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FAMALICÃO PAULO CUNHA ABORDA COVID-19 NUMA CERIMÓNIA EM GONDIFELOS

ALARGAR TESTAGEM
À MALHA INDUSTRIAL
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LIMPEZA MAIS PROFUNDA
Das superfícies aos objetos do
dia-a-dia: limpar profundamente
nunca foi tão importante.
Estes poderosos aliados vão
facilitar e tornar mais rápidas
as suas rotinas de limpeza.

1

79€
79€
, Unid.

SPRAY DE LIMPEZA
96% ÁLCOOL
ULTRA
400ml

POUPE BEM VIVA MELHOR
AMI 18108

Rui Machado
+351 912 384 645
Rua Luís António Correia, 97 Nogueiró, Braga (perto da rotunda do INL)

www.dahouse.pt
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Braga

Eixo Atlântico: Capital
COVID-19
da Cultura (re)abre hoje 831,001

MORTES

INTERROMPIDA devido à pandemia, a Braga Capital da Cultura
do Eixo Atlântico é retomada hoje com um espectáculo que marca
também a reabertura ao público do Altice Forum Braga.

16,945 (+3)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

788,669 (+395)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
25,387 (+43)
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TESTES
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Grupo galego Oscar Ibáñez & Trio actua esta noite no Forum Braga com os bracarenses Canto D’Aqui

EIXO ATLÂNTICO

| Marlene Cerqueira |

A abertura oficial da Braga Capital da Cultura do Eixo Atlântico (CCEA) marca hoje a reabertura ao público do Altice Forum
Braga. A cerimónia, reservada a
convidados, mas transmitida
através da internet, tem início às
19 horas e conta com o concerto
‘Canto D’Aqui convida Oscar
Ibáñez & Trio’, espectáculo que
marca o arranque do Festival
Convergências Galiza/Portugal.
Há um ano, a pandemia obrigou ao cancelamento da progra-

mação prevista para a CCEA. A
iniciativa é agora retomada, com
Braga a ostentar o título durante
este ano de 2021.
O evento de hoje poderá ser
acompanhado pelo público através da transmissão em directo
nas páginas de facebook do Município de Braga, do Eixo Atlântico e da Braga 2021 Capital da
Cultura do Eixo Atlântico.
Em comunicado, a Câmara de
Braga realça que o acolhimento
da Capital da Cultura do Eixo
Atlântico “é estratégico para o
envolvimento da comunidade
numa crescente dinâmica de

criação e fruição cultural da cidade e da região por parte dos cidadãos”.
A mesma fonte refere que além
da adaptação de alguns eventos
realizados anualmente no território do Eixo Atlântico, está ainda programado um conjunto de
iniciativas inéditas como o Festival ‘ZZ Jazz no Eixo’, o Noroeste - Festival de Música Contemporânea de Raiz, o FIO Festival Informal de Ópera ou o
Fenda - Festival de Cultura Urbana. A programação completa
pode ser consultada no website
da CCEA: http://cceabraga.com.

Altice Forum Braga volta a
acolher eventos e espectáculos
Depois de ter visto parte da sua actividade suspensa, devido ao confinamento, o Altice Forum Braga retoma, a
partir de hoje, a sua actividade ligada aos congressos,
concertos e espectáculos.
Protagonizada pelo grupo bracarense Canto D’Aqui e por
Oscar Ibáñez & Trio, a cerimónia que assinalará o arranque do programa da Capital da Cultura do Eixo Atlântico,

8979

4540

MADEIRA

AÇORES

141,861,840

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 574,902 NOVOS CASOS
CASOS

§agenda
Desconfinamento

651,442

21386
ALGARVE

marca também o regresso dos grandes eventos ao Altice
Forum Braga.
Já em Maio, o recinto de espectáculos irá receber a banda
The Gift para um concerto inserido no festival ‘Montepio
Às Vezes o Amor’. A estreia do grupo de Alcobaça no Altice
Forum Braga está agendada para as 20 horas de 14 de
Maio, sendo já possível comprar bilhetes para o concerto
nos pontos de venda habituais. Também Hugo Sousa passará, a 28 de Maio, pelo Grande Auditório para assinalar o
‘Regresso à Anormalidade’, num espectáculo de stand-up
comedy que irá propor uma reflexão sobre o comportamento humano face à realidade trazida pela COVID-19.

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
RÚSSIA

32,381,406
15,054,027
13,900,134
5,289,526
4,702,101

3,029,583

120,380,442

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

580,905
178,743
371,889
100,733
105,582

6,877,208
1,927,987
1,183,384
1,072,709
269,739

9,834
8,944
8,318
5,893
2,300

Mundo
Alemanha regista 19.185 novas infecções e 67 óbitos
A Alemanha registou 19.185 novas infecções e 67 óbitos nas últimas 24 horas.
A incidência semanal continua ligeiramente em alta na Alemanha, com
162,3 casos por 100.000 habitantes, número superior aos 160,7 registados
no sábado.
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§breves
Este São Pedro

Escola adjudicada
A Câmara vai aprovar a adjudicação da requalificação da
EB 1 de Este S. Pedro. Obra é
entregue por 1.268.365 euros
e prazo de um ano à Costeira
Engenharia e Construção.

Em agenda

Transferências
para freguesias
Da agenda da reunião do executivo municipal constam
também contratos interadministrativos de delegação de
competências a celebrar com
quatro juntas de freguesia.
Nesse âmbito, a Junta de Palmeira vai receber um apoio de
21.030 euros para beneficiação da Rua do Senhor da saúde.
A UF de Crespos e Pousada
vai receber 79.519 euros para
o alargamento e beneficiação
da Rua da Levandeira.
Lamas é contemplada com
6119 euros para a drenagem
de águas pluviais na Rua do
Fontanário, Rua de Quintela e
Calçada de Quintela.
Já a UF de Lomar e Arcos recebe 10804 euros para a obra
dos passeios da Rua Coutada e
pavimentação da Rua da Varziela; e 10.274 euros para a
continuação da obra de pavimentação da Praceta de Custóias.
Vão ser ainda votados apoios
financeiros a freguesias.
A UF de Ferreiros e Gondizalves vai receber 4303 euros para trabalhos complementares
do arranjo urbanístico do Adro
da Igreja de Gondizalves. Já a
Junta de Espinho conta com
15.965 euros para execução de
passeio e águas pluviais junto
à EN 309 e Av. Imaculada
Conceição.

Subsídios
Propostos apoios para
entidades culturais,
desportivas e sociais

Um apoio financeiro de 15 mil euros ao grupo Canto D’Aqui, destinado a apoiar a realização do Festival
Convergências, que arranca hoje, é
também votado hoje em reunião
de Câmara.
O executivo municipal deve igualmente aprovar a transferência de
5000 euros para o grupo ‘Os Sinos
da Sé’.
No capítulo desportivo, vai ser votada um apoio de 3000 euros ao Este
Futebol Clube e outro de 8458 euros à Associação de Ténis do Porto.
Este último destina-se a suportar o
custo das inscrições dos atletas do
Clube de Ténis de Braga e do BTénis
na respectiva associação da modalidade.
Vai ser ainda atribuído um apoio de
6000 euros à associação de Apoio
aos Deficientes Visuais do Distrito
de Braga, destinando-se a suportar
o custo do transporte dos utentes
de Braga para a associação que tem
sede na Póvoa de Lanhoso.

Prémio nacional
Altino Bessa propõe
voto de louvor a alunos
da UMinho

Por proposta do vereador do Ambiente, a Câmara de Braga deve
aprovar um voto de louvor aos alunos André Machado, Catarina Alves,
Pedro Santos Sofia Mota e Sofia
Cortinhas, da Escola de Gestão da
Universidade do Minho, pela conquista do prémio nacional de sustentabilidade alimentar.
O louvor estende-se ao professor
Nuno Marques, que coordenou o
projecto que “constitui um profundo motivo de orgulho para o Município e toda a comunidade académica”.

19 de Abril 2021 correiodominho.pt
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Câmara isenta feirantes
de taxas até ao fim de Junho
EXECUTIVO municipal deve aprovar hoje a isenção de taxas aos operadores
das feiras Semanal, Grossista, do Mercado e dos Passarinhos, até Junho.

DR

Feirantes vão beneficiar de três meses de isenção de taxas

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Braga deve aprovar hoje, em reunião do executivo municipal, a proposta de
isenção do pagamento de taxas
de venda ambulante em feiras. A
isenção será válida até ao final
de Junho e inclui ainda as feiras
realizadas já neste mês de Abril.
Em termos práticos, a proposta
isenta do pagamento de taxas todos os operadores que exercem
actividade na Feira Semanal e na
Feira Grossista, na Feira do
Mercado e na Feira dos Passarinhos.
A proposta é apresentada pela

vereadora Olga Pereira, que justifica a medida com a necessidade de ajudar um sector que esteve mais de dois meses parado
devido às medidas para conter a
propagação da Covid-19.
A medida vai assim ao encontro do apelo lançado pela Associação Associação de Feirantes
do Distrito do Porto, Douro e
Minho. No retomar das feira semanal de Braga, no passado dia
6 de Abril, em declarações ao
‘Correio do Minho’, o presidente desta associação apelava precisamente ao Município de Braga para que seguisse o exemplo
de outras autarquias e isenta-se
os feirantes de taxas, realçando

que essa é “a melhor ajuda” que
pode ser dada ao sector que nos
últimos 12 meses esteve cinco
sem poder trabalhar.
“No último ano, não tivemos
possibilidade de trabalhar durante cinco meses. Os apoios do Estado são muito pequenos e a ajuda que vamos tendo é dos
municípios que nos dão isenção
de taxas”, dizia Artur Andrade.
Na proposta que é votada na
reunião que hoje se realiza através de videoconferência, a vereadora Olga Pereira realça que
no caso das isenções para as feiras semanal e grossista a proposta é feita em articulação com a
administração da InvestBraga.

Publicidade

Proposta ao executivo

CDU quer celebrar centenário de Victor de Sá
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Da agenda da reunião de hoje
faz também parte uma proposta
da vereadora da CDU, Bárbara
Barros, requerendo ao Município para que assinale o centenário de Victor de Sá.
Entre as sugestões da CDU des-

taca-se a promoção de um ‘Roteiro da Resistência’, “visando a
identificação de espaços de encontro dos democratas e antifascistas de Braga, explicando a sua
actividade e o seu papel na luta
pela liberdade e democracia”.
É ainda sugerido um concurso
de ideias para a elaboração de
um peça escultória alusiva à Re-

sistência e Luta pela Democracia, para colocar na Av. da Liberdade, junto ao Theatro Circo.
Além de uma sessão evocativa
sobre a vida e obra de Victor de
Sá, e entre outras propostas, a
CDU sugere a reedição da obra
‘Testemunho de um tempo de
Mudança’ pela Fundação Bracara Augusta.
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DE

Igreja de Santa Cruz

DE

Capela de Santa Maria Madalena, na Falperra

Igreja lança roteiro de igrejas,
santuários e museus da cidade
ARQUIDIOCESE de Braga quer tornar o património cultural da Igreja mais acessível. Espaços de culto e
museológicos vão constar de um novo roteiro.
PATRIMÓNIO

| José Paulo Silva |

Os Departamentos para o Património Religioso e da Pastoral
do Turismo da Arquidiocese de
Braga preparam para breve o
lançamento do ‘Roteiro Turístico Religioso - centro urbano e
coroa de Braga’, publicação que
promoverá 24 igrejas da cidade,
três santuários e quatro museus.
O arcebispo primaz de Braga,
D. Jorge Ortiga, que anunciou
estar já em fase de impressão o
novo roteiro, adiantou que o
mesmo apresentará “uma resenha histórica” de cada uma das
igrejas, bem como dos santuários do Bom Jesus, Sameiro e
Falperra e dos Museus Medina e
Pio XII, Tesouro da Sé e do Cen-

DE

Museu Pio XII

tro Interpretativo das Memórias
da Misericórdia de Braga, instalado no Palácio do Raio.
O prelado referiu o compromisso de manter estes espaços
abertos ao público, nem que seja
parcialmente, já que o mesmo
representa um “património cultural de indesmentível valor”.
Segundo o arcebispo primaz,
“a alma da cidade de Braga não
se consegue compreender sem
conhecer a história de cada igreja”, umas mandadas construir
pelos arcebispos, a maioria das
quais erguidas com a “chancela
de irmandades, confrarias e congregações religiosas”. Em todas
elas, “foi o povo que se uniu para expressar a sua autêntica cultura cristã”.
Anteontem, na cerimónia de
inauguração das obras de beneficiação e restauro da Igreja de
Santa Cruz, D. Jorge Ortiga confessou que “é consolador verificar o estado de conservação” da
generalidade das igrejas da cidade de Braga, relevando que “todas têm merecido restauros feitos com qualidade”.
Assinalando o Dia Mundial
dos Monumentos e Sítios, o prelado bracarense entende que a
Igreja deve colocar o património
de que é detentora “ao serviço
da Cultura e do Turismo, sem
nos desviarmos da fé autêntica”.
No caso das igrejas, o arcebispo primaz destaca que “por elas
passam diversas expressões de
arquitectura e arte e nelas se encontra o trabalho de tantos pintores e santeiros que granjearam
para a cidade de Braga o título
da cidade dos santeiros, como
verdadeira cultura promovida e
apoiada pela Igreja”.

lll
O roteiro vai promover ainda
mais o património da Igreja
no contexto turístico.
Publicidade
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Viola braguesa é protagonista
do grupo musical ‘Ai Braguesa’

que já havia sido um duo - com
Luís Capela e o meu filho, Guilherme Capela - e um trio, até
chegar aos cinco elementos”.
Foi precisamente depois de
uma aula com o músico Firmino
Neiva, ainda enquanto aprendiz,
que Luís Capela ficou “encantado” pela viola braguesa, recordou, em entrevista ao jornal
‘Correio do Minho’. “Só tive a
oportunidade de ter uma aula naquela altura, ainda na Casa Municipal de Cultura de Braga, na
Rua José Afonso, S. Vicente,
mas aquela sonoridade tão bela e
distinta ficou no meu ouvido e
eu fiquei logo apaixonado”.

“APAIXONADOS” pela viola braguesa, que consideram um instrumento musical único e diferenciador
“porque soa sempre bem”, cinco músicos uniram-se para “levar mais longe” a cultura de Braga.
VIOLA BRAGUESA

| Marta Amaral Caldeira |

Confessos “apaixonados” pela
viola braguesa e “seduzidos” pela missão maior de valorizar a
música tradicional de raiz, cinco
músicos uniram-se no projecto
artístico ‘Ai Braguesa’ para fazer jus ao instrumento musical,
certificado desde 2017 como património da cultura bracarense.
A aposta por parte do Município de Braga no ensino musical
do instrumento e o interesse gerado no seio da alma bracarense
no sentido da sua preservação
têm servido de novo impulso
também para uma maior divulgação da viola braguesa.
Entre os “apaixonados” bracarenses pela viola braguesa, que
desde sempre se sentiram impelidos para a tocar vezes sem conta, os músicos Luís Capela, Firmino Neiva (recentemente
falecido), Narciso Soares e Paulo Peixoto deram as mãos e criaram o grupo musical ‘Ai Braguesa’, formalmente constituído
em Janeiro de 2020, ainda antes
de a pandemia de Covid-19 ter
despoletado em Portugal.
Professor de música e de ins-

lll
Os ‘Ai Braguesa’ sonham
“levar mais longe” a viola
braguesa, a partir de um
repertório que pretendem
“eclético”, com autores como
Carlos Paredes, Mariza e
José Afonso, mostrando que
o instrumento tipicamente
bracarense é versátil,
viajando da música
tradicional ao estilo
jazzístico.
DR

Grupo musical ‘Ai Braguesa’ (ainda com Firmino Neiva, recentemente falecido) pretende “levar mais longe” a cultura da viola braguesa

trumentos tradicionais de cordas, o músico Luís Capela inicia
a sua actividade musical como
autodidacta aos 10 anos. Integrou várias formações de música
tradicional portuguesa e formou

Publicidade
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algumas também, tocando cavaquinho, violão, bandolim e, claro, viola braguesa - tendo sido,
inclusive, o principal impulsionador do seu rejuvenescimento e
até auditor no processo de certi-

ficação, a convite do Instituto
Português da Qualidade.
“O projecto musical ‘Ai Braguesa’ não foi planeado. Acabou
por acontecer por via da evolução natural do trio ‘5.ª Corda’,

É neste círculo de paixão pela
música tradicional e pela viola
braguesa que o projecto ‘Ai Braguesa’ nasce, com a convicção
de que o instrumento, património bracarense, mais do que
acompanhamento, é janela aberta para novas incursões musicais, inspiradas na tradição, mas
que podem viajar até ao jazz.

+ mais
Sobejamente conhecido,
o músico bracarense
Firmino Neiva (1950-2021) era um dos
elementos do ainda ‘novo’
grupo musical
‘Ai Braguesa’, cuja primeira
grande actuação pública
teve lugar em Fevereiro de
2020, em Barcelos, no
Congresso da Associação
dos Profissionais de
Turismo do Minho, tendo
passado também por
outros palcos da região.
Com a falta do músico, o
grupo está a reagrupar-se.

DR

A primeira actuação do grupo ‘Ai Braguesa’ foi em Barcelos, no Congresso APROTURM
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Objectivo é dar
“nova dimensão”
ao instrumento
típico de Braga
LUÍS CAPELA, músico e principal impulsionador
do ensino da viola braguesa, refere que os ‘Ai
Braguesa’ sonham com trabalho discográfico.

DR

VIOLA BRAGUESA

| Marta Amaral Caldeira |

É precisamente com o objectivo
maior de “dar uma nova dimensão” à viola braguesa que nasce
a nova formação musical ‘Ai
Braguesa’, dando ao instrumento típico o protagonismo merecido, mas também cativando o público pela sua versatilidade,
altamente potenciador de “outras e novas sonoridades”. Depois da ‘partida’ do músico Firmino Neiva, o grupo está neste
momento a reagrupar-se para
dar continuidade à missão que
abraçou com vista a levar “mais
longe” a tradicional viola braguesa, sonhando já com a gravação de um trabalho discográfico,
que seria “único” em Portugal.
O músico Luís Capela, impulsionador do projecto musical
que tem a viola braguesa como
centro, indica que o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido
pela formação tem sido no sentido de desenvolver e adaptar repertório, mas também tocando
para o público em várias ocasiões, além da organização das
jornadas anuais de estudo e debate que têm sido realizadas em
Braga e totalmente dedicadas
sobre ao instrumento tradicional
bracarense e cuja primeira edição teve lugar no Museu dos
Biscainhos em 2018 e a segunda
no Auditório do Conservatório
de Música Bomfim em 2019.
Após a certificação da viola
braguesa (2017), o Município de
Braga apostou numa acção de
formação para promover o ensino da viola braguesa - um projecto que se revelou “um êxito”
junto dos bracarenses, garante o
músico Luís Capela, também
formador/professor do instru-

mento, destacando que as expectativas traçadas foram “largamente ultrapassadas” e a acção
de formação tinha até ‘lista de
espera’.
“Este projecto formativo é uma
mais-valia. Não é o projecto
ideal, mas é deveras importante
já para poder disponibilizar às
pessoas a possibilidade de uma
experiência com um instrumento
que é tipicamente bracarense e a
verdade é que a viola braguesa é
muito conhecida entre os bracarenses e gera grande curiosidade”, frisou o músico.

lll
O grupo ‘Ai Braguesa’
pretende dar “uma nova
dimensão” à viola braguesa
- viola tradicional de Braga elevando-a de instrumento
musical a instrumento de
união, mostrando ao mundo
que o som das suas cordas
dança num ambiente
sonoramente variado.
“Há uma grande adesão a esre
projecto de ensino da viola braguesa e existe grande expectativa quanto à segunda edição, que
está ainda a ser renegociada com
a autarquia bracarense, mas as
juntas de freguesia que iniciaram este projecto já manifestaram interesse em dar-lhe continuidade”.
Já com alguns concertos no
currículo que foram fintando a
pandemia de Covid-19 para promover a viola braguesa, os ‘Ai
Braguesa’ pretendem continuar
o projecto iniciado enquanto
grupo musical que sonha divulgar a cultura bracarense.

Formação sonha dar “nova dimensão” à viola braguesa, exibindo todas as potencialidades e versatilidade do instrumento bracarense
Publicidade
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João Granja pede explicações sobre vacinação

PRESIDENTE do PSD Braga denuncia que há idosos, com mais de 80 anos, que aguardam há dois meses pela convocatória para
receber a vacina. São casos a quem foi recomendado ser vacinado em ambiente hospitalar por uma questão de segurança clínica.
PSD

| Marlene Cerqueira |

A Concelhia de Braga PSD denunciou ontem que há idosos,
com mais de 80 anos e que integram a Fase 1 do plano de vacinação, que estão há cerca de dois
meses a aguardar a convocatória
para serem vacinados em contexto hospitalar.
Em comunicado, o presidente
da Concelhia do PSD, João
Granja, explica que ao longo das
últimas semanas tem havido relatos de situações de adiamento
de vacinação. Após o adiamento,
já se passaram semanas, em alguns casos dois meses, sem que
esses idosos bracarenses tenham
recebido qualquer contacto para
efectuar a vacina.
“O que nos é relatado é que

DR

Por segurança clínica, não foram vacinados no Forum Braga e aguardam nova chamada

muitos desses idosos, com mais
de 80 anos, foram contactados
para comparecerem no Fórum
Braga para lhes ser administrada
a vacina porque integravam o
grupo prioritário da Fase 1, em
conformidade com o plano de

vacinação aprovado pelo governo. Nessa ocasião, foi-lhes comunicado que, por razões de segurança clínica, a vacina devia
ser administrada em ambiente
hospitalar pelo que deviam
aguardar contacto posterior. De-

correram entretanto, em alguns
casos, dois meses e continuam a
aguardar o ansiado contacto, em
muitos casos com a perplexidade de verem nas notícias cidadãos com menor risco a serem
vacinados”, explica João Granja.
Perante a situação, o presidente
do PSD Braga exige que “as autoridades expliquem o que se
passa com esta situação” e se
“confirmam ou não este procedimento de remessa para o hospital de Braga da responsabilidade
de vacinar estes cidadãos”.
O PSD quer ainda saber quantos são os casos nesta situação e
qual a razão por, entretanto, terem decorrido cerca de dois meses sem que estes cidadãos tenham sido chamados para vacinação. Questiona ainda se as
autoridades de saúde têm data

para resolver esta situação.
“São muitos os casos que chegaram ao nosso conhecimento.
Situações que abrangem pessoas
que estão no grupo etário onde a
letalidade do Covid 19 é maior”,
sublinha.
Apesar desta situação, Granja
reconhece e manifesta “apreço
pelo trabalho que os profissionais de saúde têm realizado e pela organização como decorre o
processo de vacinação”, apelando ainda a todos os que estejam
elegíveis para a vacina para que
a tomem porque “é de extrema
importância” para combater a
pandemia. “O que não se aceita
é esta falta de explicação pública
para uma situação de desigualdade injustificada e cujo custo
pode ser a perda de vidas humanas”, remata.

Publicidade

§notas
Em Ferreiros
Chega questiona
habitação social
O presidente da Distrital do Chega
questiona a decisão da Câmara de
Braga em construir habitação de
cariz social em Ferreiros. “Tenho recebido imensos pedidos de ajuda
por parte de moradores daquela
freguesia, que se sentem indignados com esta pretensão do edil bracarense. Gostaria que o Dr. Ricardo
Rio explicasse os motivos pelos
quais pretende a construção de habitação social naquela zona”, refere
Filipe Melo, em nota à imprensa,
questionando se “haverá assim tanta necessidade de habitação social
em Braga” e “quais os critérios de
atribuição” destes fogos.

CDS-PP
‘Conversas com rosto’
A Comissão Política do CDS-PP de
Braga realiza amanhã, às 21.30 horas, mais uma sessão online de
‘Conversas com Rosto’.
São convidados Ricardo Mexia, médico de Saúde Pública e epidemiologista e Domingos Sousa, o director executivo do ACES Cávado I –
Braga.

António Lima volta a liderar lista à Assembleia Municipal

Alexandra Vieira lidera lista
do BE à Câmara de Braga
AUTÁRQUICAS

| Marlene Cerqueira |

Alexandra Vieira é a candidata
do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara de Braga. Já a
lista para a Assembleia Municipal volta a ter António Lima como primeiro candidato.
O nome dos cabeças de lista à
Câmara e à Assembleia foi aprovado na sexta-feira, na reunião
do Plenário de Aderentes do
Concelhio de Braga.
Os nomes, que foram apresentados pela Comissão Coordenadora Concelhia, foram aprovados por unanimidade neste
órgão, tendo obtido 93% dos votos em plenário.
Alexandra Vieira foi eleita deputada municipal pelo BE em
2017. Em 2019, foi igualmente
eleita deputada à Assembleia da
República, pelo Círculo Eleitoral de Braga, onde, desde então,
tem centrado o seu trabalho nas
áreas da educação, cultura, património e negócios estrangeiros.
É igualmente dirigente nacional,
distrital e concelhia do BE. Licenciada em História e mestre

DR

Alexandra Vieira

em Sociologia de Educação e
Políticas Educativas pela Universidade do Minho, é professora e dirigente do Sindicato dos
Professores do Norte.
Já António Lima, actual líder
do BE na Assembleia Municipal, é licenciado em Direito, pela UMinho, e tem dedicado
grande parte da sua actividade
profissional ao direito laboral,
como advogado do Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços do Minho.
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Vila Verde

Minho

“Projecto de extrema importância”

EM 2020 o Medivida revelou-se de enorme impacto para fazer face às novas situações de pobreza provocadas pela Pandemia.
Vereadora Júlia Fernandes classificou o de “extrema importância”, num trabalho “em rede integrado e concertado”.
VILA VERDE

| Marlene Cerqueira |

A vereadora da Acção Social do
município de Vila Verde, Júlia
Fernandes, recebeu, nos Paços
do Concelho, os parceiros do
Projecto Medivida, para dar a
conhecer o Balanço do Projecto
em 2020. A autarca começou por
agradecer aos parceiro o esforço
financeiros que estes disponibilizam para apoiar inúmeros vilaverdenses a terem acesso à medicação e, reforçou, que com
esta parceria é possível “garantir
uma maior acessibilidade dos
munícipes vilaverdenses com
menores recursos sócio-económicos à medicação prescrita em

DR

Júlia Fernandes e os parceiros do projecto Medivida

contexto de doença; promover e
potenciar a responsabilidade social empresarial, concretamente
das farmácias concelhias e promover e potenciar uma intervenção em rede, integrada e concertada, envolvendo as IPSS’s
concelhias enquanto estruturas
qualificadas próximas da população”. A vereadora disse ainda
que “neste ano atípico, face à situação pandémica que vivemos,
este projeto revela-se de extrema
importância para fazer face às
novas situações de pobreza”.
O rigor e a transparência no
acompanhamento social de cada
caso, contribuem para que este
projeto ganhe força para mais
um ano.
Publicidade

Apartamento T3, em Celeirós - Braga

Ref. 6017 | 127.500 €

Excelente Estado de Conservação, Garagem Individual,
2 Varandas, Lareira. Oportunidade!
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Famalicão

Município de Famalicão quer alargar
testagem Covid-19 à malha industrial

AUMENTO da incidência da Covid-19 no concelho de Famalicão leva presidente a alertar população e a
reivindicar reforço da testagem, sobretudo nos locais de trabalho.
FAMALICÃO

| José Paulo Silva |

A Câmara Municipal de Famalicão e a Administração Regional
de Saúde do Norte discutem
amanhã um plano de reforço da
testagem à Covid-19 no concelho, nomeadamente junto da população trabalhadora de micro,
pequenas e médias empresas.
Numa altura em que o concelho
foi colocado no mapa de risco
por registar mais de 120 casos
de infecção pelo novo coronavírus por mais de 100 mil habitantes, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, defende
que o controlo da pandemia passa por mais testagem da população.
Ontem, na freguesia de Gondifelos, o autarca, afirmou que “o
carácter marcadamente industrial do nosso concelho” justifica
a dificuldade de controlo da pandemia.
“O Governo decretou o teletrabalho obrigatório até ao final do

AF/CMVNF

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão lança apelo a redobrar de cuidados para o concelho sair do mapa de risco

ano mas tenho a certeza que Famalicão não faz parte dos concelhos com maior percentagem de
teletrabalho, porque a produção
de pneus, o trabalho nos teares,
na metalomecânica ou na agropecuária não é possível fazer a

partir de casa”, alegou Paulo Cunha, reforçando a ideia de que a
redução da tendência de subida
dos casos de covid 19 “não vai
ser feita através da redução da
testagem”, antes pelo contrário,
pelo seu incremento nos locais

de trabalho.
“As micro, pequenas e médias
empresas têm alguma dificuldade na testagem”, reconheceu.
A propósito da reunião que tem
esta terça feira com responsáveis
da Administração Regional de

lll
“Está nas nossas mãos
reverter esta situação de
alerta! Não podemos baixar
a guarda, devemos manter
todos os cuidados para prevenir os contágios e travar
a transmissão da Covid-19.”
Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipa de
Famalicão
Saúde, Paulo Cunha defende
que “o papel fundamental da Câmara Municipal é interagir com
as autoridades de saúde e ajudar,
do ponto de vista logístico e financeiro, como tem sido em toda esta crise, para que os resultados sejam os desejados”.
Através da rede facebook, o
presidente da Câmara Municipal
dirigiu-se recentemente aos famalicenses, apelando ao não
baixar de guarda e à manutenção
de “todos os cuidados para prevenir os contágios e travar a
transmissão da Covid-19”.
Ontem, garantiu que os seus
conterrâneos “têm sido exemplares no seu comportamento” e
que entre “as causas deste pisar
da linha vermelha” não coloca
“os comportamentos menos avisados da nossa comunidade”,
mas sim a dinâmica empresarial incompatível com o teletrabalho.

Alargamento dá resposta para “muitos anos”

Gondifelos investiu mais de 150 mil euros no cemitério
FAMALICÃO

| José Paulo Silva |

Mais de 150 mil euros é o valor
do investimento realizado na
ampliação do cemitério da freguesia de Gondifelos, tendo a
Câmara Municipal de Famalicão
assumido uma comparticipação
de 45 mil euros para uma obra
considerada “muito urgente” pela autarquia local. “O cemitério
estava completamente lotado,
não tínhamos uma campa que
pudéssemos oferecer à nossa comunidade”, assinalou o presidente da Junta de Freguesia de
Gondifelos, Manuel Novais, depois da benção do alargamento,
que contou com a presença do
presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador
das Freguesias, Mário Passos.

ROSA SANTOS

Ampliação do cemitério de Gondifelos era uma obra considerada “muito urgente”

Com as 80 novas campas, cinco capelas, nove gavetões e,
muito brevemente, um columbário, o presidente da Junta de Freguesia garante que Fradelos fica
com um cemitério com “dimensão para muitos anos”.
O presidente da Câmara Municipal destacou a “conjugação de
vontades”, entre Junta, Câmara
e proprietário do terreno necessário ao alargamento para a concretização do anseio da população de Fradelos, assumindo que
os cemitérios devem ser “locais
aprazíveis e com condições logísticas”
Paulo Cunha expressou que a
“preocupação do Município para
com o indivíduo tem de ser integral, do nascimento até à morte”
e que “o local do destino final
não é menos importante”.
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Novo regulamento apoia investimento
CÂMARA Municipal de Viana do Castelo aprovou o projecto de regulamento de reconhecimento de isenções no âmbito dos
impostos municipais do Município. Objectivo é atrair, apoiar, dinamizar e robustecer o tecido económico e social do concelho.
VIANA DO CASTELO

| Marlene Cerqueira |

“Atrair, apoiar, dinamizar e robustecer o tecido económico e
social do concelho, activando a
economia e aumentando o emprego, bem como incentivando a
reabilitação urbana” são os objejtivos do regime de isenções,
ao nível do IMI e IMT aprovado
recentemente pela Câmara de
Viana do Castelo.
O projecto do regulamento de
reconhecimento de isenções no
âmbito dos impostos municipais, após aprovação pela Câmara Municipal, foi submetido a
apreciação e consulta pública
pelo período de 30 dias úteis,
não tendo sido apresentadas sugestões.
Em comunicado, a Câmara de
Viana do Castelo explica que
“os benefícios fiscais abrangidos
pelo regulamento consistem na
isenção total ou parcial, objectiva ou subjectiva, do IMI e do
IMT, relativamente aos imóveis

DR

Câmara Municipal de Viana do Castelo cria regime que incentiva ao investimento no concelho

situados no Município, nos termos do Estatuto dos Benefícios
Fiscais e do Código Fiscal do Investimento”.
Explica ainda que as isenções
fiscais previstas no regulamento
são cumuláveis com outros be-

§Ponte da Barca

nefícios previstos na lei.
Assim, beneficiam de isenção
total de IMI, por cinco anos, os
novos empreendimentos turísticos situados no território do município “de relevante e particular
impacto na economia local e re-

UE rumo a sistemas alimentares mais sustentáveis

Eurodeputada destaca reconhecimento
da agricultura biológica
UNIÃO EUROPEIA
| Redacção |

Investimento de 452 mil euros

Obras em bom ritmo na zona histórica
Decorre a bom ritmo a requalificação da Rua Plácido Vasconcelos e da Rua
D. Manuel I, em Ponte da Barca. Esta empreitada, que representa um investimento de 452.440 euros, contempla a beneficiação dos pavimentos,
da iluminação pública, da rede de saneamento de águas pluviais e residuais, terminando com as descargas do saneamento público no Rio Lima
que há décadas infelizmente se constata, bem como a beneficiação das
fontes, nomeadamente a Fonte Velha e na rua Dr. Alberto Cruz, ligandoas à rede pública de abastecimento de água.
Para o presidente da Câmara, Augusto Marinho, “este é um investimento
muito necessário pois esta é uma zona histórica característica de Ponte da
Barca, havendo cada vez mais interesse por parte da iniciativa privada. É
uma obra que irá trazer grandes benefícios na reabilitação desta zona dotando-a de condições urbanas que permitam a sua revitalização”.

gional, nomeadamente na criação de emprego e efeitos indutores nas actividades complementares”.
Já da isenção total de IMT beneficiam a “aquisição de prédios
destinados a novos empreendi-

mentos turísticos situados no
território do município; instalação de novas empresas ou relocalização de empresas já instaladas em e para Zonas Industriais
ou de Actividades Económicas
municipais, bem como em situações de ampliação em Zonas Industriais ou de Actividades Económicas; instalação de novas
empresas ou operadores do sector tecnológico, serviços partilhados ou indústrias/ actividades
criativas; equipamentos de utilização colectiva”, acrescenta.
Relativamente ao apoio a empresas, beneficiam de isenção da
Derrama os sujeitos passivos
com um volume de negócios, no
ano anterior, inferior a 150 mil
euros.
Para incentivar a Reabilitação
de Edifícios, têm direito a prorrogação da isenção de IMI, a requerimento do proprietário, por
mais cinco anos, os imóveis
afectos a arrendamento para habitação permanente ou habitação
própria ou permanente.

Foi esta semana apresentado o
plano de acção para o desenvolvimento da produção biológica
na Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, pelo Comissário da Agricultura, Janusz Wojciechowski.
Na sua intervenção, a eurodeputada minhota Isabel Carvalhais destacou como positivo “o
reconhecimento da agricultura
biológica como um componente
importante do percurso da União
Europeia rumo a sistemas alimentares mais sustentáveis”.
A eurodeputada considerou
ainda que este plano não poderá
deixar de “encontrar eco nas diferentes estratégias nacionais”
de cada Estado Membro.

O objectivo geral deste plano
que a Comissão Europeia lançou
no dia 25 de Março, é o de estimular o consumo e a produção
de produtos biológicos, conjuntamente, de forma a que, até
2030, 25 % dos terrenos agrícolas na UE estejam dedicados ao
modo de produção biológico,
bem como impulsionar substancialmente a aquicultura biológica.
Anunciado na Estratégia do
Prado ao Prato e na Estratégia da
Biodiversidade, este plano divide-se em três eixos de acção interligados, que reflectem a estrutura da cadeia de abastecimento
alimentar e as ambições dos objectivos de sustentabilidade do
Pacto Ecológico Europeu.
Isabel Carvalhais destacou que
“os agricultores biológicos terão
de receber uma compensação

equitativa pelo seu trabalho,
mais exigente, mas é necessário
também cuidar que exista um
acesso inclusivo à alimentação”.
Nesse sentido, a deputada salientou ainda a importância da
inovação no encontrar de soluções e práticas mais eficazes do
ponto de vista produtivo e ambiental, que permitam responder
a estes múltiplos desafios podendo beneficiar simultaneamente a transição de outros sistemas de produção para práticas
mais sustentáveis.
A área em modo de produção
biológico aumentou quase 66%
nos últimos nos últimos 10 anos
na UE, sendo responsável por
8,5% do total da superfície agrícola utilizada (SAU). Em 2019
em Portugal, 8,2% da SAU era
consagrada a este método de
produção.
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SPORTING DE BRAGA
ENTREGA GALARDÕES
‘LEGIÃO DE OURO’

CERIMÓNIA decorreu apenas com a presença dos galardoados em face dos
constrangimentos pandémicos. Líder fala em orgulho e dedicação ao clube.
LEGIÃO DE OURO

| Ricardo Anselmo |

O Sporting Clube de Braga realizou no último fim-de-semana a
cerimónia de entrega dos Galardões ‘Legião de Ouro’, este ano
num formato diferente do habitual em face dos constrangimentos provocados pela pandemia.
Presentes no Auditório do Estádio Municipal de Braga estiveram apenas elementos da estrutura do clube, entre eles os
presidentes do clube e da Assembleia-Geral, António Salvador e José Manuel Fernandes,
respectivamente, e também os
nomeados que foram recebendo
os galardões das mais diversas
categorias.
Antes da cerimónia de entrega,
o líder dos arsenalistas deixou
umas palavras aos galardoados.
“Este é um ano atípico, a Gala
Legião de Ouro 2021 não pode
ser realizada com a pompa e a

SCB

Entrega do galardão a Domingos Paciência, pela chegada à final da Liga Europa em 2011

SCB

António Salvador e a vice-presidente da CM Braga, Sameiro Araújo

circunstância que todos gostaríamos. No entanto, o SC Braga
não podia deixar de reconhecer a
excelência de todos aqueles que

ao longo do último ano carregaram, com orgulho e dedicação,
este símbolo”, sublinhou o presidente dos arsenalistas.

Guerreiro Ouro e Mérito
Hospital de Braga (Profissionais de
Saúde)
Guerreiro de Honra
Sócios do SC Braga
Guerreiro Reconhecimento Centenário - distinguidos todos os treinadores que, ao longo dos últimos
100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da I Divisão), como
também os técnicos com mais títulos
nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do
clube
Manuel Palmeira
vencedor Taça de Portugal 1965/66
Hilário Conceição
vencedor Taça da Federação
Portuguesa de Futebol em 1976/77

Carlos Baptista
Vencedor do campeonato nacional de
juniores em 1976/77 e do campeonato nacional de juvenis em 1980/81
Jorge Jesus
Vencedor Taça Intertoto em 2008/09
Domingos Paciência
Finalista da Liga Europa 2010/11
José Peseiro
Vencedor Taça da Liga em 2012/13
Pedro Duarte
Vencedor do Campeonato Nacional de
Juniores em 2013/14
Paulo Fonseca
vencedor Taça de Portugal em 2015/16
Miguel Santos
Vencedor do Campeonato Nacional
Feminino, da Supertaça Feminina
(2018/19) e da Taça de Portugal Feminina (2019/20)

SCB

José Manuel Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do SC Braga

§galardoados
Atleta Amador do Ano
Abílio Gonçalves (Boccia)
Jovem Atleta do Ano
João Peixoto (Atletismo)
Atleta Revelação
David Carmo (Futebol)
Guerreiro Cidade Desportiva
Rodrigo Gomes
Parceiro do Ano
AMCO Intermediários de Crédito, Lda
Prémio Fidelização Corporate
ABB
Prémio Carreira
Dr. Vítor Moreira
Atleta do Ano
Júlio Ferreira (Taekwondo)
Futebolista do Ano
Paulinho
Treinador do Ano
Luís Cameira (Natação)

Rúben Amorim
Vencedor da Taça da Liga em 2019/20
Sameiro Araújo
Treinadora com mais títulos
no Atletismo (37)
Luís Marta
Treinador com mais títulos
no Boccia (10)
João Roque
Treinador com mais títulos
no Bilhar (9)
Joaquim Peixoto
Treinador com mais títulos
no Taekwondo (9)
Bruno Torres
Treinador com mais títuos
no Futebol de Praia (7)
José Borges
Treinador com mais títulos
na Natação (4)

SCB

David Carmo, Atleta Revelação
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I Liga

Visitante indesejado obriga
a dieta depois dos banquetes

FAMALICÃO sofreu a primeira derrota sob o comando de Ivo Vieira, frente a um adversário que nunca
conseguiu vencer em jogos da I Liga: o Portimonense. Voltam as dificuldades respiratórias para o Fama.
27.ª JORNADA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

FC FAMALICÃO PORTIMONENSE

E ao quinto jogo, a derrota. Ivo
Vieira havia somado duas vitórias e outros tantos empates no
comando técnico do Famalicão... até ontem. O adversário?
O Portimonense, equipa que o
Famalicão, ao longo da sua história, nunca conseguiu vencer
em jogos a contar para a I Liga.
Parece malapata, mas a verdade
é que os caminhos para a baliza
dos algarvios foram sendo fechados e a assertividade dos homens da frente do Famalicão
nunca esteve em dia.
Do outro lado, um irreverente
Beto vai crescendo em Portimão
e nem as capas dos jornais que
vai preenchendo o desviam do
foco. Vai daí, mais uma exibição
de mão cheia, coroada com um
golo, após solicitação da Boa
Morte.
A diferença entre as duas equipas verificou-se essencialmente
na eficácia e, durante o segundo
tempo, quando se pedia uma resposta enérgica, a intensidade da

0

Árbitro Luís Godinho (AF Évora)
Auxiliares Rui Teixeira e Valter Rufo
VAR Hugo Miguel

Luiz Júnior
Diogo Figueiras
Patrick William
Diogo Queirós
Rúben Vinagre
Iván Jaime
Gustavo Assunção
Ugarte
Pêpê
Gil Dias
Anderson
Ivo Vieira

FC FAMALICÃO

Anderson bem tentou, mas a mira não esteve calibrada

primeira parte não foi transportada para o período após o descanso, pelo que o tempo foi correndo e as forças faltando.

Nem a vitamina injectada por
Ivo a partir do banco resultou
para os da casa, que desperdiçaram um par de boas ocasiões an-

1

Intervalo
0-1

Samuel
Fahd Moufi
Lucas Possignolo
Maurício
Fali Candé
Anzai
Ewerton
Willyan
Dener
Aylton Boa Morte
Beto
Paulo Sérgio

Substituições Pedro Sá por Willyan (13m), Jhonata Robert pot Iván Jaime (64m), A. Guedes por G. Assunção
(64m), Valenzuela por Rúben Vinagre (75m), João Neto
pot Ugarte (75m), Lucas Tagliapietra por Ewerton (81m),
Kraev por Pêpê (85m), Fabrício por Anzai (90m), Henrique
por Beto (90m) e Anderson por Aylton Boa Morte (90m).
Disciplina cartões amarelos para Pedro Sá (43m), Ewerton (72m), Anzai (78m), Diogo Figueiras (90m) e Lucas
Tagliapietra (90+7m).
GoloBeto (45+4m).

tes de verem confirmado o regresso às derrotas, cinco jogos
depois. Já só estão um lugar acima da linha de água...

§cabinas
Ivo Vieira (tr. Famalicão)
“Quando cheguei
estávamos numa
situação ainda pior...”

“Temos feito golos em praticamente todos os jogos desde que cá cheguei. Encontrámos aqui um adversário que, no início, quis disputar o
resultado connosco. Vem de um
bom momento, com uma equipa
forte e atlética. Sabíamos que íamos encontrar essas dificuldades
dentro do jogo. Mas depois acabámos por controlar grande parte do
jogo. Estamos na mesma situação
de tantos outros. Quando cheguei
estávamos numa situação mais delicada ainda. Hoje, mesmo que não
perdêssemos, íamos continuar numa situação complicada. O meu
trabalho é fazer com que isto não
afecte. Vai ser uma luta, temos que
acreditar, trabalhar em prol daquilo
que é o nosso objectivo e temos
que ganhar forças e fazer um trabalho mental, para que os jogadores voltem ao que é habitual num
passado recente.”

Paulo Sérgio (tr. Portimon.)
“Famalicão tem
belíssimos jogadores e
um excelente treinador”

“Foi uma exibição adulta, com a
equipa a saber exatamente o que
tinha que fazer. Estamos perante
uma equipa com grande qualidade,
quer a nível da equipa técnica, quer
a nível da do plantel. O Famalicão
tem belíssimos jogadores e um excelente treinador.”

I LIGA PORTUGUESA
JORNADA 27

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

69
63
57
55
44
38
35
34
32
31
31
30
29
28
27
24
22
21

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

10
9
10
9
9
6
5
3
6
4
7
4
4
4
2
3
3
3

11
10
7
8
4
5
5
5
3
5
2
2
2
2
4
4
2
2

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
19
17
17
13
11
10
8
9
9
9
6
6
6
6
7
5
5

6
6
6
4
5
5
5
10
5
4
4
12
11
10
9
3
7
6

0
2
4
6
9
11
12
9
13
14
14
9
10
11
12
17
15
16

49
56
48
47
33
31
33
28
31
27
28
17
22
31
27
22
24
24

13
24
19
27
32
35
30
35
31
34
44
24
30
40
39
40
36
45

3
3
2
2
2
1
3
8
3
2
2
5
5
3
6
2
4
3

0
1
2
2
2
7
5
3
4
7
4
5
5
7
6
8
7
8

24
27
24
22
21
17
18
18
18
11
13
12
11
15
13
8
15
16

7
12
10
11
14
22
13
20
10
14
12
15
11
20
22
20
17
25

3 0 25 6
3 1 29 12
4 2 24 9
2 4 25 16
3 7 12 18
4 4 14 13
2 7 15 17
2 6 10 15
2 9 13 21
2 7 16 20
2 10 15 32
7 4 5 9
6 5 11 19
7 4 16 20
3 6 14 17
1 9 14 20
3 8 9 19
3 8 8 20

www.habimoreira.pt
RESULTADOS
FC Famalicão, 0; Portimonense, 1
Farense, 0; Sporting, 1
Moreirense, 2; Tondela, 3
Nacional, 0; FC Porto, 1
Belenenses, 2; Marítimo, 0
Boavista, 2; P. Ferreira, 0
Rio Ave, 0; SC Braga, 0
Vitória SC, 1; Sta. Clara, 0
Benfica, 1; Gil Vicente, 2

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

MARCADORES
17 GOLOS:
Pedro Gonçalves (Sporting);
16 GOLOS:
Seferovic (Benfica);
12 GOLOS:
Mario González (Tondela);
11 GOLOS:
Taremi (FC Porto);
10 GOLOS:
Beto (Portimonense)
9 GOLOS:
Rodrigo Pinho (Marítimo), Carlos Júnior (S. Clara);
8 GOLOS:
Óscar Estupiñán (Vitória SC), Ricardo Horta (SC Braga);
7 GOLOS:
Waldschmidt (Benfica); Samuel Lino Gil Vicente),
Ryan Gauld (Farense), Tanque (P. Ferreira), (...);

TOTOBOLA
1. Benfica - Gil Vicente
2. Rio Ave - SC Braga
3. Vitória SC - Santa Clara
4. Famalicão - Portimonense
5. Moreirense - Tondela
6. Casa Pia - Académica
7. Chaves - Viseu
8. Penafiel - C. Piedade
9. Bétis - Valência
10. Real Sociedad - Sevilha
11. Nápoles - Inter Milão
12. Atalanta - Juventus
13. Leicester - Southampton

2
x
1
x
2
2
1
x
x
2
x
1
2

SUPER 14
Chelsea - M. City

(1-0)
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“Queria muito que Vítor Oliveira
estivesse aqui para ver este golo”
LOURENCY descreveu o golo apontado ao Benfica. Revelou que jogada foi ‘imaginada’ por Ricardo
Soares e falou ainda da importância do falecido técnico na evolução tem tido em dois anos de Gil.
GIL VICENTE FC

| Ricardo Anselmo |

Aos 80 minutos de jogo no Estádio da Luz, Lourency apontou o
segundo golo do Gil, que viria
mais tarde a ser decisivo na obtenção da vitória por parte dos
barcelenses. Em declarações à
ESPN Brasil, o atacante brasileiro assumiu que o técnico Ricardo Soares já tinha imaginado esse desfecho.
“O meu golo foi um lance treinado de movimentos contrários.
O nosso treinador fica ao nosso
pé para fazermos isso. Ele [Ricardo Soares] ficou muito feliz
quando deu golo nesse lance,
porque ele pediu muito para fa-

GIL VICENTE FC

Lourency saudado pelos colegas, após o 0-2 do Gil Vicente no Estádio da Luz

zermos essa jogada”, afirmou
Lourency, que descreveu o momento de forma detalhada.
“Quando o Samuel [Lino] estava com a bola, pedi para ele to-

car no Claude [Gonçalves] porque já sabia onde ele ia mandar.
Antes mesmo do passe, eu já estava lá. Quando a bola veio, vi
que estava muito longe para cru-

zar e resolvi finalizar porque o
adversário estava cansado. Esperei que o guarda-redes saísse
para rematar. É uma finalização
que treino muito, inclusive converso com o Denis, que diz que a
batida entre o ombro e o pescoço
do guarda-redes não tem como
defender”, disse, lembrando ainda alguém importante na sua
vinda para a Europa.
“Recebi ajuda do técnico Vítor
Oliveira. Queria muito que ele
estivesse aqui para ver o meu
golo contra o Benfica. Ele apostou muito em mim. Foi um treinador que disse que me gostaria
de acompanhar, porque sabia
que eu iria render muito mais do
que no ano passado”, rematou.

§II Liga
A partir das 20 horas
Vizela recebe hoje
o Benfica B e vitória dá
folga na luta da subida

O Vizela recebe esta noite o Benfica
B, a partir das 20 horas, no jogo
que marca o encerramento da 29.ª
jornada da II Liga. Com um jogo a
menos em relação aos mais directos perseguidores, o Vizela está ‘obrigado’ a vencer para se distanciar
de Académica e também Feirense,
equipas que venceram nesta ronda.
Os minhotos têm os mesmos 52
pontos que os estudantes e um
triunfo dará maior folga para os últimos cinco jogos. Ontem, na antevisão do duelo com os encarnados,
o central Mosevich deixou uma garantia aos adeptos.
“Acho que no Vizela estão um grupo de pessoas e jogadores fantásticos e podem confiar a cem por cento, pois damos tudo em todos os
jogos para procurar a vitória. Focamo-nos em fazer o nosso jogo e, se
o conseguirmos, sabemos que as
coisas nos vão correr bem”, disse o
central argentino.

Publicidade

No trabalho
como em casa.
E se pudesse desenvolver o seu negócio na
melhor empresa para se trabalhar em Portugal?
A Zome® está a selecionar novos profissionais
empreendedores para a sua equipa.

Faça a sua candidatura para talento.braga@zome.pt
e construa o seu projecto empresarial com:

Zomeit, Lda. - Ami 17432
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Guerreiras voltam a escorregar
na corrida pelo título

ESTÁDIO 1.º DE MAIO

| Miguel Machado |

2

Miguel Santos

Intervalo
0-0

Letícia
Catarina Amado
Sílvia Rebelo
Carole Costa
Lúcia Alves
Andreia Faria
Pauleta
Beatriz Cameirão
Cloé Lacasse
Nycole
Kika Nazareth
Filipe Patão

Substituições Hannah Keane por Ana Teles (8),
Pauleta por Christy Ucheibe (70), Rayanne por Sofia Silva (79), Ana Teles por Cindy Konig (89), Regina por Érica Costa (89), Jermaine por Laura Luís
(90+2), Nycole por Marta Cintra (90+2) e Lúcia
Alves por Matilde Fidalgo (90+4).
Disciplina cartão amarelo a Regina (30), Beatriz
Cameirão (57), Sílvia Rebelo (82), Christy Ucheibe
(90+6). Cartão vermelho a Myra Delgadillo (82).
Golos Andreia Norton (59 m, gp), Nycole (64 gp e
71 m).

+ reencontro

SC BRAGA

Jogo no Estádio 1.º de Maio foi disputado com alta intensidade entre as Guerreiras e as benfiquistas

Na segunda parte, o Benfica
voltou a entrar melhor na partida
e Andreia Faria quase surpreendeu a guardiã Lu Pinheiro num
cruzamento-remate, aos 50 minutos. Lance espevitou as Guerreiras, e aos 57 minutos Jermaine foi derrubada na área pela
benfiquista Beatriz Cameirão.
Lance para penálti, que foi convertido com classe por Andreia
Norton, colocando o SC Braga a
vencer por 1-0. A vantagem bra-

Publicidade

geral@ecominho.pt
www.ecominho.pt

Cabanelas - Vila Verde
tlf. 253 925 150/1
tlm. 934 915 748

1
Lu Pinheiro
Nágela Oliveira
Diana Gomes
Rayane
Ágata Filipa
Dolores Silva
Regina
Andreia Norton
Hannah Keane
Jermaine
Myra Delgadillo

FUTEBOL FEMININO

Os Clientes exigentes
escolhem-nos...

BENFICA

Árbitro Filipa Cunha (AF Viana do Castelo)

RESULTADO INGLÓRIO para o SC Braga que esteve a vencer, com um golo de Andreia Norton, mas
permitiu a reviravolta do Benfica (1-2) na 10.ª jornada de apuramento de campeão da Liga Feminina.

A equipa feminina do SC Braga
perdeu ontem em casa com o
Benfica, por 1-2, na décima jornada da fase final e viu complicar-se (ainda mais) o sonho de
lutar pelo título nacional. Num
jogo intenso, as Guerreiras foram as primeiras a marcar, já na
segunda parte, mas deixaram as
águias dar a volta ao marcador
com um ‘bis’ de Nycole.
Obrigadas a ganhar para não
perder mais terreno para a frente
da classificação, as Guerreiras
do Minho dividiram com o Benfica um verdadeiro jogo entre
“candidatas” ao título.
Entraram mais pressionantes as
encarnadas, mas a primeira
grande oportunidade de golo foi
das bracarenses, aos 10 minutos,
num cruzamento da direita de
Myra Delgadilho com a recémentrada Ana Teles (entrou para o
lugar de Hannah Keane que saiu
lesionada) a rematar ao lado.
Com ambas as formações a
querer ganhar, assistiu-se depois
a um duelo com muita luta no
meio campo e equilibrado. À
meia hora, a guarda-redes do
SC Braga, Lu Pinheiro (que foi
novidade na baliza das Guerreiras) teve que aplicar-se para parar um livre directo de Pauleta,
no entanto, houve poucas ocasiões para marcar na primeira
parte o nulo manteve-se até ao
intervalo.

SC BRAGA

•ENERGIAS RENOVÁVEIS
•AR CONDICIONADO
• PICHELARIA
•VENTILAÇÃO
•PISCINA
•GÁS
•AQUECIMENTO
CENTRAL
•ASPIRAÇÃO
CENTRAL
•REGA AUTOMATIZADA
•ASSISTÊNCIA TÉCNICA

carense durou, porém, apenas
quatro minutos. Também de penálti, Nycole fez o empate para o
Benfica aos 64 minutos.
Apesar do golpe, a equipa de
Miguel Santos reagiu bem e aos
68 minutos Andreia Norton teve
uma clara oportunidade, mas o
remate saiu às malhas laterais.
Mais eficaz, o Benfica voltou a
marcar pouco depois. A guardaredes Lu Pinheiro ainda segurou
um primeiro remate forte de

Christy Ucheibe, mas na recarga
Nycole bisou, fazendo a reviravolta no marcador para as encarnadas, aos 71 minutos. Um resultado, porém, injusto para o
que se passava em campo.
A equipa do SC Braga não se
deixou abater e podia ter empatado no minuto seguinte, por Jermaine. Aos 79 minutos foi Andreia Norton a obrigar a guardiã
do Benfica, Letícia, a mais uma
grande defesa.

Depois desta duelo para
a 10.ª jornada, as equipas
do SC Braga e Benfica vão
voltar a defrontar-se já
na próxima quarta-feira,
desta vez em Lisboa, às
19.45 horas, no Seixal, em
jogo que está em atraso
da 3.ª jornada da fase de
apuramento do Campeão.
A partir dos 82 minutos a missão das Guerreiras tornou-se
mais difícil, quando ficou a jogar com menos uma jogadora
por expulsão de Myra Delgadilho, e já não conseguiu evitar a
derrota inglória na partida
Com este resultado, o SC Braga deixa as ‘águias’ escapar na
perseguição às líderes leoas.

§resultados
10.ª jornada

Famalicão vence
Condeixa (2-1)

A equipa feminina do FC Famalicão
venceu ontem o Condeixa por 2-1, e
continua na luta pelo título.
Maria Negrão, aos cinco minutos, e
Vitória Almeida, aos 57 de penálti,
marcaram os golos das famalicenses
que mantêm o 3.º lugar na fase final,
agora 22 pontos.

FPF

Famalicenses venceram

Resultados da 10.ª jornada:
Famalicão - Condeixa, 2-1
C. Albergaria - Torreense, 2-1
Sporting - Maritimo, 2-0
SC Braga - Benfica, 1-2.
Na classificação da fase final,
o Sporting lidera o apuramento de
campeão com 25 pontos, seguida
do Benfica (24), do Famalicão (22),
o SC Braga é quarto com 18 pontos,
Clube Albergaria quinto com 15.
O Maritimo é sexto com 3 pontos,
Torrense e Condeixa somam um.
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ABC/UMinho sem argumentos
na visita ao Belenenses

DERROTA EXPRESSIVA não deixa margem para dúvidas de que ‘foi uma tarde para esquecer’ da equipa bracarense no pavilhão Acácio Rosa, no encontro que encerrou a jornada 23 do campeonato.
BELENENSES, 36
João Moniz, Christophe Selles, Tiago Pereira (5), Rui Barreto (1), Carlos Eduardo
Siqueira (3), Tomas Ferreira (1), Pedro
Solha (1), Miguel Moreira, Gonçalo
Nogueira (5), Diogo Domingos, Feliberto
Landim (2), Fábio Semedo (1), João
Ferreira (1), Nelson Pina (2), Claudio
Pedroso (3), Tiago Ferro (11).
Treinador: Luis Monteiro

Sebastian Ceballos (5), Ricardo Leite, João
Peixoto, Predrag Rodic (4), Erekle (2),
Carlos Oliveira, André Jose (5), Bruno
Machado, Rui Baptista (2), Hugo Manso,
Tomas Teles, André Rei (4), Diogo Silva,
João Fernandes (2) e Cláudio Silva.
Treinador: Jorge Rito

ANDEBOL

| Miguel Machado |

A equipa do ABC/UMinho perdeu ontem, por claros 36-24,
com o Belenenses, no jogo que
encerrou a 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol.
Desaire por números expressi-

JOR. 23

RESULTADOS
Sporting, 35 - Madeira SAD, 16
Benfica, 32 - Boa Hora, 25
FC Porto, 37 - V. Setubal, 28
Águas Santas, 31 - Póvoa AC, 27
Boavista, 26 - Avanca, 34
FC Gaia, 28, - Maia Ismai, 21
SC Horta, 31 - Sanjoanense, 31
Belenenses, 36 - ABC/UMinho, 24
CLASSIFICAÇÃO
J

V

1. FC Porto 24 24
2. Sporting
23 22
3. Benfica
23 21
4. À. Santas 23 16
5. Belenenses 23 14
6. Madeira
22 11
7. Póvoa AC 23 10
8. ABC
22 8
9. V. Setúbal 23 8
10. Avanca
23 8
11. Maia/Ismai 23 6
12. FC Gaia
22 7
13. SC Horta 22 4
14. Boa-Hora 23 4
15. Sanjoanense 22 4
16. Boavista
23 1

E

0
0
0
1
3
3
3
2
1
0
3
1
6
3
2
0

D

M

S

P

0
1
2
6
6
8
10
12
14
15
14
14
12
16
16
22

833
705
685
681
635
598
546
590
544
582
533
567
544
537
523
499

546
538
552
623
607
594
572
601
605
621
601
609
590
628
641
674

72
67
65
56
54
47
46
40
40
39
38
37
36
34
32
25

PRÓXIMA JORNADA
Boa-Hora - Águas Santas
Maia/Ismai - ABC/UMinho
Madeira SAD - Benfica
Sanjoanense - Sporting
Avanca - FC Gaia
V. Setúbal - SC Horta
FC Porto - Belenenses
Póvoa AC - Boavista

ABC/UMINHO, 24

Pavilhão Acácio Rosa
Árbitros: André Gameiro e Renato
Marques, Tiago Monteiro (delegado)
Ao intervalo: 16-12

ANDEBOL 1
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Equipa do ABC/UMinho não conseguiu travar o Belenenses e sofreu terceira derrota seguida no campeonato nacional

vos no pavilhão Acácio Rosa
confirma o mau momento que a
formação liderada pelo técnico
Jorge Rito atravessa na temporada, tendo averbado a terceira
derrota seguida na competição.
Aliás, nas últimas seis partidas,
o ABC/UMinho perdeu cinco e
apenas venceu uma (na casa do

último classificado Boavista).
Nesta visita ao Belenenses,
quinto classificado, a equipa
academista ainda tentou dividir
o jogo na primeira parte, mas
não evitou chegar ao intervalo
com quatro golos de desvantagem (16-12).
Porém, a prestação do ABC

não foi melhor no segundo tempo e o fosso no marcador foi ainda mais dilatado (20-12), não ficando margem para dúvidas da
tarde completamente desinspirada da formação minhota.
Em termos individuais os números mostram também o desacerto em relação ao adversário.

No ABC, Sebastian Ceballos foi
o melhor marcador com 5 golos,
bem distante dos 11 golos apontados por Tiago Ferro, do Belenenses, o melhor marcador da
partida.
Concluída a 23.ª jornada, o
ABC/UMinho (que tem menos
um jogo) ocupa a oitava posição
com 40 pontos, a seis de distância do sétimo Póvoa AC.
Na frente do campeonato destaque para o FC Porto que segue
imparável só com vitórias.

§modalidades
Automobilismo

Ténis

Dois pilotos em
despiste no Rali
de Vieira do Minho

João Sousa entra a
vencer no qualifying
ATP 250 de Belgrado
O tenista minhoto João Sousa, e número um português, venceu ontem o
norte-americano Brandon Nakashima e garantiu a passagem à segunda
ronda do ‘qualifying’ do Open da Sérvia, o torneio ATP 250 que decorre esta semana em Belgrado.
Naquele que foi o primeiro encontro
entre ambos, o vimaranense de 32
anos levou a melhor diante o jovem
de San Diego, de 19 anos, em dois
‘sets’, com os parciais de 6-4 e 6-2.
Depois de quebrar o adversário duas

DR

João Sousa está de volta às vitória importantes no circuito ATP

vezes no parcial inaugural e de sofrer
apenas um 'break', o minhoto chegou
a estar em desvantagem (0-2) na segunda partida, mas, com três quebras
de serviço, conseguiu recuperar e se-

lar o triunfo. Na última ronda de qualificação, João Sousa vai defrontar o
francês Arthur Rinderknech (129.º
ATP), que derrotou o japonês Yuichi
Sugita (109.º ATP), por 6-1 e 6-2.

Decorreu de forma acidentada o Rali
Vieira do Minho, que se realizou no
fim-de-semana a contar para o Campeonato Norte de Ralis. Dois pilotos
sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um despiste, adiantou à
Lusa fonte do Comando Distrital de
Operações e Socorro (CDOS).
Os feridos foram transportados para o
Hospital de Braga pelos Bombeiros de
Vieira do Minho e da Póvoa de Lanhoso, que prestam assistência na prova.
O acidente deu-se às 11:30 horas,
tendo a prova estado suspensa du-

rante as manobras de socorro.

Motociclismo

Miguel Oliveira ficou
em 16.º no Algarve
O piloto português Miguel Oliveira
(KTM) teve ontem um “dia muito desapontante” ao sofrer uma queda no
Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que o deixou no 16.º e último
lugar, terminando “por respeito à
equipa e aos portugueses”.
O piloto de Almada, que saiu da 10.ª
posição da grelha, terminou a uma
volta do vencedor, o francês Fabio
Quartararo (Yamaha) e desceu ao
18.º lugar do campeonato, com quatro pontos.
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HORTENSE SANTOS Directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante

Voz às escolas

Avaliação no 2.º período na Escola Secundária Carlos Amarante

N

a sequência da publicação no jornal Público, a 4 de abril da artigo intitulado “Escolas deram notas sem contar trabalho do 2º
período”, com base, fundamentalmente, numa entrevista telefónica a uma aluna que frequenta o ensino
secundário neste agrupamento, cabe-nos esclarecer
esta situação, pois no nosso entender a posição do
agrupamento cujo escola sede é a Escola Secundária
Carlos Amarante, em Braga, não está devidamente
refletida no texto e parece-nos que a conclusão a que
o autor chega é formulada tendo por base uma entrevista de uma nossa aluna, que entretanto nos manifestou o seu desagrado pelo modo como se chegou a
determinada conclusão baseada nas suas declarações. O conteúdo dessa publicação assenta num
conjunto de presunções e não numa ilação dos resultados obtidos no processo de avaliação interna no 2.º
em comparação com o 1.º período, do presente ano
letivo.
O Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e a avaliação das aprendizagens de
modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências

H

á leituras que despertam em
nós reacções tão distintas como a fúria discordante ou a
anuência convicta ou comprometida.
Há leituras que nos surpreendem pelo
tom e pela novidade e há leituras que
mais não são do que relatos de “coisas”
que já sabemos e conhecemos. Há leituras que são notícias, constatações ou
descobertas, apreensão ou aprendizagem, desafios ou acomodação. E há leituras que não mais deixam de ser o reflexo do momento, das circunstâncias e
do contexto que vivemos e observamos.
O chamado momento pandémico que
atravessa a nossa vida – e que apenas
sabemos identificar (por aproximação)
onde e quando começou, mas não advinhamos nem intuimos com segurança
quando e como acabará – é fomento
quotidiano e generalizado de reflexões,
leituras, notícias e comentários. Independentemente do modo, do tempo e do
lugar, o tema “pandemia”, e seus reflexos e consequências, está omnipresente
e tudo condiciona e contextualiza.
Tanto assim é que descobrimos um novo vocabulário corrente na nossa comunicação, seja ela visual ou oral, gestual
ou escrita. Na verdade, hoje verificamos que falar da distância e do cumprimento com o cotovelo é forma de assi-

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
No Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, no
âmbito do desenvolvimento da sua própria autonomia, foi tido em consideração que uma escola inclusiva e promotora de melhores aprendizagens para
todos os alunos implica um desenvolvimento curricular e consequente avaliação das aprendizagens,
adequado ao contexto específico e às necessidades
específicas da sua comunidade escolar. Foi isso que
o Conselho Pedagógico deste agrupamento fez ao
refletir e reformular os critérios de avaliação de cada
disciplina antes do momento de avaliação previsto
no final do 2º período.
A avaliação é parte integrante do ensino e da
aprendizagem e visa a orientação do percurso escolar dos alunos e a sua certificação.
A avaliação interna das aprendizagens desenvolve-se nas modalidades: formativa e sumativa. Na
avaliação formativa, a recolha de informação, recorrendo a uma diversidade de procedimentos, técnicas
e instrumentos, tem carácter contínuo e sistemático.
Contribui para a classificação e a certificação das
aprendizagens ao permitir, aos professores, a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens rea-

lizadas por cada aluno.
Tendo em consideração o trabalho desenvolvido
pela Equipa de Avaliação Interna, constatámos que
houve diferenças entre as médias por disciplina no
1º e no 2º período, nas 53 turmas, dos 4 cursos científico-humanísticos do ensino secundário, envolvendo cerca de 1300 alunos. Fazendo uma análise mais
pormenorizada, nas 19 disciplinas dos 10º e 11º anos
de escolaridade e nas 14 disciplinas do 12º ano verificou-se uma diferença entre as médias que oscilou
entre os -1,2 e os 1,3 valores. Nas 52 disciplinas disponibilizadas no currículo, 50 tiveram uma variação
positiva, isto é, verificou-se um aumento da média
das classificações sumativas entre o 1º e o 2º período e, em apenas cerca de 4 % das disciplinas se verificou o contrário, ou seja, um decréscimo da média
da disciplina entre os dois períodos escolares
Como factualmente constatámos não se pode presumir nem deduzir que no Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante, no presente ano letivo, os professores tenham comunicado às suas turmas que «o trabalho feito à distância teria um peso residual na nota do 2º período», pois em função dos instrumentos
utilizados verifica-se uma generalizada alteração
das classificações sumativas no 2º período.

Este facto verifica-se na aluna referida no artigo,
pois constata-se que nas 7 disciplinas em que se encontra matriculada, apenas manteve a mesma classificação a 3 disciplinas, uma das quais com 20 valores e melhorou a classificação sumativa em cerca de
67 % das disciplinas onde esta situação era possível.
Terminamos referindo que pela análise dos dados
referentes ao ensino secundário no Agrupamento de
Escolas Carlos Amarante, apesar da situação de pandemia da COVID-19 que vivemos e das diferentes
formas de recolha de informação associadas ao ensino não presencial, no processo regulador do ensino
e da aprendizagem, isto é, no processo avaliativo,
prevaleceu o necessário bom senso e prudência na
utilização dos resultados obtidos nos procedimentos
e instrumentos aplicados. Concluímos que apesar da
excecionalidade que atravessamos tudo se passou
com relativa normalidade... algumas notas subiram
outras desceram. Mas ficamos felizes ao constatarmos através da análise da qualidade do sucesso dos
nossos alunos, que este melhorou quando comparado com o 1º período. É este o caminho que queremos continuar a percorrer.
Texto da Direção do Agrupamento
de Escolas Carlos Amarante

A densidade urbana
nalar encontro e respeito; letalidade,
quarentena, morbidade, assintomático,
(entre outras) são palavras repetidas vezes sem conta; teletrabalhar ou explanar
são verbos que transitam para o grupo
verbal dos mais concorridos; postigo,
gel, viseira ou máscara são instrumentos tão comuns quanto (quase) intemporais; vacinas, higiene, quarentena, online são formas de avisar, dar esperança,
trasmitir, …, tudo num processo cada
vez mais global de mudança e ajustamento a uma realidade que, independentemente do que é e como deixará o
mundo, sabemos que não deixará o
mesmo mundo igual ao que foi.
Na Cidade, esta realidade repete-se e
confirma-se, numa constatação óbvia e
sem novidade de que a Cidade e as cidades são o espelho do pulsar do mundo.
Ao nível da Cidade, é recorrente ler-se
e ouvir-se de que as cidades não poderão ficar iguais e que este é o momento
de ousar romper e reformar, que este é
feito de oportunidade de mudança porque, hoje, é momento coincidente da
necessidade imperiosa de ajustar a ve-

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias

locidade e os ciclos de vida do Homem
e da Natureza e da aceitação dos humanos para a inevitabilidade e premência
da mudança.
A leitura diversa que se pode ir fazendo
entronca nos mesmos temas e “títulos”.
Alguns exemplos: “a pandemia urbanística”, “as cidades já não voltam ao
que eram antes da pandemia”, “mais vida de bairro, maior uso do espaço público e do comércio local já são visíveis”,
“há um antes e um depois da covid nas
cidades”, “cidades sem carros, pensar o
possível”, … Poder-se-ia continuar que,
não há dúvidas, o caminho seria um cír-

culo perfeito.
Acresce aos exemplos evidenciados, a
problemática e a temática associada à
habitação e aos problemas de quantidade e qualidade, acessibilidade e esforço
financeiro que revela. E a esta poderiamos acrescentar a natureza, dinâmica e
dependência sobre a actividade económica, a pendularidade e precariedade da
boa mobilidade, tudo numa constatação
(que já vai longa) de que a Cidade, necessária e desejavelmente, tem de mudar, ajustar-se e melhorar.
Sem colocar em causa tudo isto, há tema que se entende subjacente a este frenesim reflexivo sobre a Cidade e que, é
convicção, é elemento fundador para o
bom entendimento da actual realidade
urbana e do seu bom desenvolvimento.
É ele a densidade (urbana).
Densidade (urbana) feita ocupação de
solo e sua consistência, feita de espessura consolidada de pessoas e movimentos das mesmas e de bens que conferem polaridade e atractividade
urbanas.
Hoje, constata-se que a densidade (urbana) faz falta às urbes e que a vizi-

nhança e a proximidade, a identificação
com o lugar e o espaço público não são
incompatíveis com a densidade. A ela
são inerentes. E, por isso, é possível ter
densidade sem perda de qualidade.
Todavia, ao longo do tempo não foi assim e, repescando palavras de João Seixas de 2012 “o horror à densidade fez
escola no urbanismo. Resultou de séculos de profunda pobreza em cada vão de
escada. Mas resultou também de um
crescimento baseado em desenfreados
desejos de espaços, automóveis, consumo, protagonistas políticos e, enfim, de
dívidas. E temos hoje um país disperso
e urbanizado em cada vão de estrada.
Caríssimo e insustentável: baseado no
crude onde toda a gota é importada, onde investimentos públicos e privados
nunca chegam e não rentabilizam, onde
sociabilidades, mobilidade e proximidades se tornam difícieis. E onde – como diz o nosso comerciante – o negócio
é difícil”.
Distinguir densidade enquanto massificação de densidade enquanto optimização; consensualizar que densidade não
depende tanto do seu conceito e significado, mas, estrutural e fundamentalmente, de como se materializa, é tarefa
tão árdua quanto indispensável. O próximo texto procurará fazer caminho…
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Sociedade (CECS), da Universidade do Minho

Ideias

Paris e um não-sei-quê de abril, com a liberdade ao fundo

F

oi a 10 de novembro de 1970. Sérgio Godinho tinha 25 anos e terminava com “Maré Alta” a sua atuação no concerto "Chanson de Combat
Portugaise", que se realizava na Maison
de la Mutualité, em Paris. Com ele estavam Tino Flores, Luís Cília e José Mário
Branco. Andavam todos na casa dos vinte
anos. Tino Flores tinha 23, Luís Cília 27 e
José Mário Branco 28.
Nesta festa da canção portuguesa, canção de combate e de exílio, fechou o concerto Zeca Afonso. Tinha 41 anos e era já
uma referência para esta geração de jovens cantores, exilados em França. No ar
ecoava um já não-sei-quê de abril, que todavia apenas seria a madrugada que todos
esperavam, “o dia inicial inteiro e limpo”,
do poema de Sophia, quatro anos mais
tarde. Mas Sérgio Godinho cantava, em
Paris: “a liberdade está a passar por aqui.
Maré alta! Maré alta! Maré alta”!
Abriu o concerto José Mário Branco
com a “Ronda do Soldadinho”. “Um e
dois e três Era uma vez Um soldadinho
De chumbo não era Como era O soldadinho”. “Soldadinho lindo, Era o rei Da
nossa terra, Fugiu para França P'ra não ir
Matar na guerra”.
A denúncia da Guerra colonial e o combate ao regime salazarista eram os temas
desta geração de cantores. Depois da canção de abertura, por José Mário Branco,
atuou Sérgio Godinho. Além de “Maré alta”, e entre outras canções, cantou “O
Charlatão”. “Na travessa dos defuntos
Charlatões e charlatonas Discutem dos
seus assuntos Repartem-se em quatro zonas Instalados em poltronas”. “Entre a rua
e o país Vai o passo de um anão Vai o rei
que ninguém quis Vai o tiro dum canhão
E o trono é do charlatão”.
Seguiu-se Tino Flores. As suas canções
prolongavam um compromisso político
marxista-leninista, de filiação maoísta.
No exílio em França, Tino Flores era um
ativista político, que intervinha junto de
comunidades de emigrantes portugueses,
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procurando consciencializá-las sobre a
necessidade da Revolução. E o seu reportório de canções tinha esta marca, assumidamente política e panfletária. E em termos musicais afastava-se da balada
popularizada por Zeca Afonso, retomando toadas populares tradicionais.
Num ritmo com ressonâncias a malhãomalhão e com versos mal-amanhados, Tino Flores começou a sua atuação cantando o seguinte: “Se tu não sabes Tens que
aprender Não te ensinaram Vou-te dizer
Se há pobres e há ricos Esta coisa não está bem Os ricos só comandam E são os
pobres que trabalham”. E continua noutra
canção: “Esta sociedade capitalista tem
de desaparecer E se alguém não gosta
quero lá saber”, “Pela ciência marxista Eu
lutarei até morrer E se alguém não gosta
Quero lá saber”.
José Mário Branco, que tinha feito a
abertura do concerto, cantou outras canções, concluindo a sua atuação com
“Queixa das jovens almas censuradas”,
um poema de Natália Correia. “Dão-nos a
capa do evangelho E um pacote de tabaco
Dão-nos um pente e um espelho Pra pentearmos um macaco”. “Dão-nos um nome
e um jornal Um avião e um violino Mas
não nos dão o animal Que espeta os cornos no destino”.
O acompanhamento foi feito com guitarra clássica, em praticamente todas as
canções. Tino Flores, com canções ritmadas ao gosto popular, na base do malhão e
da chula, também utilizou a harmónica.
Esta festa de canções, de combate e de
exílio, mostra-nos o génio de José Mário
Branco como extraordinário compositor,
e também de Sérgio Godinho como incomparável letrista, a um tempo sarcástico, verrinoso e visionário.
Mas é Luís Cília quem verdadeiramente
se destaca. Conhecera em 1962 Daniel Filipe, poeta nascido em Cabo Verde, tendo
sido por sua influência que passou a musicar poesia. Já em França, estudou guitarra clássica e composição. As canções
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de Luís Cília são sobretudo baladas, esplendidamente cantadas e acompanhadas
à guitarra clássica. Abriu a sua atuação
com a canção “Exílio”, musicando um
poema de Manuel Alegre: “Venho dizervos que não tenho medo A verdade é mais
forte do que as algemas Venho dizer-vos
que não há degredo Quando se traz a alma
cheia de poemas”. Cantou, depois, “Háde haver…”, com versos de José Saramago: “Poesia tardia que não chegas A dizer
nem metade do que sabes: Não calas,
quando podes, nem renegas Este corpo de
acaso em que não cabes". Também cantou, do poeta João Apolinário, “É preciso
avisar”. “É preciso avisar toda a gente
Dar notícia informar prevenir Que por cada flor estrangulada Há milhões de sementes a florir”. E concluiu a sua atuação
com o poema “Sou barco”, do historiador
e poeta, António Borges Coelho. Este
poema havia sido composta no Forte de
Peniche, junto ao mar, quando Borges
Coelho, que era membro do Partido Comunista, aí esteve encarcerado. “Sou barco abandonado Na praia ao pé do mar E
os pensamentos são Meninos a brincar”.
“Ó mar, venha a onda forte Por cima do
areal E os barcos abandonados Voltarão a
Portugal”.
Zeca Afonso encerrou o concerto. Cantou “Na rua António Maria”, uma canção
que desmascarava a “Primavera marcelista” e a polícia política da DGS (Direção
Geral de Segurança), como maquilhagens, tanto do salazarismo como da PIDE. “Aldeia da roupa branca Suja de já
não corar O Zé Povo foi pra França Não
se cansa de esperar”. “Mas eles Conceição vão Lamber as botas Comer à mão
Dum novo Pina Manique Com outra lábia
Com outro tique”. Seguiram-se duas canções de inspiração popular: “Ao passar
em Carapeços” e “Natal dos Simples”. E
cantou, ainda, “Os vampiros”. “No céu
cinzento sob o astro mudo Batendo as
asas pela noite calada Vêm em bandos
com pés veludo Chupar o sangue fresco
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da manada”. “Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam
nada”.
Quando Zeca Afonso se preparava para
uma última canção, com que o concerto
iria ser encerrado, o barulho na sala subiu
de tom e isso embaraçou-o: “Ou on chante, ou on parle” [Cantamos, ou falamos].
Desafiou, então, os manifestantes a subirem ao palco para apresentarem as suas
razões. Ao microfone, alguém colocou a
seguinte questão: “Eu queria saber se as
canções que ouvimos aqui são as canções
do povo. Exceto algumas do Tino Flores,
não vemos aqui os problemas dos camponeses e dos operários”. Zeca Afonso interpelou-o: “Quantas vezes ouviste o povo? Diz lá, concretamente…”
Faltavam ainda quatro longos anos para
emergirmos, finalmente, “da noite e do silêncio”. Mas nestas canções de exílio correm já as águas da liberdade, sem dúvida
desencontradas e em convulsão. Numa levada em que se misturavam sonhos de socialismo, comunismo e maoísmo, vieram
a desaguar todas no 25 de abril de 1974,
ressoando a partir daí, em turbilhão, pelas
ruas de um país inteiro.

lll
Nesta festa da canção portuguesa,
canção de combate e de exílio,
fechou o concerto Zeca Afonso. Tinha
41 anos e era já uma referência para
esta geração de jovens cantores, exilados em França. No ar ecoava um já
não-sei-quê de abril, que todavia
apenas seria a madrugada que todos
esperavam, “o dia inicial inteiro e
limpo”, do poema de Sophia, quatro
anos mais tarde. Mas Sérgio
Godinho cantava, em Paris: “a liberdade está a passar por aqui. Maré
alta! Maré alta! Maré alta”!
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ID:124391014-126 -

105.000 €

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

ID:124391034-42 -

149.900 €

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

ID:124391032-68 -

250.000 €

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

ID:124391047-30 -

220.000 €

C.E.:(C) Moradia individual bi familiar na Morreira,
inserida numa área de terreno de 3.785 m2
e com uma área de implantação de 110 m2.
Constituída por R/C e 1º andar,
com renovações já efectuadas.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura
Nome
Morada

VENDO
T1, T2, T3, T4 E MORADIAS

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

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES -VILA VERDE

Localidade
C. Postal

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

www.antenaminho.pt

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

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

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
E-mail

Tlf./Tlm.

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

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

SINTONIZE 106.0 FM

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

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

da Ponte de S. João

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

AGENTE EDP

PROCURA

VENDEDORES
C/EXPERIÊNCIA

Horário diurno
932 872 401

Email: viva@nr-gy.com

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

PREÇO: 450,00 €

T2 NOVO

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

Com Eletrodomésticos,
Ar Condicionado,
AQS e Piso radiante nos WC
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

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

6 Braga
correiodominho.pt
19 de Abril 2021
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Deputados interrogam Governo

BE questiona projecto
de teleférico no Gerês
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

O Grupo Parlamentar do Bloco
de Esquerda (BE) questionou o
Governo sobre a intenção da
Câmara Municipal de Terras de
Bouro de avançar com um projeto para a instalação de um teleférico que ligue a vila do Gerês, ou outro aglomerado habitacional, à antiga casa florestal
localizada junto ao miradouro
da Pedra Bela, em pleno Parque
Nacional da Peneda Gerês
(PNPG).
Os deputados do BE pretendem saber “qual é o entendimento do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e
do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas
(ICNF) sobre esta matéria”,
uma vez que “a área de implantação prevista para o projecto
poderá estar inserida em área
de ambiente rural e próxima, ou
interceptando, uma área de protecção parcial de tipo II, inserida em área de ambiente natural,
pelo que o projecto não seria

permitido”. No documento entregue na Assembleia da República, os deputados salientam
que “o Plano de Ordenamento
do PNPG, aprovado pelo Governo a 4 de Fevereiro, interdita, em áreas sujeitas a regimes
de protecção, “a instalação de
teleféricos ou funiculares”.
Consideram ainda que “dada
a crise ecológica e climática em
curso, que se traduz na perda
acelerada de biodiversidade no
nosso país, a protecção, recuperação e monitorização da biodiversidade e a preservação da
paisagem e dos valores naturais
do PNPG deve ter prioridade
absoluta, especialmente face a
projectos de carácter turístico
com potencial de aumentar a
pressão sobre habitats e espécies”.
“Devem ser ainda encontradas soluções para a redução e
interdição do tráfego de veículos motorizados em áreas sensíveis PNPG que se coadunem
com a preservação dos valores
naturais em presença”, concluem.

Prevenção de fogos

Bombeiros e Câmara em
acções de fogo controlado

Universidade do Minho abre
as portas em formato online

UPA DIGITAL permite, de 5 a 7 de Maio, a interaCção directa com a academia.
Os interessados já podem registar-se.
UNIVERSIDADE
| Redacção |

A Universidade do Minho
(UMinho) vai abrir as suas portas digitalmente nos dias 5, 6 e 7
de Maio, permitindo a estudantes do 3º ciclo e ensino secundário, encarregados de educação,
professores e orientadores vocacionais uma interacção directa
com a comunidade académica.
A iniciativa designa-se ‘UPA Digital’ e os interessados já podem
registar-se nesta mostra virtual
em upa-uminho.pt, conhecendo
melhor o programa e agendando
encontros.
Como é estudar na UMinho?
Quais são as disciplinas e saídas
profissionais do meu curso preferido? Que bolsas sociais e de
excelência posso obter? O intercâmbio leva-me a que países? E
em que desportos e grupos culturais posso participar? Estas
são algumas dúvidas que os visitantes, em especial os candidatos
ao ensino superior, podem esclarecer ao pormenor e em interacção directa com profissionais da
Universidade do Minho.
No ‘UPA Digital’ vão estar re-

DR

Universidade do Minho abre-se a candidatos ao ensino superior em modo digital

presentadas as 12 escolas e institutos da UMinho, além de serviços e apoios ao dispor dos alunos. “Esta é uma oportunidade
única para tirar todas as dúvidas,
mas também para experienciar a
vida académica e o que é fazer
parte da UMinho”, diz o pró-reitor para Assuntos Estudantis e
Inovação Pedagógica, Manuel
João Costa.
Os visitantes da ‘UPA Digital’

podem consultar folhetos, visualizar vídeos, aceder às redes sociais e interagir por chat com
docentes, técnicos, alumni e estudantes de 59 licenciaturas e
mestrados integrados. Por outro
lado, podem agendar e participar
em conversas sobre os cursos
que procuram ou sobre as ferramentas transversais, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

Esposende

Município organiza espólio do Arquivo
ESPOSENDE
| Redacção |

DR

Autarcas de Amares acompanharam acção dos Bombeiros

AMARES

| Redacção |

Os Bombeiros Voluntários de
Amares, em articulação com o
Município, encontram-se a realizar acções de fogo controlado,
para prevenir incêndios e, em
simultâneo, promover a renovação das pastagens. Uma dessas acções decorre no Monte de
São Pedro Fins.
O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Amares, Manuel Moreira, realça a importância de
trabalhar na prevenção os incêndios florestais que todos os
anos são um flagelo um pouco
por toda a parte.
O autarca apelou aos munícipes para que procedam às limpezas de terrenos, sendo que o
prazo para a realização dos trabalhos de gestão de combustível foi estendido até ao dia15
de Maio.

Enquanto decorrem as obras de
adaptação do antigo quartel da
GNR de Esposende para acolher
o novo Arquivo Municipal, o
Município está a proceder ao
tratamento arquivístico de toda a
sua documentação. O processo
contempla o estudo orgânicofuncional das instituições cuja
documentação o arquivo da Câmara Municipal e o recenseamento da documentação do arquivo histórico
A criação do novo Arquivo
Municipal, que corresponde a
um investimento de 526 mil euros, possibilitará melhores con-

dições de acomodação do acervo
que se encontra disperso por diversos espaços.
Dos documentos presentes no
arquivo histórico destacam-se a
Carta Régia que elevou Esposende a Vila (1572), Carta de Vizinhança com Barcelos (1573),
Carta de Almotaces (1574),
Livro de Registo de todas as
Obrigas (desde 1611), Livro de
Registo dos Acórdãos da Câmara (desde 1639), Expostos (desde 1774), Livros de registo de
passaportes (desde 1839), Livros de Recenseamento Militar
(desde 1850), Educação (desde
1840), Recenseamento Eleitoral
(desde 1822) e Impostos do pescado (desde 1931).

DR

Carta Régia de elevação a Vila

26

19 de Abril 2021 correiodominho.pt

Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
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SIC
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06:30
10:00
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15:05
17:30
19:06
19:59
21:01
21:31
22:38
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00:24
02:29

18:22 Power Players
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os Aventureiros
18:58 O Meu Cavaleiro e Eu
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Bom Dia Portugal
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O Preço Certo
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Mulheres em Portugal
Joker
3 Caminos
Rua das Pretas Coliseu
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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
Doce Tentação
Fascínios
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4
5
6
7
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9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – disparate; análogo. 2 - investe; remoça.
3 - povoado; compor. 4 - estimular; pranto. 5 - encharcar;
zabumba. 6 - aridez. 7 - residência; amparo. 8 - atitude; loirinha. 9 - palerma; abibe. 10 - fresco; apazigua. 11 - asa;
agravamentos.
VERTICAIS: 1 – mão; consumar. 2 - carrega; espada.
3 - quadros; não. 4 - submergir-se; calibre. 5 - paga; egitanense. 6 - agricultura. 7 - ostentação; lamento. 8 - estimar;
pecado. 9 - costume; saborear. 10 - elevado; entusiasta.
11 - banzeiro; rapidez.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

6

4

9
5

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

4

5

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

8

1

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

1

2

Av. Alcaides de Faria, 293

BRAGA
LIMA T. 253 262 384
Rua dos Chãos, 166

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

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

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

Rua das Cavadas, 48

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

R. da Corredoura, 50

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Alameda de São Dâmaso, 43

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

R. Conselheiro João Cunha, 45

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

8

4

3
4
1

7

2

3
7

3
1

6

R. da Bandeira, 6-8
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - patada; afim. 2 - araca; amoça. 3 - taba; aparar. 4 - acelerar; do. 5 - alagar; dol.
6 - aridade. 7 - cas; tutela. 8 - ar; carolina. 9 - banana; ibis. 10 - ameno; atama. 11 - remo; pioras.
Verticais: 1 – pata; acabar. 2 - ataca; arame. 3 - tabelas; nem. 4 - acalar; cano. 5 - da; egitano.
6 - aradura. 7 - aparato; ai. 8 - amar; delito. 9 - for; delibar. 10 - içado; anima. 11 - marola; asas.
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VENEZUELANA
DE VOLTA

Loirinha, bom traseiro, meiga,
simpática. Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69.
Adoro minete + Acessórios.

922 236 350
912 223 724

ADORA DAR OS
3 BURAQUINHOS,
BEM
ATREVIDINHA,
MAMINHAS
DE LIMÕES
AMBIENTE
TRANQUILO

936 519 228

Publicidade 27

BRUNA
SURFISTINHA

LARA

Recém-chegada, mamas
grandes. Sensual. Boca
quente, adora brincadeirinhas
escaldantes.

911 197 291

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

JOGOS
Segunda 12/04/21

18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

964 131 762

Sorteio 15/2021

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

MENINA SÓ

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

Insólitos

925 751 527

Pai escolhe ‘Departamento
de Comunicação Informática
e Estatística’ para nome
do filho

Um homem indonésio que resolveu dar o
nome de Departamento de Comunicação
Informática e Estatística ao filho recémnascido. Após o caso se tornar viral nas redes
sociais, o pai da criança está a ser duramente
criticado. Slamet Yoga Wahudi, de Berbes,
conta que, mal soube da gravidez da mulher,

fez um acordo com ela: se fosse menina,
seria a mãe a escolher o nome mas, se fosse
menino, seria ele a dar nome ao filho.
Assim, quando em dezembro nasceu o bebé,
Yoga tinha logo o nome escolhido na ponta
da língua: Dinas Komunikasi Informatika
Statistik' (Departamento de Comunicação
Informática e Estatística). Acontece que Yoga
é funcionário público, trabalha precisamente
neste departamento no governo e, por
gostar do emprego, quis homenagear o seu
local de trabalho. Mãe do bebé concordou.

Holly

BARKER
Holly escreve que
“quem conhece bem
o poder da sua mente
está programada
para o sucesso.”
Barker demonstra
saber o que pretende
alcançar e sabe fazer
bem uso das suas
armas.

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

Terça 13/04/21

Sorteio 30/2021

16 20 31 47 50
*2 *8
Quarta 14/04/21

Sorteio 30/2021

5 15 27 30 37
+3
Quinta 15/04/21

Sorteio 15/2021

41 729
396
3.º Prémio 64 776
4.º Prémio 36 956
Terminação 9
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 33

Sexta 16/04/21

Sorteio 31/2021

6 11 29 40 48
*5 *9

Sorteio 16/2021

NQZ 27292
Sábado 17/04/21

Sorteio 31/2021

17 26 28 35 44
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê atenção
à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte:
1, 4, 6, 17, 22, 29
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
de mais.
Números da Sorte:
1, 6, 11, 19, 22, 30
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Pode reencontrar um amigo.
Juntos recordarão bons momentos.
Saúde: Para atenuar as olheiras
reforce o consumo soja.
Dinheiro: No trabalho evite dar
ouvidos a terceiros. Confie mais em
si.
Números da Sorte:
7, 15, 21, 27, 45, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto.
Poderá ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte:
9, 12, 24, 31, 38, 45
Leão
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Pense se é mesmo feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que a entristecem. Seja
positiva.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte:
4, 7, 12, 15, 38, 46
Virgem
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre
bem.
Saúde: Hidrate-se bebendo chá.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer
sim a tudo. Veja se consegue dar
conta de tanto trabalho.
Números da Sorte:
1, 5, 12, 16, 37, 46

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Uma discussão poderá
abalar a sua paz. Procure
entender-se com o seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água,
tome chá. O importante é que
hidrate o organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha
um projeto importante.
A estabilidade está perto.
Números da Sorte:
3, 5, 10, 24, 32, 47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maças e
amêndoas.
Dinheiro: Irá vencer provas difíceis.
Poderá até receber uma nova
propostas.
Números da Sorte:
12, 18, 23, 27, 36, 42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Capricórnio
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos,
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Peixes
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinaram.
Números da Sorte:
9, 14, 18, 23, 27, 36
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Ferido grave após queda de bicicleta

Semana da Leitura
arranca hoje

Póvoa de Lanhoso

Edifícios ‘vestidos’
de azul para prevenir
maus-tratos
O Município da Póvoa de Lanhoso,
em colaboração com a Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens CPCJ, associou-se à campanha nacional ‘Mês da Prevenção dos MausTratos na Infância’.
Durante este mês, o Theatro Club da
Póvoa de Lanhoso e o Centro Interpretativo Maria da Fonte estão iluminados de azul, a cor que simboliza esta temática.
Pretende-se sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos na infância
e a promoção de uma cultura amiga
dos Direitos das Crianças. A câmara
apela à união de esforços e à sensibilização da população para a necessidade de proteger e de cuidar as
crianças e jovens.
Publicidade

Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Ponte de Lima

Montalegre

Montalegre acolhe mais uma edição
da Semana da Leitura a partir de
hoje e até ao próximo sábado. A iniciativa anual decorre em formato
híbrido.
A organização promete uma semana recheada de actividades dirigidas aos diferentes públicos-alvo,
dos diferentes níveis de ensino, até
à comunidade e público em geral.
Escritores, mediadores de leitura,
especialistas em matérias várias, no
formato de webinares, são as ofertas em carteira. Destaque para a
prova intermunicipal do Concurso
Nacional de Leitura a ter lugar no
dia 23 de Abril.

SEGUNDA, 19 ABRIL 2021

Um jovem ficou, ontem, em estado grave, após uma queda de
bicicleta em Boalhosa, no concelho de Ponte de Lima.
A ocorrência foi registada às 11 horas e o jovem foi encaminhado ao
Hospital de Viana do Castelo depois de ter sido encontrado caído e
inconsciente. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) de Viana do Castelo disse à Lusa que o jovem estava em
estado grave quando seguiu para o equipamento hospitalar e que o
acidente se deveu a uma queda de bicicleta.
No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima,
bem como a Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV).

A partir de hoje

GNR fiscaliza veículos pesados
Braga

Mais novos ‘ajudam’ Bom Jesus
a celebrar Dia dos Monumentos e Sítios

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi celebrado de “forma especial” com os mais
novos da freguesia de Tenões a apresentarem ‘O Santuário do Bom Jesus do Monte,
Património Mundial da UNESCO’. “Constituiu uma oportunidade importante para
sensibilizar a comunidade escolar em geral e, em particular, a comunidade local da
freguesia onde se insere o Santuário, para uma reflexão sobre o passado e para a
importância de prepararmos um futuro mais harmonioso, na consciência de que o
património deve, sempre, ser factor de união, de partilha, de cidadania e esperança”,
defendeu o presidente da Confraria do Bom Jesus, cónego Mário Martins.
A Confraria do Bom Jesus do Monte, em colaboração com a EB1 de Tenões e a União de
Freguesias Nogueiró e Tenões, decidiu desafiar as crianças do 3.º e 4.º anos da EB1 de
Tenões, para apresentar um olhar sobre o Santuário do Bom Jesus. Foram elaborados 36
trabalhos com diferentes técnicas e diferentes visões.
A ideia inicial seria expor estes trabalhos no Centro de Exposições Cónego Cândido Pedrosa,
no Bom Jesus, mas devido às medidas de contenção aplicadas no contexto da pandemia de
Covid-19, a iniciativa será realizada em contexto virtual, podendo ser apreciada no
facebook do Santuário do Bom Jesus e no site da Confraria.
O presidente da Confraria do Bom Jesus referiu ainda que ao convidar as crianças da
comunidade local, a trabalhar sobre este Santuário, consegue-se “despertar o interesse e
valorização do património”, construindo assim “um futuro mais justo, mais participado,
destacando o papel fundamental do património enquanto factor de identidade e
agregação da comunidade local”. O Bom Jesus é e será, ainda nas palavras do cónego Mário
Martins, “um factor de identificação com uma herança comum, que transmite significados
e valores com os quais as crianças se devem identificar e valorizar”.
A Confraria do Bom Jesus aproveita para agradecer às professoras e, especialmente, a todas
as crianças que participaram com o seu trabalho, a sua criatividade e o seu olhar sobre o
Santuário do Bom Jesus.

A GNR inicia a partir de hoje e até ao dia 25 de Abril uma operação
"intensiva" dirigida aos veículos pesados.
Segundo uma nota da GNR, a operação é orientada “para as vias
mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique um maior
volume de tráfego deste tipo de veículos, de modo a promover a
segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de
acidentes de viação”. Estas acções “visam melhorar a
sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em
transporte rodoviário”, acrescenta.
Publicidade
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Fátima Saldanha tem
49 anos e é assistente
técnica. A presidente
é acompanhada no
executivo por José
Campos, tesoureiro, e
Filipa Barbosa, secretária.

Brito celebra 20 anos
de elevação a vila com aposta
na qualidade de vida

B

rito celebra hoje 20 anos de
elevação a vila. “Pretendemos com este estatuto continuar a aumentar a nossa vila
em serviços, população e
qualidade de vida”, sublinha a presidente
de junta de freguesia, evidenciando que
“um bom sinal e um sinal positivo” é de
que a vila tem vindo a aumentar a população de ano para ano. “O sentimento é que
Brito é um local bom para se viver onde
temos o essencial relativamente perto”,
sublinha Fátima Saldanha.
Situada a cerca de sete quilómetros da
sede do concelho, a vila é atravessada pelo rio Ave. Embora certos autores façam
remontar o nome de Brito a 1033, a referência mais antiga é de 1080.
Quase perdido da memória, existiu na
freguesia um convento de frades benediti-

nos fundado por D. Soeiro de Brito.
“Gente obreira e de fé vigorosa” deixou
memórias que “dão ecos de um passado
empreendedor, que as gentes presentes
têm sabido sábia e sensatamente preservar e respeitar”. É o caso da monumentalidade da capela de Santa Helena e das
Casa do Ribeiro e da Casa do Couto, sem
deixar passar despercebida a Igreja Matriz, cuja construção data de 1762.
Com “o empenho de sempre”, a freguesia tem vindo a aumentar em número de
habitantes, consequência da “crescente e
adequada industrialização” de que tem
beneficiado. Hoje, Brito é já um pólo industrial “reconhecido e apetecido”.
Presidente de junta desde 2013, Fátima
Saldanha faz um “balanço positivo” do
trabalho realizado. “Concorri às eleições
em 2013, tendo ganho as eleições por

maioria absoluta. Recandidatei-me em
2017 e a votação foi ainda mais reforçada
e também por maioria absoluta, sinal claro de que a nossa população está contente
com o nosso trabalho”, destaca.
Nestes últimos quatro anos, apesar dos
constrangimentos da pandemia, tem sido
um mandato positivo. “Penso que a maioria dos fregueses estão contentes pelo trabalho que temos desenvolvido. Claro que
gostaríamos de fazer muito mais, mas, às
vezes, não é possível porque o Orçamento
não permite que façamos mais. O Orçamento é muito reduzido, acresce ao Orçamento reduzido, a retenção de 20% do total do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), devido a dívidas de obras
efectuadas e não pagas pelo executivo da
junta anterior a 2013, num total de 13.500
mil euros por ano”, justifica.

Fátima Saldanha
“Temos
entendimento
muito cordial
com a câmara”
“A Junta de Freguesia de Brito
e a Câmara Municipal de Guimarães
têm um entendimento muito cordial,
ou seja, trabalhamos muito
em articulação.
Sem o apoio da Câmara Municipal
de Guimarães também não
conseguiríamos fazer quase nada.
E isso nota-se ao ver o investimento
que é feito na nossa freguesia.
A freguesia de Brito tem poucos
recursos financeiros e de facto
se não for o apoio da Câmara
Municipal de Guimarães
não conseguimos trabalhar.
Claro que queremos sempre mais,
porque temos muitos projectos
para desenvolver na nossa freguesia
e gostávamos de os concretizar
o mais rápido possível.”

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 19 de Abril de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Durante este mandato, a Junta de Freguesia de Brito concretizou inúmeras obras com destaque para a requalificação do cemitério
e de várias ruas. Presidente de junta enaltece ainda as obras que estão a decorrer na EB1 de Casais.

Inúmeras requalificações
modernizam espaços públicos

A

requalificação da parte nova do cemitério de Brito, incluindo colocação de ossários e local onde depositar
cinzas depois da cremação,
foi uma das primeiras obras deste mandato. “Realizada em 2017, esta requalificação foi de extrema importância, porque
veio reordenar a parte nova do cemitério e
honrar a memória dos nossos entes queridos”, sublinha a presidente da autarquia,
Fátima Saldanha, adiantando que a obra,
mais que um “investimento necessário”,
reflecte “a consideração e a atenção que a
junta de freguesia tem para com a sua comunidade”.
Neste mandato, que termina este ano,
Fátima Saldanha destaca ainda a constante modernização dos serviços públicos. A
reposição de terra batida no Parque de Lazer de Brito para melhor circulação de
pessoas, a requalificação, em 2018, da Li-
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nha de água da ‘Cascata de São João’ com
criação de zona de lazer com mesas de
merendas, e a renovação de mobiliário urbano, sobretudo os bancos existentes na
centralidade da vila, executado no final
de 2019, são algumas das obras que merecem destaque por parte da presidente.
Mas Fátima Saldanha evidencia ainda a
drenagem de águas – Prédio da Rua General Humberto Delgado. “Era um problema reconhecido desde 2013, tendo a
junta de freguesia conseguido um subsídio com o objectivo de resolver um problema que afectava todos os moradores
do prédio e a obra foi executada em
2020”, explica.
A requalificação do jardim da centralidade da vila e a requalificação da Rua da
Carvalheira, um obra reivindicada desde
2013 e que foi executada o ano passado,
também marcam este mandato.
Fátima Saldanha refere ainda a drena-

Relvado

Brito Sport Clube

O Município de Guimarães
reforçou a aposta na criação de
estruturas desportivas e mantém
a proximidade e apoio aos clubes.
O ano passado investiu no
terceiro campo relvado sintético
do Brito Sport Club.
Trata-se de mais uma
infra-estrutura da freguesia
valorizada com o apoio do
Município de Guimarães.

19 de Abril 2021

gem e a rede de águas pluviais – 2.ª fase
na Rua 10 de Junho e a requalificação da
Rua 1.º de Maio, da Estrada Municipal
584, que liga Brito à freguesia de Leitões,
num investimento do Município de Guimarães estimado no valor 1.327.110,71
euros + IVA.
Deste mandato, a presidente de junta
chama a atenção ainda para a requalificação da EB1 de Casais, que é frequentada
por cerca de 270 crianças, que conta com
uma “forte aposta” na eficiência energética. “A escola vai ganhar nova fachada,
uma nova cobertura com isolamento térmico e vão ser ainda removidas as placas
de fibrocimento”, adianta Fátima Saldanha, referindo que a área coberta da escola será ampliada, com a criação de uma
nova estrutura com duas salas e acessos
entre o piso 1. Esta obra é um investimento de 879.792,39 + IVA da Câmara Municipal de Guimarães.
Correio do Minho

Em finais de Dezembro do ano passado, foi assinado um protocolo com o Município de Guimarães e a Junta de Freguesia de Brito
para a instalação do Serviço Teleconsulta do SNS24. Secretário de Estado da Saúde esteve presente na cerimónia.

Serviço de Teleconsulta
é uma “mais-valia” para a população

O

primeiro espaço de saúde
que facilita o acesso dos cidadãos aos vários serviços
digitais do Serviço Nacional de Saúde foi inaugurado
no final de Dezembro do ano passado em
Brito, numa cerimónia que contou com a
presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes. “O Serviço de
Teleconsulta do SNS24 está a funcionar
bem e tem sido uma mais-valia para a população, principalmente na ajuda de marcação de consulta, pedido de medicação
crónica e pedidos de isenção de taxas moderadoras”, constata a presidente de Junta
de Freguesia de Brito, Fátima Saldanha.
Trata-se de um “projecto pioneiro” no
país, desenvolvido em articulação com
Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, a Câmara
Municipal de Guimarães e a Junta de Freguesia de Brito.
O programa de teleconsultas ‘SNS24
Balcão’ está já instalado na sede da Junta
de Freguesia de Brito e permite o acesso
aos serviços de saúde de uma forma rápida e segura. Em relação às teleconsultas,

a presidente informa que tem o equipamento e tem o pessoal formado para ajudar, contudo “não tem havido solicitações
para teleconsultas da parte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)”.
A Junta de Freguesia de Brito, garante a
presidente, “continua disponível para tra-

balhar e ajudar no que for necessário para
melhorar a qualidade dos serviços que
tem à disposição da população”.
Fátima Saldanha enaltece a resposta
criada ao nível do cidadão com dificuldades no acesso às tecnologias e até de mobilidade.

Junta privilegia serviço de proximidade
A Junta de Freguesia Brito “privilegia a
proximidade e tem ao dispor da população um leque de ofertas de serviços à sua
disposição”, assegura a presidente, Fátima Saldanha.
A autarca começa logo por destacar o
serviço de aconselhamento jurídico gratuito para a população de Brito. “Em
2020, 96 pessoas procuram o serviço, tendo sido todas atendidas mediante marcação prévia”, conta.
O Serviço de Enfermagem, que tem ao
dispor da população análise clínicas, medição da tensão arterial, electrocardiograma, entre outros, e o Atendimento Social,
que está a funcionar às terças-feiras de
manhã, também merecem destaque por
parte da presidente.
Já os Serviços de CTT têm sofrido uma
“evolução muito positiva”, oferecendo
Correio do Minho

um “serviço de proximidade, de confiança e eficiência, com atendimento personalizado”.
A Loja do Cidadão, “serviço de proximidade e de excelência”, também é enaltecida por Fátima Saldanha, que realça
ainda o atendimento gratuito de consultas

de Psicologia e a Loja Social.
Os serviços da secretaria da junta de freguesia efectuam um “serviço de proximidade”, que para além dos serviços inerentes à junta de freguesia também disponibiliza os mais diversos serviços a pedido da população.

19 de Abril 2021

Mandato
Obras
a concretizar

Até ao final do mandato, a Junta
de Freguesia de Brito vai
requalificar a Rua da Seara e
pavimentar a Rua da Liberdade.
Entretanto, existem acordos já
firmados com donos de terrenos
ao longo da Rua de Camões. O
mesmo acontece com donos de
terrenos junto ao Rio Ave, onde
se pretende, em conjunto com o
município, iniciar a ecovia.
A junta luta pela requalificação
da Rua de São João e continua a
reivindicar a requalificação da
EN310, que está sob alçada da IP,
principalmente na recta da Chã.
“Esta obra é muito importante.
Temos muita esperança e o
município está disponível para
ajudar”, confirma a autarca.
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U

ma das “grandes marcas”
da vila é “a capacidade que
a Junta de Freguesia de Brito tem em unir as instituições e os moradores em torno de projectos a favor da comunidade”,
assume a presidente. A pandemia apanhou “todos de surpresa” e Fátima Saldanha mantém o lema ‘as pessoas primeiro’,
tendo como foco principal o bem-estar e
qualidade de vida. “Com serenidade
apoiamos e cuidamos de quem mais precisa. Com uma comunidade unida em
prol do bem comum somos mais fortes”,
assegura.
Numa primeira fase, continua Fátima
Saldanha, foram atendidas as “necessidades emergentes, tal como o apoio na compra de medicação e na compra de bens
alimentar e o apoio à saúde mental”.

MoveBrito
Projecto social

MoveBrito é um projecto social
que dinamiza actividades para
pessoas com + de 55 anos para
promover um envelhecimento
activo e combater o isolamento
social. O projecto, que tem cerca
de 50 pessoas, conta com o apoio
do Município de Guimarães.
Já os projectos Bootcamp e Brito
Activo apoiam o desporto ao ar
livre e para todos.
Entretanto, as Brigadas Verdes
têm sido “um grande parceiro” no
âmbito dos projectos ambientais.
A sensibilização também foi uma aposta
com a divulgação do vídeo ‘Acreditamos
em si para cuidar dos outros’, onde a presidente sensibilizava para o uso de máscara e o cumprimento das regras.
A junta, com a articulação e o apoio do
Município de Guimarães, entregou a todos os agregados familiares máscaras de
protecção, envolvendo o CNE 366 - Brito
na distribuição.
Foram distribuídos ainda álcool gel e
máscaras de protecção no comércio local.
A junta readaptou o atendimento ao público e dispõe de serviço de atendimento
psicológico gratuito. Foram ainda entregues tapetes de desinfecção, doseadores
com desinfectante e foram reforçados os
produtos de limpeza nas escolas.

4

Em tempos de pandemia, a Junta de Freguesia de Brito esteve sempre ao lado da população,
readaptando-se à nova realidade. Presidente, Fátima Saldanha, destaca as inúmeras acções
que se foram concretizando para ajudar famílias e comércio local.

Pandemia
Pessoas sempre em primeiro

Eventos
anuais

Apesar de terem sido suspensos,
em tempo de pandemia, são
inúmeros os eventos na vila.
No passeio anual participam
cerca de 600 pessoas e o
‘Vivências’ é já uma referência no
concelho, com feira de artesanato
e a participação de instituições.
Dia Mundial da Criança e Cantar
dos Reis também merecem
destaque.
19 de Abril 2021

Correio do Minho
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Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Fafe

131 ANOS
A SALVAR VIDAS

Publicidade
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Espírito centenário de missão
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe celebra o 131.º aniversário, numa missão
centenária marcada pela dedicação, coragem e superação ao serviço do próximo.
“Creio que não há ninguém, seja qual for
o credo político que professe ou a cor desportiva do seu agrado, que não simpatize, que não sinta muito carinho e admiração pelas corporações de bombeiros.
É que elas personificam a lei do amor,
na sua exemplificação prática. Fazer bem
sem olhar a quem, oferecer a vida pela
vida do próximo, procurando no serviço
voluntário a que se entregaram a morte
ou a glória pelo salvamento de valores
em vidas ou fazendas, constituiu a
preocupação permanente do bombeiro,
que abdica de tudo e se esquece, para
só viver para os seus irmãos, os outros
homens.”
Notícias de Fafe, 1968
Publicidade

S

ão 131 anos a salvar vidas, sempre com a tónica
assente na superação, coragem, determinação e dedicação ao serviço do outro. Agremiação centenária, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe apresenta um
historial riquíssimo de bem servir o próximo, num hino quotidiano ao espírito prático do associativismo e do voluntariado. Foi fundada a 19 de Abril de
1890 por uma plêiade de homens para quem o altruísmo se
instituía como lema de vida, en-

tre os quais se destaca o jovem
João Crisóstomo, que fundou
depois o jornal ‘O Desforço’,
desempenhando ainda as funções de vereador da Câmara
Municipal, até à sua prematura
morte, em 26 de Fevereiro de
1895, com apenas 32 anos de
idade. Além de fundador, Crisóstomo foi o primeiro presidente e primeiro comandante de
corporação.
Os primeiros Estatutos da então designada ‘Associação de
Bombeiros Voluntários’ foram
aprovados em 20 de Novembro

de 1891 e vigoraram até 1975.
Era objectivo da instituição “socorrer os habitantes desta vila e
freguesias limítrofes, nos casos
de incêndio, desabamento ou
outra qualquer calamidade pública, para que seja pedido o seu
auxílio”, sendo o seu “fim principal” o “socorro em caso de incêndio”. Os actuais estatutos foram aprovados em Assembleia
Geral de 8 de Março de 1975,
sendo a associação designada
por Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fafe.
As instalações foram mudando

ao longo dos anos da sua existência: nos finais do século XIX,
os bombeiros ocuparam uma dependência da ala direita da Casa
do Santo Novo, hoje Casa Municipal de Cultura, e, mais tarde,
dispuseram de um quartel na
Rua José Cardoso Vieira de Castro, a dois passos do Hospital,
inaugurado a 24 de Abril de
1924.
Desde 1984, a associação ocupa as instalações que construiu
na Avenida do Brasil, quartel
que sofreu obras profundas de
requalificação, em 2013.
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Nova viatura para transporte
de doentes é presente de aniversário
Direcção da Associação Humanitária investe, todos os anos, na modernização da frota. Na próxima semana,
chegará ao quartel uma nova viatura para transporte de doentes não urgentes.
á 12 anos na direcção da
Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Fafe, o presidente Pedro
Frazão destaca o espírito que se
mantém incólume - “ajudar o
seu semelhante” -, assim como
alguns marcos históricos que
têm determinado o caminho nos
últimos anos.
“Temos feito algumas coisas
importantes para a vida da associação, desde logo, a requalificação do Quartel, um marco pelo
próprio investimento. Conseguimos fazer a requalificação das
instalações devido a um projecto
a fundos comunitários, num investimento de quase 600 mil euros, que assumiu especial importância, porque dotou o quartel de
melhores condições”, destacou o
presidente, lembrando as obras
profundas de remodelação e requalificação, em 2012 e 2013,
que permitiram a valorização
dos espaços operacionais e administrativos.
Em 2017, recordou, “outro dos
marcos da história foi a organização do 43.º Congresso da Liga
de Bombeiros Portugueses, em
Fafe, o último electivo”. “Foi algo que nunca tinha acontecido e
foi um fim-de-semana muito vivo e importante, com a presença
de quase mil congressistas. Foram três dias de grande espírito
bombeirístico”, frisou.
Outra das preocupações da direcção prende-se com “um par-

H
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Todos os anos, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe conta com novas viaturas: na próxima semana, chegará um novo veículo para transporte de doentes

que de viaturas actualizado”,
sendo que, “todos os anos temos
trazido novas viaturas”. “Este
ano, está assegurada a incorporação de uma nova viatura para
transporte de doentes não urgentes e, na próxima semana, estará
disponível no quartel”, revelou
Pedro Frazão, dando conta de
que a “frota fica completa com a

Com um corpo efectivo
de 85 bombeiros, a
Associação Humanitária
conta com uma frota de
30 viaturas reforçada agora
com a chegada de um novo
veículo para transporte
de doentes não urgentes.

chegada da nova viatura”, com
30 viaturas, número que o presidente diz ser “suficiente”.
Em termos de aquisições, o
próximo passo é a auto-escada:
“a nossa auto-escada é bastante
antiga, não cumpre as regras de
segurança e merece ser substituída. No ano passado, tínhamos
esse objectivo e íamos à Alema-

nha para adquirir uma em segunda mão quando depois aconteceu o confinamento devido à
pandemia e o processo ficou parado. Acredito que será novamente colocado em execução. É
um processo que já estaria concluído, se não fosse a pandemia,
e é algo que a direcção irá retomar tão breve quanto possível”.
Publicidade
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“Estado comporta-se
muito mal com as associações”
Presidente da Associação Humanitária critica falta de apoios do Estado, nomeadamente, para a aquisição de
viaturas. Pedro Frazão destaca papel da autarquia e empresas, que se mantêm de mãos dadas com os bombeiros.

Bombeiros
dispõem de
desfibrilhadores
em carros
de primeira
intervenção
É mais um reforço de segurança para todos. Os Bombeiros Voluntários
de Fafe dispõem, actualmente, de
oito desfibrilhadores automáticos
externos(DAE). Seis estão alocados
em ambulâncias e, recentemente,
foram colocados mais dois, em outros veículos de primeira intervenção: nomeadamente, no veículo de
desencarceramento e no veículo de
combate a incêndios urbanos e industriais. Neste último, também foi
acrescentado um kit, para fazer reanimação a animais, para ser utilizado pelos bombeiros com essa formação especifica.
Publicidade
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Bombeiros Voluntários de Fafe contam, actualmente, com um corpo de 85 bombeiros

ara além da aquisição de
viaturas por forma a modernizar todos os anos a
frota, a direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros de
Fafe tem como preocupação a
segurança de todos os elementos
da corporação e, nesta área, a
protecção individual é uma
aposta constante.
“Em termos de equipamento
individual, os bombeiros estão
bem equipados, não nos faltam
capacetes, fatos ou botas. O Es-

P

tado, dentro do muito pouco que
dá, tem contribuído, nestes 12
anos em que estou na direcção
houve dois concursos, temos recebido equipamento e é uma
ajuda, apesar de não ser material
para todos os 85 bombeiros que
integram o corpo da nossa corporação”, explicou Pedro Frazão, deixando algumas críticas
no discurso ao Governo, pela
falta de apoios.
“O Estado comporta-se muito
mal com as associações, os

apoios são sempre muito poucos, não há ajudas nenhumas para a aquisição de viaturas, por
exemplo. Chegou a existir um
programa, mas, nestes 12 anos
enquanto presidente, já não fomos abrangidos. O que o Estado
tem feito e tentado introduzir os
apoios através dos fundos comunitários o que é, manifestamente, pouco, porque não chega para
todas as associações do país”,
alertou o presidente, lembrando
que, “na área de socorro, para

ambulância de socorro e transporte de doente, não há rigorosamente apoios nenhuns, a não ser
o INEM”.
“Nestes 12 anos, adquirimos
uma dezena de ambulâncias de
socorro ou com ajuda da Câmara
Municipal de Fafe, de empresas
ou com verbas e recursos nossos. Apesar de tudo, sempre que
a Associação Humanitária necessitou de apoios nunca ninguém nos fechou a porta, nem a
câmara, nem as empresas”.
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“2020 é, claramente,
um ano de prejuízo”
Ano atípico face à Covid-19 trouxe maiores exigências em termos de segurança, mas também elevados prejuízos nas contas da Associação Humanitária. Gestão cuidada dos últimos anos permite equilibrar a balança.

A

pandemia da Covid-19
que assola o país e o
mundo há mais de um
ano trouxe consequências, não
só em termos de exigências no
dia-a-dia dos Bombeiros Voluntários de Fafe, como também nas
contas da Associação Humanitária. Pedro Frazão realça a capacidade de gestão dos últimos
anos, capaz agora de suportar o
terramoto vivido pela pandemia.
“Temos conseguido sempre
uma estabilidade económica e
financeira, temos tido a capacidade de manter uma certa estabilidade, a pandemia abalou, mas
não ao ponto de trazer problemas graves. Os pagamentos estão todos em dia, não temos tido
problemas nesta área”, explicou
o presidente, admitindo as dificuldades do último ano.
“A pandemia trouxe uma diminuição do transporte de doentes
e isso traz consequências. O ano
de 2020 foi bastante mau em termos financeiros e isso repercutiu-se nas contas da instituição.
Foi um abalo grande, terá sido o
único ano em que tivemos prejuízos, porque sempre tivemos
as contas positivas. 2020 é, claramente, um ano de prejuízo devido à pandemia, mas a gestão
cuidada dos anos anteriores permite que se acumule esse prejuízo sem aflição”, frisou o presi-

Metade
do corpo
de Bombeiros
já está vacinado
DR

Transporte de doentes diminuiu com a pandemia e os efeitos foram graves nas contas da Associação Humanitária

dente, confessando que, depois
das dificuldades iniciais nos primeiros meses de convivência
com o novo coronavírus, os
bombeiros “já assimilaram” esta
nova realidade.
“É o dia-a-dia, é uma normalidade dentro da anormalidade
que vivemos”, acrescentou.
A pandemia afectou também o

corpo de bombeiros fafense,
mais concretamente no mês de
Novembro, altura em que se registaram os primeiros casos de
infecção, entre eles, o comandante Paulo Ferreira, que esteve
internado na sequência de uma
pneumonia associada à doença.
Os bombeiros, como força da
linha da frente, já estão a ser va-

cinados, mas, segundo o presidente, “ainda não está toda a
gente vacinada”. “Metade do
corpo já tem as duas doses da
vacina e, neste momento, estamos a aguardar para os restantes”, referiu, considerando ser
um sinal de esperança para que,
num futuro a curto prazo, a normalidade possa ser reposta.

Na linha da frente no combate à
pandemia, os Bombeiros Voluntários de Fafe já começaram a ser vacinados contra a Covid-19. A primeira dose da vacina da esperança
já foi administrada a toda a corporação, sendo que metade do corpo
de Bombeiros já foi inoculado com
as duas doses e está vacinado.
“Apesar da toma da vacina, não
descurarão todos os cuidados e protecções, mas é um sinal de esperança para que, num futuro próximo,
tudo volte à normalidade”.
Publicidade
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Espírito de grupo falou mais
alto durante surto de Covid-19
Covid-19 tem sido o grande desafio para quem está na linha da frente e marca o primeiro ano de Paulo Ferreira
como comandante da corporação. Em Novembro, surto do novo coronavírus obrigou a gestão apertada.
a chamada linha da frente
do combate, os Bombeiros Voluntários enfrentam uma nova realidade na área
da emergência e socorro fruto da
pandemia da Covid-19. Um flagelo que marcou o primeiro ano
de Paulo Ferreira como comandante da corporação, cargo que
assumiu em Fevereiro de 2020
depois de uma vida ligada à instituição e mais de 30 anos de
paixão.
“Coincidiu assumir o cargo de
comandante com este ano difícil
de pandemia e não é nada como
esperava, não contava com a Covid-19, ninguém contava aliás, e
está a ser mais complicado fruto
das exigências, da instrução contínua e das formações. Temos 19
futuros bombeiros na escola,
mas tem sido um pára arranca
que dificulta a formação. Ainda
não desistiu ninguém, mas gostava de ter contado já com eles
para os incêndios florestais”, lamentou o comandante, esperançado que possa integrar os novos
elementos da recruta “em Agosto ou Setembro”.
“Estou apostado que conseguem chegar todos ao fim, porque têm de vir para a missão, se
for só para ser bombeiro, não
adianta. É uma missão com espírito de voluntariado, de proteger
os bens, as pessoas e o ambiente”, realçou.
Este ano atípico de pandemia,

N

Publicidade

Uma vida
dedicada
à corporação
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Paulo Ferreira tomou posse como Comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe, em Fevereiro de 2020

exige, igualmente, uma adaptação à nova realidade, mas Paulo
Ferreira lembra que a corporação “nunca teve falta de material” e manteve-se “sempre em
segurança”, apesar do surto que
afectou os Bombeiros Voluntários, em Novembro e Dezembro.
“Eu também fui infectado, não
tive sintomas e fui o único internado na sequência de uma pneumonia associada ao vírus. Quando foi detectado o primeiro caso,
activei a Cruz Vermelha e tive-

mos mais sete casos positivos.
Depois dois deles fizeram três
testes e deram sempre positivo,
o que obrigou a uma gestão mais
apertada pela ausência prolongada, mas foi-se gerindo, o voluntariado cobriu o lugar dos profissionais e nunca tivemos problemas com o corpo activo. O espírito de grupo falou mais alto.
Readaptámos as camaratas com
divisórias e nunca faltou material, desde máscaras, fatos, luvas...a direcção assegurou tudo

e algumas empresas doaram material, assim como o município”,
sublinhou o comandante, enaltecendo o apoio da Câmara Municipal de Fafe, parceiro determinante na luta que a Associação
Humanitária trava pela protecção e segurança de todos.
“Se não for o município, não
conseguimos viver. Os sócios
pagam 10 euros por ano, é uma
ajuda, mas acaba por ser pequena”, referiu, apelando ao espírito
de ajuda.

Paulo Ferreira - o 17.º Comandante
da história dos Bombeiros Voluntários de Fafe - entrou para a fanfarra
dos BVF, em 1981, com apenas
12 anos, acabando por fazer a escola de bombeiro cinco anos mais tarde. Ao longo dos anos, Paulo Ferreira passou por todos os postos
(excepto o de 2.º Comandante),
chegando ao Comando da corporação em Fevereiro de 2020. Profissional desde 2009, na Equipa de Intervenção Permanente dos BVF, tem
um vasto currículo de formações na
área dos bombeiros, sendo formador de Combate a Incêndios Urbanos e Industriais da Escola Nacional
de Bombeiros.
Percurso de excelência motivou
a distinção com a medalha de Mérito da Junta de Freguesia de Fafe.
O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe foi agraciado com
a medalha de Mérito 2020, atribuída anualmente pela Junta de Freguesia de Fafe aos cidadãos, de várias áreas, que fazem parte da
história do que de melhor se vai fazendo na cidade. Paulo Ferreira foi
escolhido para o campo ‘Protecção’,
pelo seu longo curriculum à frente
da corporação fafense, em que conta com uma ligação de mais de
30 anos.
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História começou
em 1890
Os Bombeiros Voluntários de Fafe
foram fundados a 19 de Abril de
1890, por uma plêiade de homens
para quem o altruísmo se instituía
como lema de vida. Dela se destaca
o nome do jovem João Crisóstomo,
que haveria depois de fundar o jornal ‘O Desforço’, desempenhando
ainda as funções de vereador da câmara, até à sua prematura morte,
em 26 de Fevereiro de 1895, com
apenas 32 anos. Crisóstomo foi,
além de fundador, o primeiro presidente e primeiro comandante de
corporação fafense.
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“Com o actual contexto
da pandemia, mostraram
uma capacidade
de superação imensa”
Presidente da Câmara de Fafe enaltece trabalho notável dos
Bombeiros Voluntários. Raul Cunha elogia espírito de sacrifício.

Instalações
dos BVF
As instalações dos bombeiros fafenses foram mudando ao longo
dos anos da sua existência. Nos finais do século XIX e princípios do
seguinte, os bombeiros ocuparam
uma dependência da ala direita da
Casa do Santo Novo, hoje Casa Municipal de Cultura, demolida nos
anos 70 do século passado para a
abertura da Avenida das Forças Armadas.

No ano de 1891, a corporação recebeu um carro de escadas e ferramentas construído nas oficinas da
prestigiada firma de Guilherme Gomes Fernandes & Cª, no Porto. Nos
finais do século, e em relação aos
uniformes, a corporação deixou de
usar uniformes confeccionados em
tecido castanho, começando o processo de mudança para a cor azul.

Fanfarra
Desde 1980, a instituição dispõe
de uma fanfarra, que já teve 45
elementos. Foi fundada para abrilhantar as comemorações do 90.º
aniversário e, a partir dessa altura,
marcou presença em diversos desfiles pelo país. Desde 2010, organizou três desfiles de fanfarras na cidade, com a participação de fanfarras de Braga e outros distritos.

Grupo
de Cavaquinhos

Primeiros
estatutos
Os primeiros Estatutos da então
designada Associação de Bombeiros Voluntários, constando de 32 artigos, foram aprovados em 20 de
Novembro de 1891 e vigoraram até
1975. Era objectivo da instituição “socorrer os habitantes da vila e
freguesias limítrofes, nos casos de
incêndio, desabamento ou outra
qualquer calamidade pública, para
que seja pedido o seu auxílio, sendo
o seu fim principal o socorro em caso de incêndio”.

Carro de escadas

DR

Em 2004, surgiu o grupo musical ‘Pau e Lata, Lda’, que depois tomaria a designação de ‘Grupo de
Cavaquinhos dos Bombeiros Voluntários de Fafe. Em 2007, com o
apoio da Junta de Fafe, lançou o
primeiro CD. Desde 1985, os Bombeiros contam também com a Banda Plástica ‘Faz de Conta’.

Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, elogia bravura e capacidade de superação dos bombeiros perante a pandemia

Segundo quartel

Este ano, celebramos o
131.º aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fafe.
Celebramos a entrega, o empenho, a dedicação, a correcção, o
zelo e a coragem que todos os
Bombeiros colocam na protecção da vida humana e de bens
em perigo.
Os Bombeiros Voluntários de
Fafe têm desempenhado um trabalho notável nas diversas áreas

Até aos anos 80, os Bombeiros
dispuseram de um quartel na Rua
José Cardoso Vieira de Castro. A
inauguração ocorreu a 24 de Abril
de 1924 e, dez anos depois, o velho
quartel, ainda de rés-do-chão, recebia o 1.º andar e ganhava maior
funcionalidade. Em 1957, na presidência de Albino Pereira Fernandes,
uma nova remodelação permitiu a
criação da casa do quarteleiro e
a ampliação do parque de viaturas.

“

de actuação, fazendo jus à sua
missão de defesa do interesse
público e de garantir o bem estar
e segurança da população.
Com o actual contexto da pandemia Covid-19, mostraram
uma capacidade de superação
imensa e uma bravura, espírito
de sacrifício e entrega que nos
deixarão, para sempre, gratos.
Felicito todos os que integram
esta instituição e saliento o orgulho que representam para todos

nós, pela entrega que, ao longo
dos anos, dedicam às pessoas e
em especial à população fafense.
Os Bombeiros Voluntários de
Fafe estão de parabéns e quero,
em nome de todos os fafenses,
agradecer a cada um destes homens e mulheres cuja missão é
tão digna e merecedora de respeito. São, como o têm demonstrado, verdadeiros heróis!
Muito obrigado em nome de
todos os fafenses!”.
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Primeiro-ministro António Costa presidiu às cerimónias de encerramento do Congresso da Liga de Bombeiros Portugueses, que se realizou em Fafe, em 2017

Congresso da Liga de Bombeiros
Portugueses foi um marco
Fafe recebeu o 43.º Congresso da Liga de Bombeiros Portugueses, em Outubro de 2017,
num marco da história recente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários.
utubro de 2017. Fafe
acolheu o 43.º Congresso da Liga de Bombeiros
Portugueses, voltando a região
Minho a receber o evento 29
anos depois de Barcelos. Um
momento que marcou a história
recente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Fafe, juntou perto de um milhar de bombeiros e definiu as
grandes linhas de orientação da
actividade da LBP para o quadriénio 2018/2021, tendo reelegido Jaime Marta Soares como
presidente da Liga.

O

“Nunca tinha acontecido em
Fafe e foi um fim-de-semana
muito vivo e importante, com a
presença de quase mil congressistas. Foram dois dias de grande
espírito bombeirístico”, lembrou
o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, Pedro Frazão,
realçando o papel que o congresso teve na construção de uma
nova etapa para os bombeiros do
futuro e na luta pela mudança de
paradigma na protecção civil do
país.
Na altura, o autarca Raul Cu-

nha expressou “o enorme orgulho que Fafe tem nos seus Bombeiros e a relação exemplar de
confiança e entendimento que a
autarquia mantém com a Associação Humanitária”.
O primeiro-ministro, António
Costa, presidiu às cerimónias de
encerramento do congresso, que
recebeu ainda a presença do ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita, e do então secretário de Estado da Protecção
Civil, José Artur Neves.
“Este é um momento de necessária reflexão e indispensável

mudança. É tempo de perceber
que reforma temos que levar por
diante, onde haja a capacidade
de unir e não de dividir, de somar e não de separar. É necessário, claro, mais prevenção, mas é
também preciso melhores meios
quando a prevenção falha e uma
maior capacitação e valorização
dos bombeiros”, revelou António Costa na sessão, assumindo
os Bombeiros Voluntários como
“indispensáveis na condução
desta reforma”. “Os Bombeiros
são voluntários por vocação,
mas são profissionais na acção”.
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Bombeiros
auxiliam
Unidade
Municipal
de Vacinação
Desde que começou a vacinação
contra a Covid-19 no concelho, a 23
de Fevereiro, na Unidade Municipal
de Vacinação (ULV), instalada no Pavilhão Multiusos de Fafe, os Bombeiros Voluntários de Fafe têm assegurado o transporte de pessoas com
fraca mobilidade, desde as residências até a ULV.
“Num momento tão importante e
ao mesmo tempo frágil, para alguns
dos nossos concidadãos, não poderíamos ficar indiferentes ao pedido
do Município de Fafe. Imbuídos no
nosso espírito e missão de bombeiros estaremos sempre presentes”.

A obra ‘Bombeiros Voluntários
de Fafe – Uma História
de heroísmo desde 1890’,
do historiador Artur Ferreira
Coimbra, passa em revista
o longo historial
da Associação Humanitária.
Publicada em 2017,
venceu o Prémio Literário
A. Lopes de Oliveira.

