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THEATRO CIRCO CELEBRA 106 ANOS EM DEFESA DA CULTURA

ANIVERSÁRIO

COM ESPERANÇA
Paulo Brandão “Precisamos da Cultura como escudo
que nos protege de muita coisa”
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“Precisamos da Cultura como escudo
que nos protege de muita coisa”
THEATRO CIRCO comemora hoje 106 anos. Sala de espectáculos reabriu há dois dias. Director artístico
espera um novo público em resultado da pandemia.

Aniversário

CULTURA

Sangue suor como
lema de um regresso

|Redacção|

“Precisamos da Cultura como
escudo que nos protege de muita
coisa”, assume Paulo Brandão,
director artístico do Theatro Ciro, sala de espectáculos que hoje
assinala 106 anos de actividade.
A festa de aniversário acontece
escassos dois dias após a reabertura da sala que, como todas as
outras do país, esteve encerrada
nos últimos três meses devido à
última vaga da pandemia Covid-19.
Depois deste e de outros confinamentos em 2020, Paulo Brandão não sabe que público virá
agora ao Theatro Circo, espaço que antes da pandemia estava num momento de acentuado crescimento de afirmação.
“Houve um hiato de tempo em
que as pessoas criaram outros
hábitos”, alega o director artístico à conversa com José Portugal, da rádio Antena Minho.
Paulo Brandão não tem dúvidas que a pandemia criou novos
públicos na Cultura, apresentando-se este tempo de desconfinamento como um desafio para
chamar outras pessoas ao Theatro Circo, mesmo com a incerteza de quem programa não sabendo “se teremos espectáculos
daqui a um mês”.
Mesmo assim, o director da
principal sala de espectáculos da
cidade de Braga confia que, com

ROSA SANTOS

Paulo Brandão: “Não sabemos se teremos espectáculos daqui a um mês”

sorte, as portas do Theatro Circo
poderão manter-se abertas se o
progresso da vacinação controlar os efeitos da actual pandemia. Mesmo com a perspectiva
de uma crise económica póspandémica, Paulo Brandão insiste que “a Cultura é uma coisa
séria e essencial ao ser humano”,

razão pela qual o Theatro Circo
dá nesta fase particular atenção
ao preço dos bilhetes.
Na passagem dos 106 anos, o
Theatro Circo aprofunda a ligação funcional e programática ao
espaço GNRation, considerando
o director Artístico do Theatro
Circo que esta opção do Municí-

lll
“É muito bom estar de regresso. Há um misto de alguma
ansiedade e alegria. A pandemia vai criar novos públicos, sem
dúvida. É um público novo aquele que virá ao Theatro Circo.”
Paulo Brandão Director artístico

pio de Braga pode ser “um importante caminho para a candidatura a Capital Europeia da
Cultura em 2027”.
Paulo Brandão afiança que há
“convergência de programação”
entre os dois espaços de características diversas, a par da racionalização dos recursos, sob a
gestão da empresa municipal
Theatro Circo.
“Este é um processo lento para
não cometermos erros”, declara
o director artístico do Theatro
Circo, assumindo a diversidade
de propostas entre os dois espaços.

Para assinalar os 106 anos de
existência, o Theatro Circo encomendou a Rui Rodrigues
‘Sangue e Suor’, um tema comemorativo que estreia hoje
nas redes sociais. O tema tem
como convidados Catarina da
Silva Henriques, Ricardo
Martins e Susie Filipe.
“‘Sangue e Suor’ parte daquilo que os artistas nos oferecem, a criatividade e o esforço. Uma expressão para um
estado de alma, para estados
de alma!”, esclarece a direcção artística do Theatro Circo.
Ao vivo, a partir das 19 horas, na sala principal do Theatro Circo, Drumming GP, Luís
Fernandes, Joana Gama e Pedro Maia apresentam o espectáculo ‘Textures & Lines’.
Desde a estreia em 2014,
no Theatro Circo, com
QUEST, Luís Fernandes e
Joana Gama têm vindo a afirmar a sua sonoridade e estética. Neste concerto, juntam-se
a ‘Drumming GP’, grupo de
referência na interpretação e
estreia de obras do repertório
para percussão, mas também
da música electrónica. Neste
concerto, percussão, piano e
electrónica uniram-se para a
criação de um projecto musical original, potenciado por
Pedro Maia, com vídeo manipulado em tempo real.

Top 5% Melhores de Portugal

Empresa Theatro Circo distinguida com certificação para PME
CULTURA
| José Paulo Silva |

A empresa Theatro Circo foi distinguida pela Scoring com a certificação ‘Top 5% Melhores
PME de Portugal’, edição 2020,
que determina as empresas que
se enquadram no grupo das melhores 5% em termos de desempenho e de solidez financeira.

A Scoring certifica que a empresa cumpriu os requisitos de
acesso à certificação e obteve no
exercício fiscal de 2019, um índice de desempenho e solidez financeira superior a 80%.
A Scoring destaca a importância desta distinção para uma empresa de administração local,
uma vez que esta classificação
se baseia exclusivamente em cri-

térios económico-financeiros.
Daniela Queirós, directora de
Gestão da Teatro Circo de Braga
EM, S.A, salienta o orgulho por
esta distinção “que é fruto do
trabalho de uma administração
visionária e de uma equipa de
uma enorme competência e integridade, fortemente comprometida com um projecto que faz a
magia acontecer sempre que o

pano sobe”.
Acrescenta que “este prémio é
de uma enorme relevância, sobretudo se pensarmos que muito
recentemente a empresa quase
sofreu um processo de extinção
compulsiva ao abrigo de um diploma que impunha às empresas
locais o cumprimento de rácios
económico-financeiros incomportáveis para os teatros munici-

pais, criando uma discriminação
objectiva face aos teatros nacionais, que não estavam obrigados
a cumpri-los”.
Foi a própria Teatro Circo de
Braga, com o apoio de outros
teatros municipais e do Município de Braga, o motor da alteração desta lei que viria a isentar
as empresas do setor cultural do
cumprimento desses rácios.
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Perto de oito mil estão
sem trabalho no concelho

COVID-19

CONCELHO DE BRAGA contabilizava em Março 7927 desempregados, mais
130 do que em Fevereiro. Aumento verifica-se em contraciclo com o distrito
que registou um decréscimo no número de inscritos no IEFP.
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Ao contrário do que acontece no distrito, o concelho de Braga continua a registar aumento no número de desempregados

IEFP
| Marlene Cerqueira |

O número de desempregados
inscritos nos centros de emprego
do distrito de Braga desceu em
Março. Segundo o relatório divulgado ontem pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação
Profissional, o número de inscritos era de 31.637, menos 157 do
que em Fevereiro.
A tendência é inversa no concelho de Braga e são já quase
8000 as pessoas sem trabalho.
No final de Março estavam inscritos 7927 desempregados,
mais 130 do que em Feveiro. Em
números absolutos, é maior subida registada em todo Minho.
Por outro lado, Guimarães regista a maior descida no número
de inscritos no IEFP. Terminou o
mês de Março com 6657 desempregados, menos 100 do que em
Fevereiro.
No ‘top 3’ de concelhos com
mais inscritos no IEFP encontramos ainda Famalicão, que registou em Março um ligeiro aumento do desemprego: mais sete
inscritos, com um total de 4877.
Na lista de concelhos que registaram aumento de desempregados encontramos ainda Amares, com um total de 648 (mais

20); Cabeceiras de Basto com
787 (mais 16); e Celorico de
Basto com 856 (mais cinco).
Em nove dos 14 concelhos do
distrito o número de inscritos no
IEFP desceu em comparação
com Fevereiro.
Como referido, Guimarães registou a descida mais significativa em termos absolutos, mas são
de realçar também as descidas
ocorridas em Fafe que regista
2143 inscritos, menos 60; e Esposende, que contabiliza 777 desempregados, menos 53.
Nota ainda para o concelhos de
Póvoa de Lanhoso, que terminou Março com 849 inscritos no
IEFP, com menos 40; o concelho
de Vizela com 976 inscritos, menos 37; e Vieira do Minho, com
631 desempregados, menos 29
do que em Fevereiro.
Barcelos terminou Março com
2725 desempregados, menos sete. Também com menos sete desempregados encontramos Vila
Verde, que fechou o mês passado com 1420 inscritos no IEFP.
Finalmente, Terras de Bouro
contabilizava 364 inscritos, menos dois do que em Fevereiro.
No Minho, o total de desempregados inscritos no IEFP, no
final de Março era de 37.871,
menos 281 do que em Fevereiro.

Desemprego
desce
no Alto Minho
Também o Alto Minho registou um descida no número de
desempregados inscritos, em
Março, no IEFP.
Segundo o relatório divulgado ontem, o distrito de Viana
do Castelo contava, no final
de Março, m total de 6.234 desempregados, menos 124 do
que no mês anterior, Fevereiro.
O desemprego desceu nos
concelhos de Arcos de Valdevez (tinha 531, menos 5); Caminha (422, menos 10); Monção (410, menos 25), Valença
(460, menos 87); Viana do
Castelo (2626, menos 23) e
Vila Nova de Cerveira (268,
menos dois).
Já nos restantes concelhos, o
mês de Março terminou com
mais desempregados inscritos
do que em Fevereiro, concretamente em Melgaço (120,
mais cinco); Paredes de Coura
(257, mais sete); Ponte da
Barca (268, mais dois); e Ponte de Lima (882, mais 14).
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Espanha
Número de vacinados ultrapassou o de infectados
Espanha anunciou que o número de pessoas vacinadas superou o de contagiados, tendo registado ontem 7.486 novos casos de Covid-19, elevando para 3.435.840 o total de infectados até agora, segundo o Ministério
da Saúde espanhol.
Os serviços sanitários também contabilizaram, desde a passada segundafeira, mais 114 mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos
para 77.216.
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Quem bebe café tem melhor
controlo motor e maior atenção
PRIMEIRO ESTUDO a explorar o efeito de beber café na nossa rede cerebral com este nível de detalhe
foi liderado pelo presidente da Escola de Medicina da UMinho e investigador do ICVS, Nuno Sousa.
UMINHO
DR

| Patrícia Sousa |
Hospital de Braga

As conclusões de um estudo, liderado pelo presidente da Escola
de Medicina da Universidade do
Minho e investigador do Instituto de Investigação em Ciências
da Vida e Saúde (ICVS), ajudam
a compreender melhor os efeitos
da cafeína, destacando-se a melhoria do controlo motor, o aumento dos níveis de atenção e
alerta, e ainda benefícios na
aprendizagem e na memória.
“Esta é a primeira vez que o
efeito de beber café regularmente tem na nossa rede cerebral é
estudado com este nível de detalhe”, destaca Nuno Sousa.
Este novo estudo, publicado na
Molecular Psychiatry, oferece
uma “perspectiva única” nas
mudanças estruturais e de conectividade que acontecem no
cérebro de quem bebe café regularmente.
Durante a investigação percebeu-se que, “quando em repouso, este grupo de pessoas tinha
um reduzido grau de conectividade em duas áreas do cérebro
(conhecidas como precuneus direito e insular direito), indicando
efeitos como uma melhoria no
controlo motor e nos níveis de
alerta (ajudando na reacção ao
estímulo) em comparação com
quem não bebe café”, pode lerse na nota enviada pela instituição.
No estudo, também foram en-

Servir vários distritos

Hospital
cria Unidade de
Farmacovigilância

DR

Nuno Sousa presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho e investigador do ICVS

contrados “padrões de maior eficiência noutras áreas do cérebro,
como o cerebelo, consistente aos
efeitos já descritos como a melhoria do controlo motor”.
Além disto, acrescenta a mesma nota, “houve uma maior actividade dinâmica observada em
várias áreas do cérebro, no grupo dos fãs de café, que permitiu
juntar a estes efeitos uma notória
melhoria na aprendizagem e na
memória. Estas mudanças permitem ainda uma maior capacidade de foco”.
Estas diferenças no nosso cérebro, observadas entre quem bebe
café regularmente, foram também notadas no grupo de pes-

soas que não bebe café após consumirem um copo de café. “Este
indicador surpreendente, demonstrou uma capacidade do café em impor mudanças em curtos períodos de tempo, tornando
o café o gatilho dos efeitos”, sublinha.
A investigação foi conduzida
por Nuno Sousa da Escola de
Medicina da Universidade do
Minho, usando uma tecnologia
apelidada de ressonância magnética funcional (fMRI, na sigla
inglesa) por forma a comparar a
estrutura e conectividade de um
grupo de pessoas que bebe café
diariamente com um grupo de
pessoas que não bebe café.

lll
“Fomos capazes de observar
o efeito do café na estrutura
e na conectividade
funcional do cérebro,
bem como as diferenças
entre quem bebe café
regularmente e quem não
bebe café, em tempo real.
Estas conclusões podem
ajudar a oferecer uma visão
mecanicista para alguns
dos efeitos observados.”
Nuno Sousa
Presidente Escola Medicina UMinho

O Hospital de de Braga criou
uma Unidade de Farmacovigilância, integrando assim o Sistema Nacional de Farmacovigilância, coordenado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.
“O reforço da rede já existente prevê uma maior monitorização e recolha de dados
que se tornam fundamentais
para um sistema nacional de
farmacovigilância cada vez
mais robusto e eficaz”, refere
o coordenador da unidade,
Alexandre Carvalho.
A unidade vai servir a população dos distritos de Vila
Real, de Bragança e parte de
Braga e tem como objectivos a
detecção, registo e avaliação
de reacções adversas a medicamentos, a fim de determinar
a incidência, gravidade e vínculo causal com os fármacos.
“Continuar a promover-se
uma cultura de segurança do
doente nos cuidados de saúde
torna-se fundamental como
defesa da saúde pública na minimização do risco”, destaca
ainda o coordenador.
Publicidade
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BLCS evoca Victor de Sá em conferência
JOAQUIM DA SILVA GOMES dedica a próxima sessão do Ciclo de Conferências ‘Braga por um olhar’ a Victor de Sá, no âmbito do
centenário do nascimento desta figura ímpar da história de Braga. Para assistir na sexta-feira, às 21 horas, no facebook na BLCS.
BLCS
| Marlene Cerqueira |

‘Victor de Sá em livro aberto’ é
o tema da próxima conferência
do ciclo ‘Braga por um olhar’,
com Joaquim da Silva Gomes
professor, historiador e escritor.
Esta conferência, que assinala os
100 anos do nascimento de Victor de Sá, é transmitida sextafeira, às 21 horas, através das redes sociais do Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva (BLCS).
Ao ‘Correio do Minho’, Joaquim da Silva Gomes defende
que comemorar o nascimento do
professor Victor de Sá “é um imperativo das gerações actuais” e
“uma obrigação das instituições
que fazem parte da sociedade”.
Grande personalidade portuguesa do século XX, uma das
nossas maiores referências no
que se refere à resistência ditatorial, Victor de Sá “não obteve a
notoriedade que outros obtiveram porque nunca chegou a ocupar um cargo de grande projecção nacional”, considera o
historiador.
Joaquim da Silva Gomes diz
ainda que é importante recordar
o professor Victor de Sá também
pelo momento em que vivemos,
pois apesar de termos uma das
gerações mais preparadas e qualificadas, “proliferam seguidores

de ideais que rompem com as
estruturas de uma sociedade que
muito sofreu para conquistar a
liberdade e a qualidade de vida
que temos”.
O historiador postula que as
comemorações do centenário do
nascimento do professor Victor
de Sá devem ser assinaladas
“sem qualquer preconceito individual ou colectivo”, e que “para
além de indispensáveis, devem
ser pautadas pela referência à
Liberdade e à Democracia, valores que foram centrais na vida de
um dos símbolos máximos do
Portugal da segunda metade do
século XX”.
Neste sentido, considera qie
uma das justas homenagens deveria ser praticada pela Assembleia da República, já nas próximas comemorações do 25 de
Abril.
“Esse seria o momento e o local ideais para todos recordarem
o Prof Victor de Sá, como um
homem da história, da cultura,
do ensino, da literatura, mas acima de tudo, como um Homem
da Liberdade”, sustenta.
Na conferência de sexta-feira,
Joaquim da Silva Gomes vai recordar o percurso de Victor de
Sá, figura marcante da história
de Braga e do país, nas mais diversas dimensões. Vai recordar,
por exemplo, que a nível cultural

Publicidade
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Victor de Sá teve notável percurso social e político que vai ser recordado na conferência

foram dezenas as actividades desempenhadas por Vítor de Sá e
que merecem todo o destaque.
“Numa altura em que as dificuldades de expansão cultural esbarravam nas intransigências do

próprio regime de Salazar, Vítor
de Sá conseguiu contornar de
forma brilhante estes entraves,
ao fundar e orientar, a partir de
1942, a ‘Biblioteca Móvel’ que
viria, e vêm, a desempenhar um

lll
Grande personalidade portuguesa do século XX, uma
das nossas maiores referências no que se refere à resistência
ditatorial, Victor de Sá “não obteve a notoriedade que outros
obtiveram porque nunca chegou a ocupar um cargo de grande
projecção nacional”, considera o historiador bracarense
Joaquim da Silva Gomes.

§destaque
Pós-25 de Abril

Victor de Sá foi director interino
do jornal Correio do Minho
Victor de Sá foi director interino do jornal Correio do Minho, numa altura
muito difícil, que se seguiu ao 25 de Abril de 1974.
Como refere Paulo Monteiro, director do Correio do Minho, Victor de Sá foi,
de facto, um dos alicerces importantes para a história e para o futuro de
um dos jornais de referência da cidade de Braga e de todo o Minho. Pegou
no seu ‘Correio’ e voltou a renascê-lo com todas as forças.
Foi, na Comunicação Social, um lutador, como o foi em toda a sua vida. Um
homem das letras. Um homem de lutas. Um homem recheado de revoluções e de convicções que o levaram muitas vezes até à prisão.
“O seu trabalho nunca foi devidamente reconhecido. Tivesse ele nascido
com os ares de Lisboa ou mesmo do Porto, e o seu nome estaria hoje dourado e ao lado de outros da história moderna, e onde pontifica o bracarense Francisco Salgado Zenha”, refere Joaquim da Silva Gomes.

papel de grande relevo na divulgação cultural e livresca em Portugal”, refere.
O interesse pelos livros demonstrado por Vítor de Sá levao a adquirir uma livraria em Braga. A ‘Livraria Victor’, funcionou desde 1952 e durante cerca
de 40 anos, como uma das mais
emblemáticas livrarias que Braga conheceu.
Também o seu percurso académico vai ser abordado nesta sessão online. Apesar da actividade
livreira, Vítor de Sá teve tempo
para frequentar a licenciatura em
Ciências Histórico-Filosóficas,
na Universidade de Coimbra,
onde se viria a licenciar em
1959. Contudo, a sua actividade
de grande oposição ao regime
salazarista levou a que o regime
de então o proibisse de exercer
as respectivas funções docentes.
Só após a queda do regime, conseguiu exercer as funções para
as quais se havia preparado. O
seu percurso académico, a partir
de então, foi notavelmente ascendente.
Em 1975 exerceu funções de
professor auxiliar na Faculdade
de Letras da Universidade do
Porto. Na Universidade do Minho, exerceu funções docentes
nos primeiros cinco anos desta
universidade. A UMinho é hoje a
instituição responsável pelo Prémio Victor de Sá, este ano na sua
30.ª edição, e que pretende incentivar nos jovens o estudo da
História Contemporânea;
Obviamente também a dimensão política de Victor de Sá irá
ser abordada nesta sessão, nomeadamente pormenores curiosos como o facto de “sabermos
que Victor de Sá foi perseguido
pelo regime ditatorial pela sua
associação ao comunismo, mas
apenas se filiou no Partido Comunista Português (PCP) em
1979”.
Foi precisamente em 1979 que
foi o primeiro deputado do PCP
eleito pelo Círculo Eleitoral de
Braga. Nas eleições legislativas
de 1980 repetiu essa eleição. Na
Assembleia da República, todos
reconheceram “o ímpar percurso” de Vítor de Sá, sendo eleito
de imediato presidente da Comissão de Cultura e Ambiente.
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Comité das
Regiões aprova
relatório de Rio

+ mais

PRESIDENTE da autarquia bracarense viu
relatório aprovado, colocando o Desenvolvimento
Sustentável na agenda prioritária da UE.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Redacção |

O relatório sobre a prossecução
dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na
União Europeia (UE) apresentado pelo presidente da Câmara
Municipal de Braga foi aprovado pela Comissão ECON do Comité das Regiões (CoR) da UE.
Ricardo Rio foi seleccionado pelo CoR como relator para este tema, em função do seu “envolvimento pessoal” nesta temática e
pelo “papel liderante” que Braga
tem assumido nesta esfera, a nível nacional e internacional.
A UE poderá atingir um “papel
liderante” na concretização dos
ODS até 2030 se conseguir dois
objectivos: reforçar o compromisso político com a concretização dos ODS em todos os patamares e instituições de Governo
da União; e se procurar contribuir para a capacitação das autoridades locais e para a localização dos ODS no espaço europeu.
Nos últimos tempos, adianta o
presidente, tem-se observado um
declínio gradual da centralidade
dos ODS na narrativa da UE,
ofuscados pelo ‘Green Deal’ europeu e negligenciados nos Planos de Recuperação e Resiliência.
Entre as principais recomendações do relatório destaca-se o
pedido para os ODS serem reintegrados no núcleo central da
narrativa global da União Europeia, bem como alinhar a acção
local, regional e internacional
dos ODS a nível europeu. “O desaparecimento dos ODS da narrativa da UE coloca em risco a
sua implementação”, avisa Rio.
A elaboração do relatório foi
um trabalho participado, incluindo reuniões com os gabinetes
dos Comissários Paolo Gentiloni, Valdis Dombrovskis e Elisa

Ferreira, com o secretariado-geral da Comissão Europeia; com
o Gabinete da Secretária-geral
adjunta das Nações Unidas, com
a representante do Grupo de Trabalho da Presidência Portuguesa, a Eurocities, o Urbact, entre
várias outras organizações representativas das autoridades locais
e da sociedade civil.
Outro ponto evidenciado no relatório é que as instituições europeias devem trabalhar em conjunto e em estreita cooperação
com as cidades e os governos regionais, assim como com associações e outras instituições europeias para firmar “um forte
compromisso” em torno dos
ODS. “Os poderes locais são
fundamentais para implementar
a agenda global dos ODS visto
que, segundo a OCDE, 65% dos
ODS só serão atingidos com o
seu envolvimento directo”, defende.

lll
No Comité das Regiões,
Ricardo Rio é o
representante português
no Grupo de Trabalho para
o Green Deal, assumindo
agora a responsabilidade
de ser um dos embaixadores
do Covenant of Mayors
para o Clima e Energia.
Além de propostas para a governança interna do tema no seio
da Comissão Europeia, Ricardo
Rio avança também com a proposta de que os ODS possam
voltar a assumir um papel nuclear no Semestre Europeu e na
Estratégia Anual de Crescimento
Sustentável, em ligação com o
Fundo de Recuperação e Resiliência, de forma a dar maior
coerência a todas as opções políticas da EU.

DR

O relatório ontem
aprovado, e que foi
apresentado pelo
presidente da Câmara
Municipal de Braga,
avança também com
a ideia da reactivação
da plataforma
de cooperação
institucional –
a ‘multi-stakeholders
platform’ – que permita
um diálogo estruturado
em torno dos Objectivos
do Desenvolvimento
Sustentável.

Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio
Publicidade
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Barcelos

Minho

lll
“Se tudo correr bem,
nomeadamente
disponibilização de vacinas,
teremos toda a população
barcelense vacinada até
ao final de Julho. O plano
não estará condicionado
à estrutura necessária
ou aos profissionais de
saúde, está exclusivamente
dependente do número
de vacinas que Portugal
receber.”
Miguel Costa Gomes
Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos

DR

Pavilhão do Colégio La Salle, em Barcelinhos, acolhe o centro de vacinação concelhio contra a Covid-19

População de Barcelos será
toda vacinada até final de Julho
PLANO DE VACINAÇÃO contra a Covid-19 em Barcelos prevê a inoculação de toda a população
em pouco mais de três meses. Novo centro de vacinação entra amanhã em funcionamento.
BARCELOS
| José Paulo Silva |

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos revelou ontem
que a população do concelho será toda vacinada contra a Covid-19 até ao final do mês de Julho,
desde que não haja interrupção
do fornecimento de vacinas. Para cumprir esse objectivo do plano de vacinação transmitido pela
‘task force’ ao Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Cávado 3, Miguel Costa Gomes anunciou que, a partir de amanhã,

quinta-feira, entra em funcionamento um novo centro de vacinação com maior capacidade de
resposta.
A vacinação total da população
até ao final de Julho “é o que está no plano, que estará sempre
condicionado à disponibilização
da vacina”, precisou o presidente da Câmara Municipal de Barcelos na apresentação dos dados
de evolução da pandemia no
concelho nos últimos 20 dias.
O edil informou que, até ao
momento, 16 650 mil residentes
no concelho já tomaram a pri-

meira dose da vacina contra a
Covid-19, sendo já mais de cinco mil as pessoas com as duas
inoculações recomendadas.
No novo centro de vacinação,
que funcionará num pavilhão cedido pelo Colégio La Salle, em
Barcelinhos, o ACES Cávado 3
estima uma cadência de mil vacinações por dia até ao final de
Abril. Em Maio, serão administradas 1 660 vacinas por dia, número que sobe para 2 061 em Junho e 2 482 no mês de Junho.
Para este ritmo de vacinação, o
pavilhão da Escola Secundária

de Barcelos não tem capacidade,
pelo que se optou pela mudança
do centro de vacinação concelhio para um pavilhão de mil
metros quadrados no Colégio La
Salle.
Aqui serão instaladas 10 cabinas de vacinação, duas de preparação e outras duas de emergência, quatro cabinas de recepção e
inquérito e uma sala de recobro
com capacidade para 150 pessoas. Na última semana, foram
vacinadas mais de 2 700 pessoas
no concelho de Barcelos, entre
as quais professores e funcioná-

rios das escolas que reabriram
nesta fase de desconfinamento.
No concelho de Barcelos existem actualmente 204 casos activos de Covid-19, mais 27 do que
a 30 de Março, altura do anterior
balanço da situação epidemiológica feito pelo Município.
A somar ao número de infectados, há registo de 149 pessoas
em vigilância, mais 56 do que
em 30 de Março.
O presidente da Câmara justifica este crescimento dos casos
em vigilância com a reabertura
das escolas. Desde o dia 30 de
Março ocorreram mais 12 mortes por Covid-19 no concelho de
Barcelos. Desde o início da pandemia, já se registaram 169 óbitos no concelho provocadas pelo
novo coronavírus.
Na videoconferência que deu
ontem, Miguel Costa Gomes
considerou que “ainda não temos um reflexo objectivo do
efeito da Páscoa” na evolução da
pandemia, sugerindo que “só na
próxima semana poderemos aferir esse efeito”.
Para já, a subida do número de
infectados e de pessoas em vigilância é considerada “aceitável”.

Publicidade

Presidente da Câmara apela ao cumprimento das normas

Recato mesmo para quem estiver vacinado
BARCELOS
| José Paulo Silva |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa
Gomes, voltou ontem a apelar ao
cumprimento das regras em vigor de combate à pandemia Covid-19.
“Mesmo quem for vacinado

não deve facilitar e deve cumprir
na mesma as normas que estão
determinadas”, aconselhou o autarca, lembrando que as “consequências completas da pandemia
ainda não as conhecemos”, seguindo-se agora um ciclo de dificuldades económicas provocadas por uma previsível subida do
desemprego.

“Pedimos mais uma vez aos cidadãos que, independentemente
de terem tomado a vacina, continuem com o recato e o cumprimento integral e exigente das regras da Direcção-Geral da Saúde”, sublinhou Miguel Costa
Gomes no balanço aos últimos
20 dias de evolução da pandemia no concelho.
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Vila Verde

Os melhores da leitura em Vila Verde
BIBLIOTECA MUNICIPAL Prof. Machado Vilela acolhe, hoje e amanhã, a Fase Interconcelhia do Cávado do Concurso Nacional
de Leitura, onde se vão decidir os representantes da região na final nacional, que decorre em Oeiras no dia 5 de Junho.
VILA VERDE
| Redacção |

A Biblioteca Municipal Prof.
Machado Vilela, em Vila Verde,
recebe, entre hoje e amanhã, a
Fase Interconcelhia do Cávado
do Concurso Nacional de Leitura (CNL).
Ao longo dos dois dias, 96
crianças e adolescentes dos municípios de Amares, Barcelos,
Braga, Esposende, Terras de
Bouro e Vila Verde prestarão
provas escritas (hoje) sobre os
livros escolhidos para esta fase
do CNL regional e os 20 vencedores, cinco por cada ciclo de
ensino, demonstrarão os seus
dotes de argumentação e leitura

em voz alta nas provas de palco
que decorrem amanhã. Os dois
concorrentes por ciclo de ensino
mais votados pelo júri serão os
apurados para representar a região do Cávado na final nacional
do concurso, que decorre em
Oeiras, a 5 de Junho.
Esta é uma verdadeira maratona de leitura para todos os alunos que gostam de ler e se envolvem no concurso: quando chegam à fase intermunicipal, as
crianças e adolescentes já enfrentaram uma fase escolar e outra concelhia, cada uma mais
complexa e difícil do que a anterior. São verdadeiros campeões
da leitura que mostram em público o que pensaram e sentiram

lll
Vinte vencedores das fases
escolar e concelhia mostram
as suas capacidades até se
chegar à decisão dos que
tiverem melhores resultados
- dois por cada ciclo de ensino - que vão depois representar a região do Cávado,
na final nacional, em Oeiras,
no dia 5 de Junho.
Uma verdadeira maratona
de leitura para todos os
alunos que mostram em
público o que sentiram ao
ler as obras.

quando leram as obras que os
membros da organização escolheram para este ano: ‘O rapaz
da biclicleta azul’, de Álvaro
Magalhães (1.º ciclo), ‘Orlando
e o tambor mágico’, de Alexandra Lucas Coelho (2.º ciclo),
‘Momentos de aqui’, de Ondjaki
e ‘Zahra’, a obra em que o médico bracarense Tomás Sopas Bandeira chama a atenção para a tragédia vivida pelo povo Saharaui.
Tomás Sopas Bandeira é, aliás,
um dos membros do júri convidado para avaliar as artes de leitura dos concorrentes, e a ele se
juntaram Adelina Moura, colaboradora do Plano Nacional de
Leitura para a área das tecnologias educativas, e Maria João

Sampaio, antiga directora das
Bibliotecas Municipais do Porto
e uma das mais prestigiadas bibliotecárias portuguesas.
Devido à pandemia e às medidas de saúde pública em curso as
provas decorrerão online, em
vez de presencialmente, como
era habitual antes de a Covid-19
ter vindo condicionar as nossas
vidas. Assim, as provas públicas
de palco, que decorrem no dia
22 a partir das 10.30 horas, serão
transmitidas via Facebook da
Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela (https://www.facebook.com/biblioteca.vilaverde)
e, simultaneamente, pelas páginas da mesma rede social das bibliotecas do Cávado.
Publicidade

Apartamento T2, em Ferreiros - Braga

Ref. 6131 | 112.000 €

Remodelado, Pré-Inst. AC, Cozinha Equipada,
Gás Canalizado. Próximo do E´Leclerc!

10 Minho

21 de Abril 2021 correiodominho.pt

Famalicão

Plataforma e-Commerce
já tem 150 lojas aderentes
PLATAFORMA permite aos empresários criarem uma montra virtual
para promover o seus produtos numa espécie de centro comercial digital.

DR

Obras vão durar um ano

Investimento de 350 mil euros

Avançam as obras de
remodelação no JI de Bairro
FAMALICÃO
| Redacção |

DR

Promovida pela Associação Comercial e Industrial com o apoio da câmara municipal, a nova ferramenta foi apresentada ontem

FAMALICÃO
| Redacção |

Cento e cinquenta lojas do comércio tradicional de Vila Nova
de Famalicão já estão presentes
no Comércio da Vila, uma nova
plataforma de e-Commerce e
Marketplace que permite aos
empresários criarem uma montra virtual, divulgando, promovendo e vendendo os seus produtos numa espécie de centro
comercial digital. O Marketplace desenvolve-se a partir da aplicação Comércio da Vila que já
está disponível para download
nos sistemas operativos Android
e IOS a partir da Play Store e
App Store, respectivamente.
Promovida pela Associação
Comercial e Industrial de Vila
Nova de Famalicão (ACIF) com
o apoio da câmara municipal, a
nova ferramenta implica um investimento de 160 mil euros em
dois anos e foi apresentada ontem pelos promotores.
Para o presidente da ACIF, Fernando Xavier, esta é “uma janela de oportunidades dos comerciantes para o mundo”. É um
projecto “com visão de futuro
que vai ajudar o comércio de
proximidade, que só é tradicional pela sua história, pois está

sempre a inovar e em mudança”.
O responsável salientou a importância do projecto para os comerciantes de Famalicão, sublinhando que hoje em dia é “fundamental estar na internet” e que
o desenvolvimento desta aplicação começou antes da pandemia,
mas que a pandemia acabou por
apressar.

lll
“Todos sabemos que o
comércio de proximidade
está a atravessar uma fase
muito difícil e com esta
plataforma os nossos
comerciantes têm ao seu
dispor uma ferramenta que
facilita a relação entre quem
compra e quem vende.”
Por sua vez, o presidente da
Câmara Municipal, Paulo Cunha, felicitou a ACIF por ter
avançado com este projecto, por
ter “a percepção do que é necessário aos comerciantes e à economia local”. Por outro lado, o
autarca salientou que o digital
servirá sempre para potenciar o
comércio de proximidade, que
nunca perderá a sua autenticidade.

“Todos sabemos que o comércio de proximidade está a atravessar uma fase muito difícil e
com esta plataforma os nossos
comerciantes têm ao seu dispor uma ferramenta que facilita
a relação entre quem compra e
quem vende”, acrescentou.
Para além das promoções e
descontos para os consumidores,
a aplicação tem associado um
cartão para pagamentos com
‘tecnologia revolut’ que permite
carregamentos e a sua utilização
nos equipamentos municipais,
com as piscinas ou Casa das Artes. Para a coordenadora do projecto Elisabete Costa “queremos
que seja um serviço de qualidade e diferenciador”. “Todas as
semanas será enriquecido com
novas funcionalidades à medida
que os empresários forem aderindo”, referiu. A responsável
explicou ainda que a aplicação
integra um serviço delivery que
permitirá em breve “entregas em
apenas duas horas”.
Os comerciantes que queiram
ver a sua loja no Comércio da
Vila devem preencher o formulário de adesão disponível no site da ACIF, em www.acif.pt. A
adesão é gratuita, assim como a
permanência na plataforma durante os primeiros seis meses.

Arrancou este mês as obras de
recuperação e ampliação da
pré-primária de Bairro, um investimento da Câmara Municipal de Famalicão de perto de
350 mil euros com um prazo de
execução de um ano.
Para já as cerca de 40 crianças
estão instaladas no Centro Paroquial de Bairro, enquanto as
obras decorrem, mas quando
regressarem irão deparar-se
com uma escola completamente renovada. Todo o espaço envolvente será reorganizado com
a demolição da copa, refeitório
e recreio coberto e a ampliação
através de um novo edifício que
se desenvolve como uma continuidade do espaço da arquitectura pré-existente, de modo a

obter uma solução arquitectónica e espacial única.
O piso existente contempla
duas salas de actividades, sala
de prolongamento e arrumos.
No novo edifício propõem-se
novas instalações sanitárias para as crianças, para professores
e para mobilidade condicionada, bem como vestiários para
os funcionários, sala de professores, refeitório e copa.
As áreas exteriores também
serão remodeladas com a criação de um recreio, zona de relva, passeio e muito espaço para
as crianças brincarem.
Para o presidente da câmara
de Famalicão, Paulo Cunha,
“esta era uma obra necessária, que vai melhorar as condições de conforto, brincadeira e
aprendizagem destas crianças”.

§Famalicão
Membros da Comissão Parlamentar de Cultura

BE visita Museu da Indústria Têxtil
Os deputados do Bloco de Esquerda Alexandra Vieira e Luís Monteiro,
acompanhados pelas dirigentes do BE Famalicão Catarina Ferraz e Raquel
Azevedo, visitaram ontem o Museu da Indústria Têxtil para alertar para a
importância da preservação do património industrial do Vale do Ave. Na
visita ao museu foi possível conhecer o espólio da exposição permanente,
o centro de documentação e a exposição temporária, que permitem preservar a memória histórica do processo de industrialização da região.
Os bloquistas pretendem que o Ministério da Cultura tome a iniciativa e
junte académicos, operários, autarcas, associações de defesa do património e entidades públicas da área, para valorizar o património industrial,
respeitando o historial económico, social e político dos espaços.
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Portugal 2020 investe mil milhões no Ave
CERCA DE 3300 EMPRESAS da sub-região do Ave receberam, até ao momento, apoios dos fundos europeus, numa meta
de investi-mento alcançada de 1,3 mil milhões de euros, provenientes dos programas do Acordo de Parceria Portugal 2020.
CIM AVE
| Carlos Costinha Sousa |

Metas alcançadas com um total
de 1,3 milhões de euros investidos na sub-região do Ave, provenientes dos fundos europeus dos
programas do Acordo de Parceria Portugal 2020. Os dados foram apresentados ontem, em Guimarães, pelo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha,
que reuniu com os autarcas dos
oito municípios que integram a
Comunidade Intermunicipal do
Ave (CIM Ave)
No actual quadro comunitário,
a sub-região do Ave atingiu um
financiamento que ascende a esse valor, distribuído por quase
3300 projectos. Deste investimento, mais de 60% foi atribuí-

do a empresas, um indicador que
se destaca face à média da região Norte e do País.
António Cunha assinalou, entre os maiores projectos empresariais, o projecto Continental
Mabor (na casa dos 49 milhões
de euros), o projecto da Porminho Alimentação (na ordem dos
19 milhões), o projeto da Raclac
- empresa de enorme relevância
em dispositivos para a saúde (na casa dos 14 milhões), da
Phazplas e da Coindu (ambos na
ordem dos 13 milhões de euros).
No investimento público, o
maior investimento fica situado
na cidade de Guimarães, na ordem de 11,5 milhões de euros, e
é relativo à “reabilitação do Edifício Jordão e da Garagem Avenida para Escola de Música, Artes Performativas e Visuais”. O
Gestor do NORTE 2020 desta-

DR

Pormenor da reunião de ontem entre a CCDR-N e a CIM Ave.

cou que projectos como este,
“voltados para a reabilitação de
edificado com interesse patrimonial/urbano, e orientado para

funções sociais, educativas e
culturais” devem “continuar a
merecer a nossa atenção”.
António Cunha lembrou ainda

que o grande desafio a curto prazo é o da aceleração da execução
dos projectos contratualizados
no NORTE 2020, para que “sem
perder um euro que seja”, seja
ainda possível conceber e colocar em prática o próximo ciclo
de ajudas comunitárias para o
NORTE 2030.
António Cunha desafiou os autarcas de Cabeceiras de Basto,
Fafe, Guimarães, Mondim de
Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira
do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela a “mobilizar braços
para executar e a cabeça para
pensar”, afirmando ainda que será vital ter um programa regional “robusto financeiramente” e
“com autonomia de gestão e que
responda às necessidades e desafios da região, nos diferentes territórios”, alicerçados nestes encontros que considera fulcrais.
Publicidade
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Paredes de Coura

Ligação ferroviária Porto-Vigo vai
ser feita em linha própria no Minho
GARANTIA foi dada pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que ontem visitou as obras da ligação rodoviária
entre Paredes de Coura e a auto-estrada A3. O governante assegurou que a Linha do Minho será mantida em funcionamento.
PAREDES DE COURA
| Miguel Viana |

A ligação ferroviária entre o
Aeroporto Sá Carneiro e a cidade de Vigo, na Galiza, vai ser
feita através da construção de
uma linha própria. A revelação
foi feita pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro
Nuno Santos, à margem da assinatura da homologação do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - 1.º Direito.
“A alta velocidade exige uma
linha nova. Esse investimento é
determinante para o desenvolvimento da regiçao Norte e da sua
relação com a Galiza. É uma
aposta para os próximos 10
anos”, referiu Pedro Nuno Santos.
Ainda assim, o governante garantiu que a Linha do Minho vai
manter-se em funcionamento e
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Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, visitou as obras da ligação rodoviária de Paredes de Coura à A3

ser alvo de investimentos governamentais. “A Linha do Minho
vai continuar a existir. Na segunda-feira vamos inaugurar o último troço que faltava electrificar.
Ela atravessa, em vários sítios,

aglomerados urbanos o que impede que seja transformada em
linha de alta velocidade. A Linha
do Minho mantem-se e continuará a ser alvo de investimento”, assegurou o ministro.

Pedro Nuno Santos recusou-se
a entrar em pormenores mais
técnicos, nomeadamente quanto
ao traçado e à localização das
estações.
O ministro das Infraestruturas

e da Habitação visitou também a
futura ligação rodoviária entre
Paredes de Coura e a auto-estrada A3, outro dos investimentos
importantes paro desenvolvimento da região.”Paredes de
Coura não esteve à espera para
se desenvolver. Foi conseguindo
atrair investimento. Ter esta ligação vai permitir conquistar investimento, nomeadamente a fábrica das vacinas. Esta ligação
vai aumentar a competitividade
do território”, disse Pedro Nuno
Santos.
O autarca courense, Vitor Paulo Pereira, destacou que “com a
política de atracção de investimento, a tendência é para que as
pessoas venham para Paredes de
Coura”. Exemplo disso é a construção da empresa biológica (vacinas) da Zendal, que vai chamar
muita gente para o concelho de
Paredes de Coura.

Investimento em dois projectos é de cerca de dois milhões e 800 mil euros

Município apoia famílias com casas de custos controlados
PAREDES DE COURA
| Miguel Viana |

A Câmara Municipal de Paredes
de Coura vai construir 27 casas
de custos controlados, destinadas às famílias com dificuldades
económicas.
As casas serão construídas no
âmbito do Programa de Apoio
ao Acesso à Habitação - 1.º Direito, do Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana.
“Temos de ajudar essas pessoas, como forma de justiça social. A justiça começa na educação, na saú́de, mas também na
habitaçã̃ o. A casa é o lugar da
dignidade, o lugar onde regressamos ao final do dia para junto
dos nossos. O lugar onde vencemos a solidão”, disse o presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Vitor Paulo
Pereira.

ROSA SANTOS
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Vitor Paulo Pereira, com o ministro Pedro Nuno Santos, na assinatura do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - 1.º Direito

As 27 habitações de custo controlado implicam um investimento de cerca de 1,8 milhões
de euros.
Numa segunda fase serão construídas mais 54 casas destinadas,
essencialmente, ao arrendamen-

to. “O arrendamento é uma forma de dar mais liberdade às pessoas e de aliviar a pressão que as
pessoas têm com os créditos à
habitação”, destacou Vítor Paulo
Pereira. Os custos de estruturação deste projecto rondam um

milhão de euros.
O ministro das Infraestruturas
e da Habitação, Pedro Nuno
Santos, destacou que Paredes de
Coura foi o primeiro concelho
do distrito de Viana do Castelo a
homologar com o Instituto da

Habitação e Reabilitação Urbana o Acordo de Colaboração para o Programa de Apoio ao
Acesso à Habitação - 1.º Direito.
“É a primeira Estratégia Local
de Habitação assinado no distrito. Nós vamos dar resposta às
necessidades identificadas pelo
município e estamos prontos para, no futuro, trabalhar noutros
programas dirigidos à população, nomeadamente o Programa
de Arrrendamento Acessível para a população com rendimentos
médios”, assegurou o governante. A construção das cerca de 80
habitações pode contribuir para
resolver o problema do alojamento causado pela elevada procura do concelho.
“Com a nova atractividade do
concelho teremos que investir
mais numa verdadeira politica
pública de habitação”, disse Vitor Paulo Pereira.
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“NOS ÚLTIMOS 16 JOGOS PERDEMOS UM”
SC BRAGA volta hoje à acção, frente ao Boavista, às 19 horas, em jogo da 28.ª jornada da I Liga. Depois de dois empates seguidos, Carlos Carvalhal quer voltar às vitórias. Técnico lembra que apenas perderam um jogo, nos últimos 16, nas provas internas.
28.ª JORNADA
| Joana Russo Belo |

A resposta às críticas e a uma
eventual quebra de rendimento
do SC Braga surgiu em formato
de pergunta: “nos últimos 16 jogos, nas competições internas,
sabem quantos jogos perdemos?”, questionou Carlos Carvalhal aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão
ao jogo de hoje, com o Boavista,
da 28.ª jornada da I Liga. “Perdemos um jogo, contra o Benfica, a jogar 11 contra dez desde a
primeira parte”, revelou o técnico, acrescentando que “nenhuma equipa na Europa foi sujeita
ao que nós passámos em Fevereiro”, numa alusão ao ciclo intenso e apertado de jogos.
Carvalhal classifica esta época
como “uma maratona” e lembra
que “todas as equipas tiveram
oscilações, tirando o Sporting,
que é a equipa mais regular, mas
que também se falou em crise
por ter empatado dois jogos”.
No último encontro, com o Rio
Ave, a equipa melhorou em termos de produção, num “jogo
muito disputado, bravo, de homens e guerreiros”: “tivemos essa postura e nada se pode apontar ao SC Braga. Aumentámos
os níveis de confiança do Bele-

DR

Carlos Carvalhal quer melhorar a eficácia frente ao Boavista

nenses SAD para o Rio Ave, fomos uma equipa robusta, faltou
perfume num ou noutro lance. O
guarda-redes do Rio Ave foi o
melhor em campo, o do Belenenses SAD também fez boas
defesas, mas temos que meter a
bola lá dentro”, assumiu, apontando a necessidade de melhorar
a eficácia com os axadrezados.
“Diante do Boavista, temos

que manter a mesma agressividade, no bom sentido, a transição ofensiva, tentar melhorar no
capítulo ofensivo e, nomeadamente, na finalização. Estamos
apostados em fazer um bom jogo, contra um adversário bom,
muito bem orientado, que está
em crescendo, mas estamos positivos e queremos conquistar os
três pontos”, rematou.

lll
[Superliga Europeia]: “sou,
completamente, contra por
ser a negação do futebol.
Quando queremos estudar
a sociedade, basta olhar
para o futebol. Este é um
sinal que tem sido dado à
escala global em diversas
áreas, com os grandes
grupos a tentar abafar os
mais pequenos, como, por
exemplo, as grandes superfícies a tentarem acabar
com as mercearias ou pequenos mercados. É uma
realidade que a distribuição
financeira no futebol está
em três equipas, maioritariamente. A nossa sociedade
está a polarizar-se. Há
sempre o grupo dos mais
fortes e dos mais fracos.
Parece-me também que há
justiça para os mais fortes
e justiça para os mais fracos,
em Portugal. Acontecer isto
no futebol, se for avante, é
mais um sinal da sociedade
que vamos ter no futuro”.

SC Braga venceu na Madeira

No Forum Braga
Eleições a 21 de Maio
As eleições do SC Braga para o próximo quadriénio vão realizar-se a
21 de Maio, no Forum Braga, entre
as 10 e as 22 horas. O presidente
António Salvador já anunciou a intenção de se recandidatar ao cargo
que desempenha desde 2003.

Jornal Marca
O novo grande
do futebol português
O SC Braga esteve, ontem, em destaque na edição do jornal espanhol
Marca, onde é considerado o novo
grande do futebol português. Na
entrevista, António Salvador passou
em revista os 18 anos de presidência, assumindo as desigualdades
que considera ter em relação aos
três grandes e a necessidade de
centralizar os direitos televisivos.
Já Abel Ruiz, destaca o crescimento
do clube e a ambição por títulos.
ESTÁDIO DE MACHICO

MARÍTIMO

SC BRAGA

2

3

Árbitro João Carvalho

Guerreiros estão nas meias-finais da Taça Revelação
SUB-23
| Joana Russo Belo |

A equipa sub-23 do SC Braga
está nas meias-finais da Taça
Revelação. Depois do triunfo caseiro, no jogo da primeira mão
(3-2), em Braga, os guerreiros
foram à Madeira vencer o Marítimo, por 2-3, no segundo duelo
dos quartos-de-final da prova e
carimbaram presença na próxima eliminatória.
Embalados pela vantagem que
levaram do primeiro jogo, os arsenalistas entraram fortes em
campo e adiantaram-se cedo no
marcador, com um golo madrugador de Leonardo Buta, aos

§notas

SC BRAGA

SC Braga venceu o Marítimo e vai disputar as meias-finais da Taça Revelação

seis minutos. Os festejos foram
travados logo de seguida, volvidos três minutos, com o empate
de Johnson Owusu. Num início
frenético, Rodrigo Gomes, aos
14 minutos, fez o segundo dos
bracarenses, resultado que se
manteve até ao intervalo.
No segundo tempo, Yan Said
ampliou, aos 74 minutos, mas o
Marítimo ainda acreditou e ao
cair do pano Marcelo Marques
selou o resultado final.
As meias-finais vão também
ser disputadas a duas mãos: o
primeiro jogo é dia 27 de Abril e
o segundo a 4 e 5 de Maio. A final está agendada para 11 de
Maio, no Estádio de Leiria.

Pedro Teixeira
Gonçalo Duarte
Mike
Johnson Owusu
Vilson Caleir
Mohamed Medfai
Carlos Tovar
Rodrigo Andrade
Bonera
Miguel Rosário
Jefferson ‘Kibe’
Marco Bragança

Intervalo
1-2
Lukas Hornicek
Diogo Fonseca
Guilherme Soares
José Pedro
Leonardo Buta
Jean Baptiste
Rodrigo Gomes
Pedro Santos
Yan Said
Hernâni Infande
Bernardo Caldeira
Artur Jorge

Substituições Mohamed Medfai por Aires Sousa
(46m), Gonçalo Duarte por Umaro Baldé (69m),
Bonera por Francisco França (69m), Bernardo Caldeira por Diogo Vieira (73m), Pedro Santos por Edgar Braga (77m), Yan Said por Luís Asue (77m),
Jefferson ‘Kibe’ por Marcelo Marques (78m), Vilson
Caleir por Gonçalo Luís (78m), Hernâni Infande por
Zezinho Biganha (83m) e Rodrigo Gomes por Bruno Pelegrini (83m).
Disciplina cartão amarelo para Vilson Caleir
(64m), Miguel Rosário (70m), Pedro Santos (75m),
Luís Asue (90m) e Francisco França (90m).
Golos Leonardo Buta (6m), Johnson Owusu (9m),
Rodrigo Gomes (14m), Yan Said (74m) e Marcelo
Marques (88m).
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§I Liga
Vitória SC

Ex-treinador
da equipa sub-23
contesta
despedimento
O jovem treinador austríaco
Dominik Glawogger, de 31
anos, interpôs uma acção no
Juízo do Trabalho de Guimarães contestando o seu despedimento da equipa sub-23 do
Vitória Sport Clube, em Dezembro de 2020, alegando ilegalidades na demissão do cargo.
A plataforma Citius, do Ministério da Justiça, indica que
a “acção de impugnação judicial” tem em conta a licitude
do despedimento do cargo de
técnico da equipa que compete
na Liga Revelação.
Contratado em Julho do ano
passado, Dominik somou três
triunfos, dois empates e cinco
derrotas à frente dos sub-23 na
Liga Revelação, até à saída do
comando técnico. Fonte do
clube confirmou o diferendo.
Publicidade

Nomeações
Tiago Martins apita
FC Porto - Vitória SC
O Conselho de Arbitragem da FPF
nomeou o árbitro lisboeta Tiago
Martins para o jogo FC Porto-Vitória, de amanhã, no Dragão que
vai encerrar a ronda 28 da I Liga.
No VAR vai estar Rui Costa.
Para o dérbi minhoto entre o Gil
Vicente e FC Famalicão o nomeador foi António Nobre (AF Leiria).

28.ª jornada
Farense vence
em Paços de Ferreira
O Farense levou, ontem, a melhor em Paços de Ferreira, ao
vencer por 0-2, no jogo inaugural
da 28.ª jornada da I Liga, com
golos apontados por Ryan Gauld
e Fabrício.
Hoje defrontam-se:
Santa Clara - Moreirense (15h30)
Marítimo - Rio Ave (17 h)
SC Braga - Boavista (19 h)
Sporting - Belenenses (21h15)

“Acreditamos naquilo que
os jogadores são capazes”
VASCO SEABRA promete um Moreirense determinado em vencer esta tarde
o Santa Clara, no Açores, em jogo da 28.ª jornada do campeonato da I Liga.
MOREIRENSE
| Miguel Machado |

O treinador do Moreirense quer
regressar às vitórias no campeonato, depois do desaire caseiro
com o Tondela, e promete uma
equipa empenhada desde o apito
inicial na partida desta tarde
(15.30 horas), frente ao Santa
Clara, para a 28.ª jornada da I
Liga. Vasco Seabra não gostou
da entrada no jogo anterior, onde
sofreram três golos em menos de
meia hora, e pede aos seus jogadores “maior agressividade”
diante dos açorianos.
“Vamos ter um adversário difícil de contrariar, mas acreditamos em nós e naquilo que os jogadores são capazes de fazer.
Temos de aumentar os níveis de
agressividade, intensidade e
concentração e estar a 150 por
cento das nossas capacidades
para sair dos Açores com três
pontos”, disse o técnico na antevisão, antes da viagem para a
ilha de São Miguel.
Não obstante a vontade de somar os três pontos, a equipa de
Moreira de Cónegos exibe uma
posição tranquila na classificação, porém o treinador não quer

MOREIRENSE

Vasco Seabra não quer cónegos adormecidos nos Açores

relaxamentos e acredita, inclusive, que os jogadores podem fazer melhor nas jornadas que restam para o fim da competição.
“Temos de ser altamente competentes em cada segundo” afirmou Vasco Seabra, não esperando facilidades nos Açores,
porque “o Santa Clara vai lutar
por conseguir manter-se na luta
pelos objectivos definidos. É
uma equipa bem orientada e tra-

balhada, que assume o jogo, é
forte a pressionar e tem qualidade”, analisou.
Para este jogo com o Santa
Clara, o treinador do Moreirense
não pode contar com o central
Steven Vitória, que foi expulso
com o Tondela. De fora lesionados continuam Pedro Amador,
Sori Mané, Pedro Nuno e Derik.
Jogo começa às 15.30 horas
(14.30 horas nos Açores).

Médio de 23 anos eleito pelos adeptos gilistas como melhor em campo na vitória na Luz

“Contra o Famalicão o nosso
pensamento é o mesmo: ganhar”
GIL VICENTE
| Miguel Machado |

O médio Vítor Carvalho foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente o
melhor da equipa na vitória contra o Benfica, por 2-1, na 27.ª
jornada da Liga. “Feliz pela vitória e pelo reconhecimento”,
o jovem futebolista brasileiro,
de 23 anos, mostra-se satisfeito
no clube de Barcelos e confiante
em “dar sequência ao bom momento nas jornadas que faltam”.
Para já o foco do médio está
no dérbi minhoto com o FC Fa-

GIL VICENTE

Vítor Carvalho, médio de 23 anos

malicão, que vai disputar-se
amanhã em Barcelos.
“Vai ser mais um jogo difícil
como todos nesta Liga. Os três
pontos ganhos contra o Benfica
foram importantes na nossa luta,
mas contra o Famalicão o nosso
pensamento é o mesmo: queremos entrar em campo, fazer uma
grande partida e sair vitorioso,
porque temos um objectivo e só
poderemos baixar a guarda, se
assim o posso dizer, quando o alcançarmos”, afirmou Vítor Carvalho em declarações à Gil Vicente Tv.

CM FREGUESIAS

A

CARRAZEDO

AMARES

A história da freguesia de Carrazedo recua a tempos
ancestrais, mas é no património que ainda está
erguido como o Solar e Torre de Castro que se exibe
também o orgulho de uma terra, onde o turismo
rural e os vinhos verdes são também uma marca.

Solar e Torre de Castro,
património classificado,
exibe história de Carrazedo

O

Solar e a Torre de Castro,
também conhecida como
Castelo de Castro, com
classificação de Património de Interesse Público, é
considerado o património “mais bonito e
valioso” da freguesia de Carrazedo, sendo
também uma ‘bandeira’ do concelho de
Amares.
Mas esta é uma freguesia “rica” em história e tradição, garante João Soares, presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo, que tem liderado os destinos da
localidade, juntamente com o apoio de
Ana Paula Gonçalves (secretária) e Paulo
Matos (tesoureiro) com o objectivo maior
de melhorar a qualidade de vida da população local.
Reza a história de Carrazedo que, em
tempos idos, foi Abadia da apresentação

da Casa de Castro, tendo sido, e ainda é,
um marco importante na história da freguesia e do concelho de Amares. Os fidalgos da Casa de Castro eram, ao mesmo
tempo, senhores donatários desta freguesia e do concelho de Entre Homem e Cávado.
A Torre de Castro teve todas as características de uma fortaleza medieval, pois
era circundada por fosso e fortes muralhas (de que ainda há vestígios), servida
inclusivamente por uma ponte levadiça.
Foi também em Carrazedo que o poeta
Sá de Miranda veio a conhecer aquela que
foi a sua mulher, Dona Briolanja de Azevedo, irmã do senhor de Castro, D. Manuel Machado de Azevedo.
Desavindo da corte, e tendo vindo tomar
posse da comenda de Duas Igrejas que lhe
foi dada pelo rei, o poeta Sá de Miranda

veio aqui conhecer e casar com Dona
Briolanja de Azevedo e foi precisamente
nestas terras amarenses que começaram a
comprar os terrenos que vieram a definir
a área daquela que foi a sua habitação: a
Casa de Tapada - localizada na freguesia
vizinha de Fiscal - onde viveram, tiveram
filhos e morreram.
Com algumas unidades fabris de carpintaria, empresas de transportes como a
‘TJM’ e a ‘Bom Ritmo’, a freguesia de
Carrazedo com quintas vitivinícolas e turismo rural. O autarca João Soares indica
que nos últimos anos a grande aposta, em
termos de investimento, tem sido, sobretudo, ao nível da melhoria da rede viária.
“Entendemos que a rede viária era uma
prioridade com vista a conferir maior
qualidade de vida à população da nossa
freguesia”, frisou.

João Soares
“Temos uma excelente
relação com a Câmara
Municipal, que
nos permite olhar
para o futuro”

“Temos uma relação excelente
com a Câmara Municipal
de Amares e com o seu presidente
da autarquia, Manuel Moreira,
que nos permite olhar para o
futuro com esperança de poder
continuar os melhoramentos que
temos pensados para a freguesia
de Carrazedo.
O presidente Manuel Moreira é um
homem dialogante que olha para
as freguesias com interesse e que
sente as preocupações
das pessoas que aí vivem.
O bem-estar e a aposta na melhoria da qualidade de vida da
nossa população é também a nossa grande prioridade em termos
de investimentos.”

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 21 de Abril de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Pavimentações e alargamento
de vias locais foram “prioridade”
O presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo, João Soares,
indica que o projecto que traçou para a localidade que lidera
assenta na melhoria da qualidade de vida da população local.

S

ão vários os investimentos que
têm sido realizados ao nível da
melhoria da rede viária pela
mão da Junta de Freguesia de
Carrazedo, contando com o
apoio do Município de Amares, liderado
por Manuel Moreira.
O autarca local, João Soares, indica que
esta era uma “lacuna” na freguesia, daí
que a aposta da junta nos últimos anos tenha sido direccionada, sobretudo, para a
ampliação de caminhos e ruas, para pavimentações de vias e também para a vertente do saneamento.
“Hoje em dia, já não há nenhuma casa
cuja rua não dê acesso a uma ambulância,
caso haja necessidade de proceder à sua
passagem”, garantiu o presidente da Junta
de Carrazedo.
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Entre os inúmeros projectos levados a
cabo, destaque para a melhoria das vias
de ligação dentro da freguesia, designadamente na Rua Nova de Barriomau (finalização de muros e reparação do respectivo
piso; Rua de Além (alargamento e pavimentação desde a Avenida de São Martinho de Carrazedo até ao Largo de Além);
Avenida de Paredes, antiga Estrada Municipal 1234 (pavimentação e instalação de
sistema de drenagem de águas pluviais);
Rua das Traseiras (alargamento de parte
de rua e pavimentação), Rua de Paredes
(pavimentação), Caminho da Faia (alargamento e instalação de rede de abastecimento de água).
Ainda ao nível da melhoria da rede viária da freguesia de Carrazedo, a Junta de
Freguesia procedeu, ainda, à pavimenta-

NOVO
MANDATO
João Soares, presidente da Junta
de Freguesia de Carrazedo, diz-se
“disponível” para o terceiro e
último mandato autárquico, com
o objectivo de completar o seu
plano de investimentos local, que
visa, acima de tudo, “melhorar a
qualidade de vida da população”.
“Em 2013 entendi que estava
disponível e que era minha
obrigação moral e cívica
disponibilizar-me para este
trabalho que quero continuar em
mais um mandato para melhorar
a vida desta comunidade”, disse.

ção de parte de Rua de Vilamoura, bem
como à pavimentação e instalação da rede
de saneamento na Travessa do Penedo e
ainda em parte da Rua do Monte e à pavimentação da Praceta da Faia.
Destaque ainda para o projecto de requalificação do Largo da Grovia e Poça e
para o projecto da 1.ª fase do alargamento
do cemitério local.
“Quando entrei para a junta, em 2013,
com a mesma equipa que hoje me acompanha, fiz um plano de trabalho com a
Câmara Municipal para um trabalho de
12 anos com a identificação das obras que
seria necessário realizar a cada mandato.
Sinto que tenho ainda uma parte deste trabalho para realizar, pelo que pensamos
voltar a apresentar a nossa candidatura
para mais este mandato, fechando-se aí o
ciclo”, indicou o presidente da Junta de
Carrazedo, apontando para mais um conjunto de obras que gostaria de ver realizadas na freguesia ao longo dos próximos
quatro anos. É este o compromisso a que
João Soares se propõe neste terceiro mandato nas eleições autárquicas 2021.
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Largo da Grovia
e Poça
transformados
em espaço
aprazível
O projecto de requalificação
do Largo da Grovia e Poça
é uma das empreitadas
realizadas neste mandato
autárquico que merece o
realce da Junta de Freguesia
de Carrazedo. O autarca João
Soares indica que a obra vai
ser inaugurada a tempo do
Verão, frisando que se trata
de um projecto que dota
a freguesia de um espaço
de lazer de excelência.

C

arrazedo tem agora uma nova área de lazer, aprazível,
para locais e visitantes relaxarem e conviverem agradavelmente no Largo da Grovia e Poça. O presidente da Junta de
Freguesia de Carrazedo, João Soares,
destaca o projecto de requalificação do
espaço, dotando a localidade de uma zona
de lazer de grande qualidade.
“O Largo da Grovia e Poça necessitava
de ser requalificado, até porque também
existia algum perigo no local, dada a passagem de um ponto de água, e entendemos que deveria ser melhorado e potenciado em termos turísticos, uma vez que
reunia todas as condições necessárias para ali instalar uma excelente área de lazer,
onde a população pudesse também aproveitar o tempo de lazer com qualidade e
com as infra-estruturas essenciais para o
efeito”, detalhou o autarca local.

OBRAS ATÉ
FINAL DE MAIO
Da lista de obras que a Junta de
Freguesia de Carrazedo tinha
previsto realizar, destaque para
alguns projectos, que já estão
neste momento adjudicados, e
que terão realizados até final de
Maio próximo como a restante
pavimentação da Rua de Além,
da Rua Nova de Barriomau e do
Caminho da Faia e, ainda, a
finalização do alargamento do
Cemitério de Carrazedo.

Além da requalificação de todo o largo,
tendo inclusive sido erguidos muros de
pedra, precisamente para dignificar ainda
mais o espaço, o projecto da Junta de Freguesia de Carrazedo inclui, ainda, a colocação de um Parque de Merendas no local, onde os habitantes da terra e/os
visitantes/turistas poderão realizar convívios e piqueniques aprazíveis, junto à
Mãe-Natureza.
“Vamos ainda dotar este espaço de lazer
da Grovia e Poço com uma valência de
churrasqueira, com vista a que os utilizadores e frequentadores deste parque possam também usar o equipamento segundo
as suas necessidades, podendo realizar
aqui os churrascos para a família e para os
amigos em total segurança”, perspectivou
o autarca de Carrazedo, indicando que a
churrasqueira será montada no local até
ao Verão que se aproxima já a passos largos.

Nova casa da APCB
está a ser construída na
freguesia de Carrazedo

A

freguesia de Carrazedo,
concelho de Amares, é também o local escolhido pela
Associação de Paralisia Cerebral de Braga (APCB) para albergar a sua nova sede. Um projecto,
cujo investimento ascende aos 4,3 milhões de euros, que está a ser ultimado já
pelo ‘Grupo Casais’.
O presidente da Junta de Freguesia de
Carrazedo, João Soares, indica que a instalação deste equipamento é uma “maisvalia” também para a localidade, uma vez

que entende que vai trazer, em consequência, mais actividade económica para
a freguesia, além do impacto social que
um projecto desta envergadura tem.
A nova casa da APCB, instalada numa
área de 4300 metros quadrados, face à EN
205 que liga os concelhos de Braga e
Amares, vai ter também capacidade para
instalar 30 camas para os utentes residentes. Além disso, no novo equipamento será ainda possível proceder ao alargamento
da valência do Centro de Actividades
Ocupacionais.
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AMARES

Com património rico,
cujo ex libris é a Casa
de Castro, a freguesia
de Carrazedo destaca-se
pela oferta de turismo rural
e pelo vinho verde local.

Património, turismo rural,
vinho verde e festa anual

C

om os olhos postos no desenvolvimento da comunidade
de Carrazedo e na melhoria
das condições de vida da população local, nomeadamente através de uma melhor rede viária e rede de água e saneamento, o presidente da
Junta de Freguesia, João Soares, destaca
os inúmeros detalhes históricos, patrimoniais e de potenciação turística que assistem à localidade, a começar pelo Solar e a
Torre de Castro. “Sem dúvida que este é o
património mais bonito e valioso da freguesia de Carrazedo”.
Foi também nesta terra que o poeta Sá
de Miranda se enamorou de sua mulher,
Dona Briolanja de Azevedo e, apesar de
ter ido morar para a freguesia vizinha de
Fiscal, Carrazedo continua a prestar-lhe
homenagem, tendo até um busto dedicado
à personalidade junto à Igreja Matriz.
A Igreja Matriz de Carrazedo foi reedificada em 1750 e conserva actualmente
duas capelas antigas: a primeira da Casa
de Castro, que foi jazigo da família e, a
segunda, da Casa de Tapada, jazigo do
poeta Sá de Miranda que conserva ainda
hoje a sua traça original e o epitáfio bilingue aí colocado.
A freguesia é dotada, ainda, com a Capela do Senhor da Piedade, situada no lugar da Feira-Velha e com a Capela de
Santo António do Pilar, tendo esta como
curiosidade o facto de estar repartida a
meio com a freguesia de Fiscal, precisamente por ser a marca do limite das duas
freguesias. Na segunda quinzena de
Agosto há uma festividade anual que se
realiza em honra do Senhor da Piedade.
Existe, ainda, o cruzeiro paroquial localizado num pequeno largo lateral nas proximidades da Igreja Matriz.
Em termos de actividade económica, a
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freguesia de Carrazedo conta com um café, um restaurante - ‘Taberna da Abadia’,
situado junto à Estrada Nacional 205, onde é possível apreciar a tradicional ‘francesinha’ ou iguarias gastronómicas à base
de bacalhau ou mesmo um bife de excelência, garante o autarca local, João Soares. Existe ainda o minimercado ‘Casa
Pedra’, famoso pelos enchidos e derivados de carne suína.

TURISMO
RURAL É
MARCA DE
CARRAZEDO
Tendo na sua oferta turística a
‘Casa da Lata’ e a ‘Casa de Romão’,
a freguesia de Carrazedo
diferencia-se no concelho de
Amares.

O turismo rural é outra das vertentes que
entra na oferta turística da freguesia de
Carrazedo, que conta com a ‘Casa Lata’,
que além de disponibilizar alojamento rural, é também produtora de vinhos verdes
e, ainda, a ‘Casa de Romão’, vocacionada
também para a área do turismo rural e
contribuindo para a diferenciação da localidade no âmbito do concelho de Amares.
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§Fase de apuramento campeão

João Marques pode estar
de regresso ao SC Braga
TÉCNICO acertou a rescisão de contrato com o Famalicão. Confirma ter
recebido algumas abordagens. Miguel Santos sai no final da época.
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo |

Poderá estar próximo de se consumar o regresso de João Marques ao comando técnico da
equipa feminina do SC Braga,
que vai receber, na próxima temporada, um forte investimento
no sentido de poder dominar o
futebol feminino nacional.
Ao início da tarde de ontem, o
Famalicão comunicou a cessação de funções de João Marques
(e também dos adjuntos Nuno
Santos e Luís Coentrão), uma
decisão que causou alguma estranheza, tendo em conta o 3.º
lugar da equipa famalicense na
fase de apuramento de campeão

FC FAMALICÃO

João Marques, 45 anos

e com legítimas aspirações de
lutar pelo título. Ainda assim, a
saída de João Marques acontece
por iniciativa do próprio que,
contactado pelo Correio do Minho, confirmou algumas abordagens, em Portugal e no estrangeiro, sem se querer alongar e

não confirmando (nem desmentindo) a hipótese SC Braga.
Segundo o que o nosso jornal
também apurou, a saída de Miguel Santos dos arsenalistas no
final da época é um dado praticamente adquirido, um sinal que
fortalece o rumor que dá conta
da possibilidade de João Marques voltar ao clube que já representou no passado, primeiro
no futebol-praia e, depois, no futebol feminino, antes de sair, em
2019, para o Benfica.
Ao fim de dois anos em Famalicão, João Marques conseguiu
uma subida de divisão e uma bela campanha em 2020/21, na
qual está a discutir o título com
Sporting e Benfica.

Jogo em atraso da 3.ª jornada

Braga joga hoje em Lisboa com o Benfica
Benfica e SC Braga acertam hoje calendário, a partir das 19.45h, naquele
que é o segundo jogo em apenas quatro dias. No Domingo, as encarnadas
venceram em Braga por 2-1 e cavaram um fosso grande para as guerreiras,
estão praticamente afastadas da luta pelo título nacional. Com quatro jogos
por disputar, o SC Braga está em 4.º lugar, a sete pontos do Sporting, que lidera. Ainda assim, a médio germânica Cindy Konig promete luta até ao final. “A equipa está com vontade de voltar às vitórias e, apesar das lesões e
de uma expulsão no último jogo, temos uma equipa com muita qualidade
para debater-se de igual para igual com o Benfica. As jogadoras que entrarem em campo vão dar o máximo de si para lutar pelos três pontos. Acreditamos nesta equipa e estamos prontas para os desafios que nos esperam
até ao final da temporada. Estamos focadas e vamos lutar até ao fim por
nós, pelo Braga e pelos nossos adeptos”, disse a jogadora de 27 anos.

SCB

Cindy Konig promete luta até ao final, apesar do título ser quase uma miragem
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Duzentos jovens do Xico Andebol
voltam após um ano de paragem
RECUPERAR NÍVEIS FÍSICOS é prioridade dos treinadores, após um tempo prolongado em que nem
todos tiveram condições para manter a forma.
ANDEBOL
| Redacção/Lusa |

Os escalões de formação do Xico Andebol voltaram a treinar
na segunda-feira e um dos cerca
de 200 atletas das camadas jovens do emblema de Guimarães,
Francisco Pereira, vê o regresso
como uma oportunidade de “libertar a mente”.
Após 13 meses de paragem,
devido à pandemia de Covid-19,
as equipas de formação das modalidades de médio risco, entre
as quais o andebol, regressaram
aos treinos em espaços fechados
e, para o juvenil, de 15 anos, a
ocasião permite-lhe voltar a “estar com os amigos” e “não pensar nos maiores problemas”.
“Este desporto consegue-me tirar tudo da cabeça. Posso ter um
dia horrível, mas o andebol consegue-me libertar a mente. Sinto-me completamente livre e faço o que quero com a bola”,
descreveu à Lusa o atleta, equipado de azul e amarelo, enquanto aguardava pelo regresso dos
treinos no pavilhão do clube, ao
final da tarde.
Incapaz de pensar “noutra coisa” que não o andebol enquanto
treina, Francisco Pereira assumiu que o segundo confinamento, entre Janeiro e Abril, foi
“uma fase dura”, com muitos colegas “desmotivados” por estarem limitados a treinos online,
“maioritariamente físicos”, sem

FACEBOOK/XICO ANDEBOL

Xico Andebol criou espaço no exterior do pavilhão para actividade com bola

possibilidade de tocar numa bola. “Foi um processo complicado para todos, como clube. É
complicado não ter a bola na
mão, estar em casa. Não é a coisa mais motivadora fazer o exercício físico por si, sem a bola,
mas estivemos sempre com esperança de voltar”, afirmou o
ponta-esquerda.
Incapaz de usufruir de “tanto
equipamento” como o disponível no ginásio do Xico, clube cuja equipa sénior masculina compete na II Divisão nacional,
Francisco Pereira foi tentando
manter a forma física, mas reconheceu que, em sete anos de andebol, nunca teve tantas dificul-

lll
“Tinha de estar mais focado
por exemplo na escola e era
mais complicado para me
focar. Mesmo não estando
muito motivado, tentei sempre aparecer aos treinos,
porque podia perder o bichinho.”
Francisco Pereira
dades em motivar-se para a prática da modalidade.
Também de regresso ao pavilhão, o treinador Pedro Fernandes, responsável pelos bambis e
minis do Xico Andebol - crian-

ças dos quatro aos 11 anos -, frisou que o trabalho motivacional
junto desses escalões foi essencial para garantir o regresso dos
atletas.
“Criámos uma plataforma em
que podíamos ir comentando.
Às vezes, púnhamos jogadas de
andebol, também para eles verem outros exemplos da modalidade. Fazíamos treinos, fazíamos vídeos divertidos, fazíamos
uma série de coisas para os manter ligados um bocadinho uns
aos outros, ao treinador e ao clube”, disse, enquanto os seus pupilos brincavam com a bola.
Mesmo reconhecendo “alguma
desmotivação” nas sessões à dis-

tância, Pedro Fernandes salientou que os cerca de 30 atletas a
seu cargo regressaram “cheios
de saudades de brincarem com
os amigos” e de “se divertirem
um bocadinho”, tendo enaltecido o contacto entre o Xico Andebol e os pais para a retoma se
dar sem perdas de atletas.
“O clube também criou essa
segurança logo a partir do primeiro confinamento, com as medidas implementadas no pavilhão. Os pais sentiram isso. Por
isso é que eles regressam com
naturalidade. Não há nenhuma
barreira, porque sabem que iremos ser cumpridores e cumprir
as regras”, disse.
Ciente de que os atletas estão
num “período de ouro da aprendizagem motora”, o técnico exprimiu a convicção de que os
bambis e os minis podem “recuperar” os índices físicos ideais,
se “expostos a um processo de
treino rigoroso e sistemático”.
O Xico Andebol regressou aos
treinos em espaço fechado na segunda-feira, mas já está a trabalhar em grupos de quatro elementos desde 5 de Abril, após
ter montado um espaço no exterior do pavilhão, com uma baliza
e as marcações das áreas de andebol - explicou o director da formação, Mauro Fernandes.
O responsável admitiu, no entanto, que ver os jovens da formação “sorridentes” a voltarem
aos treinos de conjunto é uma
“sensação fantástica” e um “alívio”, quer para os atletas, quer
para os pais.
Para Mauro Fernandes, o principal desafio que se segue é o de
mitigar as “diferenças abismais"
dos níveis físicos entre os atletas
que “tinham mais capacidade de
treinar em casa” e aqueles que
tinham menos, para que todos
possam apresentar os “níveis [físicos] que se preveem para a
competição”.

No Colégio João Paulo II e no Estádio Celestino Lobo

Miúdos do Dumiense/CJPII voltam a treinar
FUTEBOL
| Redacção |

O Dumiense/CJPII deu início
aos treinos das equipas dos escalões de formação, informou a
colectividade .
“Depois de um longo período
de interregno, derivado do confinamento, a bola vai novamente
saltar nos nossos campos de fu-

tebol, para alegria de todos!”, refere o clube em comunicado.
O Dumiense convida os jovens
a integrar as equipas de competição, nos seguintes horários:
Benjamins B – 3.ª, 5.ª e 6.ª às
18h, no Colégio João Paulo II;
Benjamins A – 2.ª, 3.ª e 5.ª às
18h45, Colégio João Paulo II;
Infantis B – 3.ª, 5.ª e 6.ª às
18h45, Colégio João Paulo II.

Infantis A – 2.ª, 3.ª (19h30) e
5.ª às 19h30, no Colégio João
Paulo II.
Iniciados – 2.ª,3.ª e 5.ª às
18h45, Estádio Celestino Lobo.
Juvenis e Juniores – Esta semana 3.ª e 6.ª às 20h, no Estádio
Celestino Lobo.
Os interessados devem apresentar comprovativo de um teste
negativo para a Covid-19.

DR
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correiodominho.pt 21 de Abril 2021

Desporto 17

Óquei regressa depois
de três meses de paragem
SESSENTA E CINCO HOQUISTAS dos escalões de formação apresentaram
testes negativos à Covid-19.
HÓQUEI EM PATINS
| Redacção/Lusa |

Os escalões de formação do
Óquei de Barcelos regressaram
aos treinos colectivos, com cautelas acrescidas face à pandemia
de Covid-19, mas ainda sem
competição de hóquei em patins
prevista, três meses depois dos
últimos aprontos individuais.
“Já estava farto de estar em casa e o que queria era vir para o
hóquei. Às vezes, ficava muito
chateado por não poder treinar,
porque isto é algo que sempre
quis fazer. A paixão vem desde
pequeno, pois vi familiares a jogar e adorei. Continuo a esforçar-me e sei que a competição
regressará”, partilhou à Lusa
André Araújo, de 12 anos.
“Nunca tive medo. Venho para
cá como vinha antes, mesmo
com a Covid-19, e tenho o maior
cuidado possível. De resto, tentei não ficar muito parado e saía
de vez em quando para praticar
exercício”, recordou o atleta da
equipa sub-13.
Essa experiência foi quebrada
aquando do segundo confinamento, entre Janeiro e Abril, e
passou agora a envolver a realização obrigatória de um teste laboratorial com resultado negativo ao novo coronavírus até 72
horas antes do início das actividades desportivas.
“O meu filho fez o teste na semana passada e não teve reac-

ção. Sente-se mais expectativa,
mas acho que não há motivos
para termos receio. Ansiava por
este regresso há muito tempo,
porque os miúdos vêm mesmo
por gosto e não por obrigação”,
contou Filomena Gomes, de 45
anos, mãe do guarda-redes, Rodrigo, de 12.

lll
“É uma situação estranha e
acredito que seja difícil para
todos. Da minha parte, é
muito difícil motivar quase
diariamente um atleta para
treinar sem competir. Não é
um ou dois meses, é quase
um ano e meio sem o
objectivo final que os move.
Há que arranjar forma de
eles virem realmente com
vontade de treinar e não só
de passar o tempo.”
Reinaldo Ventura
Na segunda-feira, as camadas
jovens do Óquei de Barcelos
reactivaram o frenesim dos treinos ao final da tarde, sob olhar
atento de alguns pais e sem descurar as restrições sanitárias, invadindo o rinque do Pavilhão
Municipal de Barcelos logo após
o apronto dos seniores.
“É pensar sempre pela positiva
e continuar a treinar, focando
agora no nível sénior e na opor-

tunidade de estar a treinar com
eles. É essa a minha motivação”,
apontou Rodrigo Monteiro, de
16 anos, que já evolui sob alçada
técnica de Rui Neto e debutou
em Março.
Essa ascensão precoce à elite
foi acelerada pelo hiato competitivo prolongado na formação,
que dura desde Março de 2020,
quando Portugal enfrentou a primeira vaga de confinamento geral e todo o desporto esteve suspenso até à retoma parcial no
Verão.
“Não temos competição todos
os fins de semana contra as outras equipas e estar a jogar uns
contra os outros nos treinos torna-se um bocadinho seca. Ao
cumprirmos os planos que recebemos todos os dias em casa, a
preparação física está sempre lá,
mas não é a mesma coisa como
estar aqui e sentimos sempre um
bocado ao regressar”, admitiu.
Rodrigo Monteiro partilhou o
rinque com Reinaldo Ventura de
tarde e acabou o dia a ser orientado pelo internacional luso, que
dirige a equipa sub-19 em plena
época de regresso a Barcelos, de
onde saiu em 2017 para jogar
pelos italianos do Viareggio e do
Trissino.
“Nós temos a função de os motivar e preparar, mas esta não é
uma situação fácil nem agradável. Felizmente, é nesse sentido
que o Óquei de Barcelos irá ter
uma equipa B no próximo ano.

DR

Óquei Clube de Barcelos, clube com tradição em formação modalidade

Será mais um investimento do
clube para dar oportunidade a
estes miúdos de continuar a
crescer e, no futuro, poderem
atingir os seus objectivos pessoais”, revelou.
A Federação de Patinagem de
Portugal tenta impelir esta retoma através da isenção de taxas
de inscrição e de descontos de
50% nos seguros, além de custear a realização dos testes à covid-19 até aos sub-15, consoante
o número de atletas federados
por clube.
“Acredito que isto seja uma
opção errada, porque todos os
miúdos que fazem parte da formação estudam. Se não têm obrigatoriedade de fazer testes na
escola, porquê testar no desporto? Não me parece uma opção
muito sensata, que até poderá

trazer uma tranquilidade fútil e
acaba por ser uma falsa segurança”, lamentou Reinaldo Ventura.
Sem testes positivos entre os
65 jovens federados da formação, os minhotos não tiveram
desistências no hóquei em patins, em contraste com a patinagem, que conseguiu reter cerca
de um terço no último ano e poderá recuperar alguma procura a
partir de 2021/22.
“Quem toma estas opções não
está minimamente preocupado
com o futuro destes jovens e do
desporto. É algo que deveria
preocupar, porque não ensinamos apenas a jogar hóquei, mas
procuramos desenvolver a parte
humana e parece que nos tentam
tolher essa possibilidade”, finalizou o histórico campeão europeu e mundial de selecções.

Informou o clube em comunicado

AD Fafe abdica de retoma na formação
FUTSAL
| Redacção |

A secção de futsal da Associação
Desportiva de Fafe informou ontem, em comunicado que não
irá, na presente época 2020/21,
retomar a actividade desportiva
relacionada com os treinos dos
escalões de formação.
“Uma decisão que nos vemos
obrigados a tomar, por motivos

logísticos e de segurança para
com todos os envolvidos num
processo tão meticuloso como o
regresso do desporto em plena
pandemia”, adianta.
“Existem vários motivos que
nos levam a olhar para uma possível retoma dos treinos nesta fase já tão avançada da época desportiva com alguma apreensão,
dado o pouco proveito que principalmente os atletas iriam reti-

rar da mesma”, justifica adiante
o clube.
“Realçamos, nesse sentido, o
número reduzido de jogadores
que, por decreto do governo, poderiam estar presentes em cada
treino, assim como os custos e
dificuldades de calendarização
dos testes à Covid-19, obrigatórios a todos os praticantes da
modalidade” — refere ainda
aquele comunicado.

DR

Número reduzido de jogadores, custos e calendarização de testes são justificações
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Opinião
Voz às escolas

FLORA MONTEIRO Diretora Agrupamento de Escolas de Amares

Vestir a máscara de estudante... Sabe bem!

“D

esejo que todos estejam serenos
com o vosso regresso ao ensino
presencial!” Estas foram as minhas palavras há cerca de um ano atrás, convicta de que seria a única vez que as escreveria. Ao
fim de quase um ano tive que me repetir, mas
com o desejo e a esperança de que seja, efetivamente, o nosso último confinamento. Há muitos sinais de esperança como a testagem e a vacinação. Queremos acreditar que brevemente
deixaremos esta anormalidade.
Dia 19 de abril de 2021, abriram-se as últimas salas de aula que ainda aguardavam ansiosas a presença dos seus habitantes. No mês
passado regressaram os nossos mais pequeninos do pré-escolar e do 1º ciclo, seguidos dos
adolescentes do 2º e 3º ciclos. Agora, todos os
portões, todas as salas, todos os espaços estão
prontos e habitados - todos os ciclos estão cá,
todos nos sentimos mais completos.
Os espaços de aula renovaram-se, os professores reinventaram-se! Os professores chegaram também com os seus legítimos receios,
com inseguranças, mas com as certezas de
quem gosta de preparar e lecionar num espaço
de proximidade, mais humanizado, mais aconchegante, de falar e sorrir sem obstáculos físicos na comunicação.
Os nossos assistentes, em todas as frentes,
em todos os locais, em todos os setores… responderam também um redondo sim! Ansiosos,
como me diziam, por ver os nossos alunos.
Este terceiro período presencial é fundamental para a consolidação, recuperação e aquisição de aprendizagens. É preciso assumir o papel de estudante de forma assertiva. Pedimos a

A

cidade cresceu. Já não é
só o centro histórico. Expandiu-se há muitos anos
para sul, e depois para Este, urbanizando todo o Vale de Lamaçães
e toda a envolvente do Bairro da
Alegria. Mas não parou por aí.
Gualtar e o Vale D’Este está também altamente urbanizado.
A zona do Novainho, na fronteira entre a freguesia de Este (S.
Pedro e S. Mamede) e de Gualtar,
é das primeiras onde ainda existem terrenos sem urbanização.
Um local onde é possível criar
uma entrada da cidade e aqui
captar algum trânsito automóvel
dos concelhos a Este de Braga, e
servir toda a população da cidade
da zona Este.
Este deverá ser um dos pontos
de terminus das linhas do BRT,

todos os alunos que se dediquem, se apliquem,
que sejam empenhados e positivos na construção da aprendizagem. É fundamental que trabalhem muito e com motivação. Todos os
anos de escolaridade são muito importantes
para a construção das vidas futuras. Há muito
para recuperar que naturalmente não cabe neste terceiro período. Mas, em cada dia de escola/aulas, o desempenho e o esforço são cruciais para que não se perca mais. Como tenho
dito a todos, não nos vamos acomodar. Vamos
aprender mais e melhor. É necessário vestir
esta máscara, este papel de estudante e sê-lo
na essência.
Vestir a máscara de estudante é sempre um
desafio que nos enriquece e nos motiva para
um melhor desempenho das nossas tarefas e
da concretização das nossas missões.
Esta é a mensagem que temos que passar para os nossos alunos. Todos aprendemos, todos
temos o dever e o direito de procurar aprender
mais e melhor. Tenho tentado passar-lhes o
meu testemunho.
Embora as funções de gestão escolar tenham
passado a representar um papel importante na
minha profissão e na minha vida, sempre procurei acompanhar reflexões e ler os autores
que pensam sobre Educação pois sei que estes
estudos nos proporcionam uma maior preparação, do ponto de vista técnico, reflexivo e pedagógico, para o desempenho de cargos de
gestão e administração de uma escola. A “labuta” diária de um órgão de gestão nem sempre deixa espaço para algo que considero essencial que é a grande tarefa de estudar a
Escola, de ler e debater os assuntos da Educa-

ção.
Assim, considero estes momentos fundamentais para manter o equilíbrio entre as práticas quotidianas e as práticas reflexivas que
tanto nos ajudam. São momentos únicos, de
grande enriquecimento profissional, embora
reconheça que, no dia seguinte (às vezes na
própria noite), eles são ultrapassados pelos
problemas diários que enfrentamos nas escolas e até passem para um segundo plano. No
entanto, sinto que ficam sempre muitos e valiosos ensinamentos, sobretudo de alguns dos
grandes pensadores da Educação descomprometidos das agendas políticas.
Recentemente, estava eu a fazer a minha inscrição numa formação que me interessava,
quando tive de receber alguns alunos do ensino secundário para me colocarem questões sobre as suas inquietações e futuros percursos de
vida. Pedi-lhes uns minutos para terminar a tarefa e fui explicando o que estava a fazer. De
imediato questionaram: - Mas a professora
ainda precisa de aprender? Ainda tem vontade
de ser estudante? Sorri e expliquei-lhes que
era um dos meus papéis preferidos! Mostrei
como é bom aprender para ser melhor, como
se torna fundamental na nossa vida, sermos
eternos estudantes. Referi a importância que
toda a aprendizagem terá no desempenho das
suas profissões, mesmo após os cursos, as pósgraduações, mestrados, ou qualquer outra especialidade que poderão ter. E neste momento
a aprendizagem é urgente e prioritária no presente.
É acreditando que as escolas poderão fazer a
diferença, perante a complexidade social em

que vivemos, com as suas diversas crises, desde a económica à crise de valores, que se parte
para a vontade de conhecer mais, de partilhar
opiniões e práticas. A Escola é construída com
diversos atores: alunos, docentes, assistentes
técnicos e operacionais, pais e encarregados
de educação e comunidade, que nela deixam
refletir as suas vivências. Assume também o
mandato de suporte à família, de estabilizador
emocional para os seus alunos. Portanto, os
contextos de aprendizagem são cada vez mais
vastos e abrangentes.
O contributo de cada um de nós é feito da
nossa individualidade e do mundo que vamos
absorvendo e construindo. Se não nos atualizarmos, não poderemos construir e ajudar a
preparar a escola do futuro e os homens e mulheres do amanhã! Cliché? Nunca! A pretensão de que tudo se sabe e de que a aprendizagem é só para alguns, é um conceito obsoleto e
que mantêm tudo nos lugares de conforto, que
pouco ou nenhum sucesso produzem. A convicção ainda mais negativa de que o que
aprendemos não nos serve de nada tem que ser
desmontada nas crenças de alguns alunos.
É obrigatório parar a rotina e o preconceito
de que “já sabemos tudo” para não liderarmos
de modo acrítico e pouco consistente. A escola
precisa do contributo dos pensadores da Educação e cada um de nós tem essa obrigação de
aprender e refletir.
A acrescentar e esses nomes de referência, é
vital a aprendizagem diária que fazemos com
todos os colegas, com os alunos, com os pais,
com os assistentes, com a comunidade.
Deixemos cair a máscara de quem tudo sabe,
para nos tornarmos estudantes/aprendizes,
sempre!
Para sermos melhores, adotar a máxima socrática “só sei que nada sei...” poderá ser um
bom princípio.

Novainho – A porta Este da cidade
colocando a Universidade dentro
da cidade, passando este transporte urbano de alta capacidade a
servir toda a zona densa e plana
de Braga, onde habitam cerca de
100 mil habitantes.
Até ao Novainho deverão chegar linhas de alta capacidade e ciclovias que sirvam a Avenida General Carrilho Silva e Avenida de
São Bento, mas também linhas
que sirvam a “estrada velha” de
Gualtar.
Terão que funcionar os dois eixos, para se conseguir dar solução para as necessidades de deslocação das pessoas, e lhes permita não ser necessário usar o

MÁRIO MEIRELES
Doutor em Sustentabilidade
do Ambiente Construído

Ideias

carro. Possível, mas não necessário, uma vez que de bicicleta ou
de transporte público terá que ser
mais rápido, mais seguro e mais
barato do que de carro.
A partir deste ponto é fundamental que a cidade leve a que se
pratique uma condução automóvel a velocidade baixa, com menos espaço para o automóvel, onde o estacionamento é pago e
onde poderá existir, até, taxas de
circulação automóvel, e onde começa a ser mais convidativo utilizar a bicicleta e os transportes
públicos.
A partir deste ponto é necessário que existam ciclovias em to-

das as avenidas – em detrimento
de espaço automóvel – e onde o
transporte público circula em via
própria.
A partir deste ponto tem que ser
mais rápido e mais barato ir de
transportes públicos ou de bicicleta para Braga do que de carro.
Este interface será substancialmente diferente do de Ferreiros.
É um interface de outro nível,
que terá que ver ali nascer outras
valências, mas que terá que possuir em comum a existência de
serviços, de parque de estacionamento automóvel gratuito, terá
que possuir serviço rápido e contínuo de transporte público e de
bicicletas partilhadas, e que terá
que estar alimentado por vias dedicadas para transporte público –
o BRT – e por ciclovias.
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Opinião
FRANCISCO PORTO RIBEIRO Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Ensino

Proteção de Dados pós confinamento

E

ste artigo culmina o publicado nos
artigos parte I e II, por considerar
que é necessário esclarecer os conceitos do tema a abordar (por alto), cuidados a ter e alertas, para situações eventuais. Em caso de dúvidas, nada melhor
que recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados https://www.cnpd.pt/
no seu site seguro (daí o S, recorda-se?).
Com a pandemia surgem estes cuidados e
ameaças.
Mas fica a definição de ameaça, sendo
todo e qualquer evento que possa explorar vulnerabilidades, podendo ser um ato
intencional (com propósito determinado)
ou não intencional (acidental). É claro
que, após confinamento, é necessário fazer esclarecimentos. Em contexto de pandemia, e com o confinamento instaurado,
passámos a fazer recurso de plataformas
eletrónicas, seja para questões laborais,
seja relacionada com o ensino. As realidades são muitas e diversas, havendo situações em que todas as soluções passam por
um único equipamento, no “não presencial” e na gestão de recursos.
Considerando a situação do ensino à
distância, a CNPD fez recomendação, a
08 de abril de 2020, ainda em vigor:
https://www.uc.pt/protecao-de
dados/suporte/20200408_cnpd_orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia
Por outro lado, em contexto laboral,
com as questões associadas ao teletrabalho surge o busílis da segurança versus a
necessidade do uso de diversas aplicações
ou softwares necessários. Neste caso,
também houve lugar a recomendação da
CNPD, a 17 de abril, apelando à necessidade de cuidados adicionais para as ferramentas tecnológicas consideradas
https://www.uc.pt/protecao-de-dados/su-
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porte/20200417_cnpd_orientacoes_controlo_a_distancia_em_regime_de_teletrabalho.
Não sendo possível os modelos à distância, e colocando-se a situação no nível da
necessidade presencial, as empresas passam a ter direito a recolher dados de saúde, nomeadamente, temperatura e comportamentos de risco. Também, para o
efeito, foi publicada legislação específica.
Então, que cuidados adicionais devemos
considerar nas nossas rotinas?
Há cuidados vários, mas um dos mais
diretos prende-se com a ameaça de Furto
de Identidade. Em termos de conceitos,
trata-se de um crime que considera a
apropriação, inadvertida, de identidade
alheia (a nossa) para fazer uso dos dados
e informações pessoais, com fins delituosos (referido em artigos anteriores). O risco surge com o uso intensivo das aplicações que, usando informação confidencial, definem perfis e, em consequência,
fazem oferta de produtos e serviços com o
propósito de captar a atenção e filtrar
mais informação. Não será desnecessário
referir os produtos que nos são oferecidos, em função de determinadas situações, ainda mesmo antes de termos conhecimento dos factos. Acresce que a
nova realidade empresarial descobriu o
filão da venda de dados pessoais (há empresas que ajustaram a sua área de negócio, em virtude de ser mais rentável a
venda de dados pessoais de clientes) por
isso, não é de estranhar recebermos chamadas ou emails de ofertas de situações
que nunca nos ocorreu procurar. São modelos de marketing agressivo que usam a
tecnologia para oferecer produtos e serviços, revelando serem altamente intrusivos, que captam o perfil do consumidor
através das suas preferências. Hoje em
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dia, a gestão de dados pessoais representa
a gestão de um dos ativos mais valiosos
no mercado, da sociedade contemporânea, e quem a controla a informação, passa a ter o mercado como refém.
A pegada tecnológica é capaz de identificar os nossos interesses, comportamentos e preferências, fazendo ofertas de manipulação de vontades, umas mais agressivas e abusivas que outras. Por essa razão, seria importante não olvidar os nossos direitos e as nossas obrigações, vertidas na Constituição da República Portuguesa (CRP) e no Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD). Temos obrigação de ler e perceber aquilo que aceitamos (ler os regulamentos) assim como direito à proteção e, inclusive, à eliminação
dos dados (referido nos artigos anteriores). Não podemos fazer fé na Ética empresarial pois, atrás dessa, está a ganância
pessoal e a procura pelo lucro imediato,
indolor e com o menor custo possível. O
cruzamento de dados pessoais e o uso de
cadastro (ou registo) em redes sociais, a
utilização de cartão de crédito e de telemóveis (com a geolocalização), permite a
análise de tendências e de comportamentos e o traço de perfis opcionais e comportais para potencias clientes, em qualquer área.
Atualmente, o controlo sobre a informação e o domínio dos dados pessoais dos
clientes é o novo “filão” empresarial, suportado em propostas de ofertas, de descontos ou alusão a gostos pessoais como
forma de intimidar. Quem nunca se sentiu
intimado ao aperceber que estão a violar a
sua privacidade, a entrar no seu domínio
pessoal e, até, a destruir o seu próprio
“avatar” (construção de imagem ilusória)
social?
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ção, seja para o uso de cartões ou outros
fins, expõe a nossa vida à ganância mercantil, sendo um filão de interesse com o
propósito único de tornar miserável a vida dos outros. Por isso, tome cuidado nos
dados que preenche e não tema receio em
questionar o que não é claro, porque isso
não é uma fraqueza, mas antes, uma força. Se alguém tiver dúvidas ou problemas
em responder à sua questão pode ter a
certeza que algo não está correto. Ou a
pessoa em causa não sabe e manipula a situação para disfarçar a sua ignorância,
atribuindo a responsabilidade para si ou,
apenas, está a ocultar situações que não
pretende que outros se apercebam. Tenha
absoluta certeza da informação que presta. Não são só sites e as aplicações de redes sociais que enveredam por este caminho. Já se vê este modus operandi em
pilares da nossa sociedade económica. É
o caso das instituições bancárias e seguradoras, com vendas suportadas neste método. Mas há escrúpulos mínimos e dos
quais que não podemos abdicar, pois isso
seria abdicar dos nossos direitos.
A manutenção pela privacidade (como o
meu pai costumava dizer, “o privado não
se partilha”) passa pelo respeito pela pessoa, com direito à intimidade protegida,
estando intimamente relacionada com a
dignidade do ser humano. O direito de
poder dispor dos seus próprios dados pessoais revela a autodeterminação informativa e a não exclusão social. Enquanto
mantiver consigo o que lhe pertence, haverá sempre cobiça em redor, para a violação dos mesmos. A livre escolha faz
parte da vida moderna, medindo os riscos
e as inconveniências da exposição, ao ceder dados pessoais. A segurança da informação é um aspeto vital na nossa privacidade.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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ID:124391010-201 -

106.500 €

C.E.:(D) Fantástico T1 com terraço,
situado em S. Victor, na zona das piscinas.

ID:124391032-74 -

148.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2+1 na Avenida
da Liberdade / S. João da Ponte.
Prédio com elevador.
O imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391022-74 -

148.000 €

C.E.:(E) Fabuloso T2 em plena
Avenida da Liberdade.
Remodelado e decorado com muito bom gosto,
com elevador e vistas panorâmicas.

ID:124391047-24 -

59.000 €

C.E.:(F) - Apartamento T4, com garagem fechada
e elevador, na Póvoa de Lanhoso.
Apartamento com 3 frentes e excelente
exposição solar.
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PRECISA-SE
TROLHAS DE 1.ª

CARPINTEIROS DE COFRAGEM

Tlf. 918 315 964 / 913 152 606
“Correio do Minho”, 21/04/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

AJUDANTE
DE COZINHA

COM MUITA PRÁTICA

Anúncio

Tlf. 253 293 197
936 664 183

PART-TIME

Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerida Maria Fernanda Soares
Magalhães, com domicílio: Casa
do Professor - Av. Central, n.º
106-110, 4710-229 Braga, com
vista à determinação de medidas
adequadas.

AGENTE EDP

ARRENDA-SE

Horário diurno
932 872 401

QUINTA DA NAIA

VENDEDORES
C/EXPERIÊNCIA
Email: viva@nr-gy.com

SENHORA

O Juiz de Direito,
Dr(a). João C. Pires de Moura
O Oficial de Justiça,
Júlio José Duarte

COMPRO!!!

ADMITE

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

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

PROCURA

Cavalheiro, viúvo,
procura senhora livre,
dos 45 aos 60 anos,
para relacionamento
sério.
Tlm. 914 753 188

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

WWW.CORREIODOMINHO.PT

PRECISA-SE

Juízo Local Cível de Braga - Juiz 2

Processo: 1949/21.2T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 172758514
Data: 20-04-2021
Requerente: Luís Filipe
Magalhães Oliveira Machado
Requerido: Maria Fernanda
Soares Magalhães

CLASSIFICADOS

COZINHEIRA/O
C/ EXPERIENCIA
EM DIÁRIAS
Part- time ou full-time
Deixar mensagem
com nome e telefone

Tlf. 965 790 365

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

APARTAMENTO T3
Com garagem individual
e condomínio incluído.

PREÇO: 450,00 €

T2 NOVO
Com Eletrodomésticos,
Ar Condicionado,
AQS e Piso radiante nos WC
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Nortinloc

CERVÃES -VILA VERDE

Investimentos & Locação, Lda.

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

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

MUNICÍPIO DE FAFE
AVISO
Proposta de Delimitação de Unidade de Execução,
n.º 1, na Unidade Operativa de Planeamento
e Gestão 20: Espaço Industrial de Silvares
S. Clemente, Cepêda.
Raul Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara
Municipal de Fafe, torna público, de acordo com n.º 1 do artigo
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara
Municipal de Fafe, na sua reunião ordinária de 11 de março de
2021, deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento da delimitação da Unidade de Execução n.º 1, inserida
na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (U.O.P.G.) 20:
Espaço Industrial de Silvares S. Clemente, Cepêda bem como
o respetivo programa desenhado e proceder à abertura de um
período de discussão pública durante vinte dias úteis, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º aplicável por força do disposto no
n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,
que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (R.J.I.G.T).
O referido período de discussão pública terá início no quinto
dia após a publicação do presente Aviso no Diário da
República, 2ª série, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo
191.º conjugado com o n.º 4.º do artigo 148.º do RJIGT.
Os interessados poderão consultar os documentos da proposta de delimitação da mencionada Unidade de Execução,
disponíveis em www.cm-fafe.pt e na Divisão de Gestão
Urbanística do Município de Fafe, em horário de expediente.
As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento devem ser formulados por escrito, até ao termo
do referido período e devem ser dirigidas ao Presidente do
Município de Fafe, utilizando para o efeito o impresso próprio,
que pode ser obtido nos locais acima referidos ou no portal de
internet do Município de Fafe.
Paços do Município 06 de abril de 2021.
O Presidente do Município de Fafe,
(Raúl Cunha, Dr.)

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

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

* 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!!
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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 FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA

12 ???????????
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Póvoa de Lanhoso

Fim-de-Semana
Gastronómico
promove Petiscos
Tradicionais
É já nos próximos dias 24 e 25
de Abril que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e
os estabelecimentos aderentes
promovem os Petiscos Tradicionais, no âmbito da edição
de 2021 dos fins-de-semana
gastronómicos, designada
‘Coisas nossas à mesa’.
Divulgar e potenciar o que
de melhor existe na Póvoa de
Lanhoso e, ao mesmo tempo,
contribuir para dinamizar o
sector da restauração e da economia local são os objectivos
desta iniciativa.
Pretende-se que os povoenses participem, apoiando a
restauração local, numa fase
tão delicada. Neste fim-de-semana, os estabelecimentos
aderentes ainda trabalham
com a modalidade de take
away.
Para além dos Petiscos Tradicionais (24 e 25 de Abril), as
propostas são as seguintes:
Bacalhau (21 a 23 de Maio);
Bife à Romaria (3 a 5 de Setembro); Pica no Chão (2 e 3
de Outubro); e Papas de Sarrabulho e Rojões (6 e 7 de Novembro).
A gastronomia da Póvoa de
Lanhoso é tipicamente minhota, mas diferencia-se pela mistura de ingredientes colocada
na confecção dos pratos: o saber, a memória, a herança e o
amor.

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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“Testagem massiva” no pré-escolar
e ensino básico em Cabeceiras
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

A câmara de Cabeceiras de Basto vai fazer uma “testagem massiva de todas as crianças” do
pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos para despistar infecções pelo novo coronavírus, abrangendo cerca de 1300 crianças e jovens.
A autarquia explica que a medida surge depois de terem sido
confirmados casos positivos entre alunos das escolas do concelho, levando ao isolamento de
alunos e professores.
A Lusa tentou, junto das autoridades de Saúde locais e junto
de fonte da Administração Regional de Saúde do Norte, saber
qual o número de crianças infectadas pelo novo coronavírus detectado e quantas pessoas estão
em isolamento, mas até ao momento não foi possível obter esses dados.
A testagem, realizada “ainda
esta semana”, será feita nas escolas e jardins-de-infância do
concelho em “perfeita articulação” com as entidades de saúde
locais, o Agrupamento de Escolas e com o acompanhamento
operacional permanente da Protecção Civil Municipal, de acordo com a câmara.
A Direcção-Geral de Saúde
(DGS) reforçou junto das esco-

DR

Medida surge após terem sido confirmados casos positivos entre alunos do concelho

las e delegados de saúde as medidas de vigilância sobre a circulação de novas variantes de Covid-19 e a detecção de surtos nas
escolas, que incluem a suspensão de actividades.
Segundo uma ‘Determinação
da Autoridade de Saúde Nacional’, caso seja detectado um caso positivo numa turma deve ser
determinada, “de imediato e pre-

ventivamente” pela autoridade
de saúde local “a suspensão de
actividades da turma, para salvaguarda da saúde pública”, enquanto se aguardam os resultados laboratoriais dos testes moleculares (PCR).
Perante a existência de outros
casos confirmados, deve ser
ponderado de imediato, o encerramento de mais turmas ou de

toda a escola, adianta.
A autoridade de saúde local deve também determinar o isolamento profilático dos contactos
com exposição de alto risco ao
caso confirmado de infecção,
bem como dos grupos populacionais em risco identificados
aquando da investigação epidemiológica e da avaliação do risco efectuada.

Decorrem este mês

Guimarães associa-se às comemorações do
mês da Prevenção de Maus tratos na Infância
GUIMARÃES
| Redacção |

A câmara de Guimarães e a Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Guimarães (CPCJ)
associam-se à iniciativa do Mês
da Prevenção dos Maus Tratos
na Infância. Esta segunda-feira
foi colocado um laço azul no
edifício da autarquia, feito pelos
alunos da Cercigui, com o objectivo de sensibilizar a população
para esta temática e para a prevenção e sinalização de situa-

ções de maus-tratos às crianças,
cujo slogan é ‘Serei o que me
deres... que seja AMOR’, apelando à participação de todos.
Domingos Bragança destacou
a intervenção social efectuada
no dia-a-dia no território de Guimarães. “A prevenção dos maus
tratos nas crianças é todos os
dias e com esta situação da pandemia as dificuldades são maiores. É fundamental estarmos
sempre em alerta, numa relação
de proximidade com as instituições e as pessoas, garantindo um

ambiente seguro e de confiança
para as nossas crianças”, apontou o presidente da câmara de
Guimarães, que reportou alguns
dos projectos que estão no terreno em cooperação com outras
instituições.
A presidente da CPCJ, Marta
Pinto, apelou ao “envolvimento
da comunidade, porque todos
são importantes nesta luta pelo
bem-estar das crianças e jovens”, agradecendo ainda a colaboração do Município de Guimarães e Cercigui.

DR

Ontem foi colocado um laço azul no edifício da autarquia vimaranense
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:30
10:00
12:59
14:23
15:07
17:30
19:06
19:59
21:00
21:45
22:45
23:45
00:30
03:30
04:30

07:02
11:30
12:15
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:15
20:00
21:45
22:45
23:45
00:45
02:00
03:00

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Primeira Pessoa
Joker
3 Caminos
Rua das Pretas Coliseu
A Ponte Do Rio Kwai
Janela Indiscreta
Grande Entrevista

17:02
20:20
20:30
21:30
22:10
23:10
23:40
00:10
00:40

Programação Infantil
Maravilhas Da Unesco
Os Sonhos Nunca Dormem
Visita Guiada
Portugal Extraordinário
Sociedade Civil
A Fé Dos Homens
Consigo
O Delta Do Óder
Uma Selva Sem Fronteiras
Programação Infantil
Modalisboa Comunidade
Encontros Em Cidades Únicas
Jornal 2
Reunião
Peixe Fora d´Água
257 Razões Para Viver
No Ar T3
Sociedade Civil

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

06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:00
19:00
20:00
21:45
23:00
00:00
01:15
02:45
03:30

Curious George
Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina ComVida
Jornal Das 8
Bem me Quer
Amar Demais
Mulheres
Defesa À Medida
Circulatura do Quadrado
Doce Tentação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9

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
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
PIPA T. 253 262 457
Av. Dom João II, 394

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

R. Serpa Pinto, 2

R. Cerqueira Gomes, 66

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

Praça Dona Maria II, 1096

R. da Corredoura, 50

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

R. de Santo António, 70

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527
R. Manuel Espregueira 120

2

1

5

1
6
4

6
5
3

7

8

4

2

8

3
2

9

8

1
6

1

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

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

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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VENEZUELANA
DE VOLTA

18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

933 150 761

914 219 521

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

TRAVESTI
SUZANA

ACT/PAS ONAT
PXXL MASSAGEM
BRINQUEDOS
ERÓTICOS
E LEITEIRA.
FAÇO WEBCAM.
ACEITO MBWAY

913 601 417

JOGOS
Segunda 19/04/21

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

964 131 762

TRAVESTY

DEVORADORA
DE HOMENS
Activa/Passiva,natural, 69.
Tudo nas calminhas.
Para cavalheiros
de bom gosto.

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

LARA

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

922 236 350
912 223 724

Publicidade 27

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

Sorteio 16/2021

10 206
2.º Prémio 36 352
3.º Prémio 16 008
1.º Prémio

Terça 20/04/21

Sorteio 32/2021

5 17 28 41 46
*10 *11
Quarta 14/04/21

Insólitos

Mulher ganha 83 mil euros
em raspadinha
Em matéria de sorte e azar, muitas vezes
é melhor fechar os olhos e deixar o destino
decidir. Foi o que fez uma mulher do
Maryland, EUA, que decidiu comprar uma
raspadinha sem dar importância ao nome do
sorteio, número do cartão, cor, desenho, que
muitas vezes levam a que as pessoas sintam
estar ali o prémio, e foi bafejada com um
prémio de 100 mil dólares (cerca de 83 mil
euros).

Gato ‘traficante’ apanhado
em flagrante a transportar
droga para prisão no Panamá
Um gato ‘traficante’ foi apanhado em
flagrante pela polícia a transportar droga
para o interior de uma prisão no Panamá.
O felino trazia amarrada ao corpo uma
bolsa com cocaína, crack e marijuana.
As autoridades dizem que a prática é
relativamente comum. Os gatos são atraídos
pelos reclusos com comida.

Sorteio 30/2021

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

Sorteio 15/2021

Amira K
@truemyracle
Amira K manifestou,
nas redes sociais, a
sua alegria por estar
de regresso aos
ensaios sensuais.
Um regresso
extremamente bem
marcado, aos olhares
dos mais atentos...

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: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: A sua boa-disposição
ajudará a manter a família unida e
feliz.
Saúde: Se anda com vontade de
comer doces, opte pela gelatina.
Não engorda e fortalece os ossos.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38,
39, 47

Balança
Carta do Dia: 6 de Paus, que
significa Ganho.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e de
carinho.
Saúde: Seja mais rigoroso na sua
rotina, não descure hábitos que o
mantêm saudável.
Dinheiro: Aproveite as
oportunidades que surjam. Siga a
intuição.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Seja mais carinhoso com a
sua família.
Saúde: Se tem pedras nos rins,
coma maçãs e beba dois litros de
água por dia.
Dinheiro: Pode receber uma
proposta que lhe dará maior poder
financeiro.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 25,
28, 43

Escorpião
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Partilhe os seus sonhos com
a pessoa que ama, a comunicação
é essencial à união.
Saúde: Controle os níveis de açúcar
no sangue, não abuse dos doces.
Dinheiro: Desempenhe o trabalho
com o maior profissionalismo.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36,
45

Gémeos
Carta do Dia: O Mágico, que
significa Habilidade.
Amor: Faça novos planos com o
seu amor.
Saúde: Para fortalecer os ossos,
faça uma alimentação rica em
cálcio. Também pode tomar um
suplemento.
Dinheiro: Com habilidade
convencerá um amigo a ajudá-lo
numa tarefa difícil.
Números da Sorte: 1, 8, 23, 29, 32,
41
Caranguejo
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Poderá realizar um sonho a
nível sentimental. Espere sempre o
melhor, e o Universo encarrega-se
de fazer o resto.
Saúde: Organize o seu dia de forma
a ter mais tempo para cuidar de si.
Dinheiro: Período favorável no
campo financeiro.
Números da Sorte: 8, 12, 18, 25,
36, 41
Leão
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Passe por cima das suas
inseguranças. O amor tudo cura.
Saúde: É possível que sinta a
cabeça cansada. Repouse mais.
Dinheiro: Gira bem o dinheiro. Evite
um colapso nas finanças.
Números da Sorte: 1, 5, 19, 23, 27,
44
Virgem
Carta do Dia: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa.
Amor: É provável que receba uma
surpresa. Ficará feliz.
Saúde: Se tiver essa possibilidade,
faça caminhadas ao ar livre. Relaxe
e ganhe boas energias.
Dinheiro: Pode surgir uma despesa
com a qual não contava.
Conseguirá dar a volta à situação.
Números da Sorte: 1, 8, 23, 27, 28,
46

Sagitário
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação e apostar apenas no que o
faz feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que o entristecem. Seja
otimista.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte: 5, 9, 16, 19, 38,
40
Capricórnio
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Evite que terceiros interfiram
na sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Tem boas perspetivas de
vitória numa tarefa muito
importante.
Números da Sorte: 7, 19, 21, 29,
37, 42
Aquário
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Andará mais agitado do que
o habitual. Converse com os seus
amigos.
Saúde: Para aliviar as dores nos
pés mergulhe-os em água quente
com sal e vinagre.
Dinheiro: Mantenha-se atento a
novas oportunidades de trabalho.
Seja otimista.
Números da Sorte: 8, 11, 20, 23,
29, 42
Peixes
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: 1, 9, 12, 19, 27,
49

Publicidade
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BALANÇA
EQUA 7000

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

www.amembalagens.pt

QUARTA, 21 ABRIL 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Esposende

Dia dos Monumentos
foi tema de encontro
internacional

Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães

Ebalcão ajuda população a preencher
formulário dos Censos 2021
A Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães tem à disposição dos moradores o
Ebalcão, com a finalidade de ajudar no preenchimento do formulário online dos Censos
2021. O Ebalcão funciona entre as 9.30 horas e as 12.30 horas, todas as terças, quartas e
quintas-feiras nas instalações da Junta de Freguesia, em Nogueira, Fraião e Lamaçães.
O atendimento apenas é possível com marcação prévia, em qualquer um dos edifícios da
Junta de Freguesia, pelos telefones 253 683 419 (Sede-Nogueira), 253 682 182 (Pólo 1Fraião), 253 254 677 (Pólo 2-Lamaçães) ou através do email ext.ana.pereira5@ext.ine.pt.
Goreti Machado, presidente da Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães destaca
que “O Ebalcão facilita não só a população que possa apresentar maiores dificuldades em
responder corretamente à informação que é solicitada, mas também o trabalho da equipa
de recenseadores que está no terreno. Apelo a toda a população que seja colaborante nesta
operação importante a que todos somos obrigados a responder.”

Braga

UMinho homenageia Alfredo da Silva
O industrial Alfredo da Silva, que esteve na origem do grupo empresarial CUF, é
homenageado amanhã pela Universidade do Minho e pelo Laboratório Colaborativo em
Transformação Digital, DTx. O encontro tem como tema ‘Inovação e Processo Criativo’ e
aborda temas relacionados com os ‘Percursos da inovação industrial em Portugal, Desafios
da Inovação no contexto da transformação digital, Experiência e Prática da Inovação na
senda de Alfredo da Silva e Perspectivas Tecnológicas para um Futuro Melhor. A sessão de
abertura decorre a partir das 10 horas, sendo que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, preside à sessão de encerramento.
Publicidade

‘Passados Complexos: Futuros
Diversos’ foi o tema do encontro
anual da Sociedade Americana de
Arqueologia realizou, no passado
dia 18, para assinalar o Dia
Internacional dos Monumentos e
Sítios. O evento, que decorreu em
formato online, contou com a
presença da Câmara Municipal de
Esposende. A arqueóloga municipal
Ana Paula Almeida, apresentou a
comunicação ‘The Lure of the Sea:
Objects and Behaviors’ (A atracção
do mar: objectos e comportamentos). Em destaque esteve a
ocupação do território de
Esposende na Idade do Ferro e da
Romanização, tendo como ponto de
partida o Castro de S. Lourenço. A
comunicação deu a conhecer os
vestígios da praia da Guilheta
(Antas), recentemente descobertos.

Ponte de Lima

Bertiandos vai ter
parque de lazer
A Câmara Municipal de Ponte de
Lima aprovou, em reunião do
executivo municipal, um apoio
financeiro de 46.260 euros atribuído à Junta de Freguesia de Bertiandos. O objectivo é comparticipar na
construção do Parque de Lazer e
respectivo parque de estacionamento, que vai ficar instalado junto
ao Campo de Futebol. A verba
corresponde a 70 por cento do valor
da empreitada da ‘Construção de
apoio ao parque de lazer - Instalação sanitária / churrasqueira’, da
freguesia de Bertiandos.

Póvoa de Lanhoso

Colisão de duas viaturas em Taíde
provocou um ferido ligeiro
Um homem de 50 anos ficou ligeiramente ferido devido a um
choque entre duas viaturas, ocorrido ontem na freguesia de Taíde.
O acidente aconteceu pelas 12.40 horas.
A vítima, residente no concelho de Guimarães, foi assistida no local
pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e transportada
ao Hospital de Braga. GNR tomou conta da ocorrência.
Registaram-se ainda elevados danos materiais, principalmente
numa das viaturas.
Publicidade

