratuitamente os individuais devem
enviar o seu pedido para o endereço
electrónico pturismo@cabeceirasde
basto.pt, até dia 30 de Abril.
Publicidade
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Vila Verde

Hospital da Misericórdia investe
em equipamento de última geração

Vila Verde

Absolvido homem acusado de tentar
matar ex-mulher com uma catana

O Hospital da Misericórdia de Vila Verde fez mais um investimento na área de cardiologia e
pulmonar com a aquisição de uma cabine ‘Vyntus Body’ que é o um sistema de função pulmonar equipado com um sensor ultra-sónico. “Continuamos a investir a pensar no bem-estar dos nossos utentes e doentes. Os tempos não são fáceis mas este equipamento vai permitir que os nossos profissionais tenham melhores condições de trabalho, permitirá testes
mais precisos e os nossos doentes tenham maior conforto e maior resposta às suas necessidades”, refere Bento Morais, provedor da Santa Casa de Vila Verde, em comunicado, realçando ainda que “este equipamento vem complementar o investimento contínuo do Hospital
da Misericórdia de Vila Verde em diversas áreas”. O provedor refere ainda que este é um investimento “a pensar no bem-estar dos doentes e na sua saúde tal como da equipa. Nesta
fase de pandemia Covid-19 este será um equipamento crucial na detecção de problemas
pulmonares e respiratórios dos nossos doentes”. O Hospital da Misericórdia ao contrário do
primeiro confinamento em Março de 2020 está agora a trabalhar em pleno e o laboratório a
fazer testes de detecção da Covid-19.

O Tribunal de Braga absolveu um septuagenário que estava acusado
pelo Ministério Público de injuriar, agredir e tentar matar com uma
catana a ex-mulher na residência do casal em Cabanelas, Vila Verde.
O tribunal considerou não haver provas suficientes para condenar o
homem, desde logo face ao silêncio da vítima em relação a determinados factos. Estava acusado de um crime de violência doméstica e
outro de homicídio qualificado na forma tentada. Segundo a
acusação, o arguido era “bastante ciumento” e desde o início do
casamento começou a injuriar e ameaçar de morte a mulher. O casal
divorciou-se em Agosto de 2019, mas viveu na mesma habitação
até à venda da casa. Segundo a acusação, a 3 de Outubro de 2019,
quando a ex-mulher estava a arranjar as coisas para sair de casa, o
arguido terá tentado atingir a mulher com uma catana na cabeça,
mas ela conseguiu defender-se, ficando ferida numa mão. Diz ainda
a acusação que a mulher, “em legítima defesa”, atingiu o homem
com uma faca no abdómen e atirou-lhe uma jarra à cabeça.

Arcos de Valdevez

Famalicão

Veterinários recolhem ajuda
para pastor que perdeu 68 cabras
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) abriu ontem uma conta bancária para juntar os
contributos daqueles profissionais e da sociedade civil e ajudar o pastor de Arcos de Valdevez que ficou sem 68 cabras, mortas por um relâmpago. “Ficamos todos muitos impressionados com esta notícia e gerou-se logo, da parte de muitos médicos veterinários, um movimento solidário. A Ordem deu expressão à vontade de muitos médicos veterinários que nos
fizeram chegar as suas preocupações”, afirmou à agência Lusa o bastonário Jorge Cid.
“Todas as pessoas que tiveram conhecimento deste caso ficaram chocadas com o facto inédito de uma morte destas causada por electrocussão e logo de 68 cabras do mesmo pastor.
É um caso um bocado fora do comum. Não me lembro de uma coisa destas”, afirmou o bastonário. O responsável adiantou que “a morte destes animais significa uma perda económica directa de aproximadamente cinco mil euros, sem contar com as crias que estariam para
nascer”, uma vez que algumas das 68 cabras que morreram estavam prenhas. Não é fácil de
repor esta espécie por não existirem muitos exemplares da raça autóctone no mercado.

Proposta de Marcelo Rebelo Sousa até ao dia 30 de Abril

Estado de emergência deve ser renovado
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs ao parlamento a renovação do
estado de emergência até 30 de Abril, nos mesmos termos atualmente em vigor, para permitir medidas de contenção da covid-19. “Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende o Presidente
da República haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação”, lê-se numa nota divulgada.

Colhido mortalmente por comboio
Um homem de 56 anos foi ontem colhido mortalmente por um
comboio em Calendário, Famalicão. O alerta foi dado pelas 7.51 horas.
A ocorrência deu-se perto do apeadeiro de Barrimau.
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