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COVID-19
838,102

MORTES
16,983 (+2)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

798,414 (+513)

CASOS ACTIVOS

+ 387 NOVOS CASOS

22,705 (-128)

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

336779
NORTE

10,677,767
VACINAS
ADMINISTRADAS

118871
CENTRO

3,466,452
316782
LISBOA
E VALE DO TEJO

1.ª DOSE

2,563,248

DR

Utentes foram desafiados a usar máquina que mostra zonas das mãos que não foram devidamente higienizadas e desinfectadas

29813
ALENTEJO

2.ª DOSE

903,204

21730
ALGARVE

9299

4828

MADEIRA

AÇORES

Higienização das mãos
deve manter-se pós-Covid
CAMPANHA‘Segundos que Salvam Vidas’ ensina profissionais de saúde
e utentes do Hospital a higienizarem correctamente as mãos.

* dados
da DGS

155,547,790

MORTES

SAÚDE

3,248,720

| Miguel Viana |

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 569,360 NOVOS CASOS

132,937,988

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

33,280,037
21,049,663
14,860,812
5,680,378
4,929,118

MORTES

ACTIVOS

592,525 6,719,918
229,756 3,566,912
411,854 1,005,962
105,387 857,908
41,527 333,554

CRÍTICOS

9,469
8,944
8,318
5,504
3,452

Portugal
Hoteleiros querem urgente reabertura de fronteiras
A Associação de Hotelaria de Portugal considera “urgente a reabertura de
fronteiras” e apela a que o plano de retoma para o turismo anunciado pelo
Governo reforce a capitalização de empresas.
Assim, a entidade defende ser “urgente a reabertura das fronteiras e espera
que o plano de retoma para o turismo anunciado pelo Governo invista na
promoção do destino e reforce a capitalização das empresas”.

A higienização das mãos deve
ser feita com frequência, mesmo
depois da pandemia da Covid-19. A recomendação foi deixada
por Isabel Veloso, coordenadora
do Grupo de Coordenação do
Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e Resistência
Antimicrobianos (PPCIRA), que
ontem deu a conhecer aos profissionais de sáúde do Hospital
de Braga a campanha ‘Segundos
que Salvam Vidas’. A enfermeira destacou que a higienização
das mãos deve ser feita em várias ocasiões e por períodos mínimos de 15 a 20 segundos.
“Já é uma prática instituída
aqui no hospital. Neste dia só
queremos relembrar e incentivar
os profissionais para verem os

resultados da prática e que estão
a contribuir para a prevenção
das infecções”, disse Isabel Veloso. A coordenadora do PPCIRA indicou que no Hospital de
Braga, em 2019, a taxa de adesão ao cumprimento do procedimento de higienização das mãos
foi de 86,4 por cento, passando

lll
“É uma prática instituída
no hospital. Neste dia
só queremos relembrar
e incentivar os profissionais
para verem os resultados
da prática e que estão
a contribuir para a
prevenção das infecções.”
Isabel Veloso
Coordenadora do PPCIRA

para os 91,4 por cento em 2020
(já em plena pandemia do Covid-19). A nível nacional, a subida foi de 76 por cento (em 2019)
para os 83 por cento em 2020.
No decorrer da acção foram
apresentadas duas máquinas de
infra-vermelhos que pemitem
ver as áreas das mãos que não
foram abrangidas pelo álcoolgel, depois de desinfectadas.
“Permite verificar se fizemos a
técnica correcta da higienização”, indicou Isabel Veloso.
Aparelhos idênticos vão ser colocados em vários espaços do
Hospital. Uma das primeiras
utentes foi Estefânia Pinto, que
se mostrou agradada. “A máquina é eficaz para ver que não passamos bem o desinfectante. Vou
ter mais cuidado. A higienização
é um hábito que vai acabar por
ficar”, disse a utente.
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Pepetela:

“É raro haver prémios
literários que sejam
criados por empresas
particulares”
Na cerimónia em que foi agraciado, o escritor
angolano agradeceu à dstgroup a distinção,
sublinhando que “é raro haver prémios literários - ou dito de forma mais vasta, prémios
culturais - que sejam criados ou mantidos
por empresas particulares”, acrescentando
que os que existem, pelo menos em Angola,
têm a sua origem em instituições do Estado
ou por iniciativa de outro tipo de organizações, “razão para felicitar a dst, fazendo votos
que o seu gesto tenha seguidores em outras
empresas, “até hoje mais interessados em
patrocinar eventos de outra índole”.

Pepetela referiu ainda que o sector da Cultura tem sofrido, desde o início de 2020, circunstâncias muito adversas, com, provavelmente, repercussões “difíceis de ultrapassar”
nos tempos mais próximos. “Refiro-me a todos os países do mundo sem excepções.
Aliás, devemo-nos habituar a esta generalização do pensamento ao evocar os problemas e desígnios da humanidade. Deixa de
haver particularismos, bolsas de refúgio. Desequilíbrios criativos. Tudo está ligado. E os
egoísmos nacionais ou regionais acabam por
se repercutir no global, arremessados com
força acrescida ao ponto de origem”.
Embora considere que seja ainda cedo para
o cidadão comum se aperceber que o mundo
mudou, o escritor refere que as mentalidades
serão “foçadas” a seguir a corrente, “superando certos negacionismos e reducionismos míopes”. Nesse sentido, Pepetela diz que
estamos perante um inevitável “mundo novo”.

Pepetela, o guerrilheiro escritor
Pepetela nasceu em Angola, em 1941, e frequentou o Ensino Superior em Lisboa, acabando por
licenciar-se em Sociologia, em Argel, durante o
exílio. Iniciou a sua actividade literária e política
na Casa dos Estudantes do Império. Como membro do MPLA, participou activamente na governação de Angola, após o 25 de Abril. A partir de
1984, foi professor na Universidade Agostinho
Neto, em Luanda, e tem sido dirigente de associações culturais, com destaque para a União de
Escritores Angolanos e a Associação Cultural Recreativa Chá de Caxinde.
É um dos principais autores de língua portuguesa do mundo. Suas obras, maioritariamente escritas em prosa, retratam os conflitos políticos e
psicológicos de um país com resquícios recentes
de um cruel processo de colonização portuguesa.
A reflexão política e histórica suscitada por sua
ficção, como no romance Mayombe, também é
permeada pela intersecção das lendas e tradi-

DR

Artur Santos, conhecido por Pepetela

ções da cultura angolana, o que torna sua literatura uma rica imersão no continente africano.
‘Geração da Utopia’, ‘Yaka’, ‘Os Predadores’ ou o
‘Cão e os Calus’, são outros dos livros do escritor
que foi também galardoado em 1997 com o Prémio Camões.

Dstgroup distingue escritor Pepetela
no Dia Mundial da Língua Portuguesa
PRÉMIO de Literatura dstangola/Camões 2020 foi ontem, Dia Mundial da Língua Portuguesa, entregue ao escritor angolano
pela sua mais recente obra ‘Sua Excelência, de Corpo e Alma’. Pepetela enalteceu a iniciativa da empresa privada bracarense.
CULTURA
| Paula Maia |

O dstgroup atribuiu ontem, Dia
Mundial a Língua Portuguesa, o
Prémio de Literatura dstangola/Camões 2020 ao escritor angolano Pepetela, distinguido na
sua mais recente obra ‘Sua Excelência, de Corpo Presente’, no
âmbito da sessão solene que assinalou a efeméride instituída
pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em
2019 e cujas celebrações decorrram em 44 países, com mais de
150 actividades, em formato
misto, presencial e virtual, devido à pandemia de Covid-19.
O prémio, no valor de 15 mil
euros, foi entregue pelo presidente do Conselho de Administração do dstgroup, José Teixeira, e pelo primeiro-ministro,
António Costa, no Centro Cultural de Belém, numa cerimónia
que contou com a participação
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, do Secretário Executivo da CPLP, e durante a qual foram também parti-

DR

Mais do que fazer história em Angola, este prémio literário pretende dar voz às melhores obras literárias e poéticas angolanas

lhadas mensagens em vídeo do
Secretário-Geral da ONU, do
Presidente da República de Cabo Verde e do Presidente da República Portuguesa.
O júri do prémio, presidido por
Irene Guerra Marques, linguista
e docente na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho

Neto, e constituído pelo jornalista e escritor Carlos Ferreira
(Cassé) e por Manuel Muanza,
Professor Auxiliar no Departamento de Língua Portuguesa no
Instituto Superior de Ciências da
Educação, considerou que “este
romance reafirma a condição de
Pepetela como escritor de pri-

meira água, angolano, africano e
universal”, sublinhando ainda
que “‘Sua Excelência de corpo
presente’ é um dos seus exemplos mais apurados, se atendermos não apenas à sua actualidade, como também à forma como
mantém, jovem e lúcida, a ironia, a crítica sociocultural e uma

criatividade intensa que acompanha os avanços e recuos da
realidade angolana e até mesmo
africana, no que diz respeito à
realidade que vivemos ao Sul do
Saara”.
Lançado em Janeiro de 2019
pelo dst group, em parceria com
o Instituto Camões, o Prémio de
Literatura dstangola/Camões
destina-se a a galardoar todos os
anos uma obra em português, de
autor angolano, nascido em Angola. Com um valor de 15 mil
euros, a ser pago na quantia correspondente em kwanzas (Kz), o
galardão visa distinguir, de forma rotativa, trabalhos de poesia
e prosa de escritores angolanos.
Ainda que a parceria com o
Instituto Camões contemplou
também a assinatura do protocolo de Empresa Promotora da
Língua Portuguesa entre o Camões, I.P. e o dstgroup, ao abrigo do qual o grupo empresarial
de Braga se comprometeu a
apoiar o Centro Cultural Português em Luanda, onde criou a
sala de leitura dstangola, com a
entrega de milhares de livros.
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Irmandade de Santa Cruz e Escola Arquidiocesana
unidas na promoção da música sacra e litúrgica
PROTOCOLO entre Irmandade de Santa Cruz e Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica São Frutuoso foi assinado, ontem, e
visa a promoção do património da música sacra. Igreja de Santa Cruz vai receber concertos e será promovido o órgão de tubos.
§nota

PROTOCOLO
| Joana Russo Belo |

Promover a música sacra e litúrgica. A Irmandade de Santa Cruz
e a Escola Arquidiocesana de
Música Litúrgica São Frutuoso
uniram-se através de um protocolo de cooperação, ontem assinado, para a promoção e desenvolvimento do património da
música sacra e litúrgica, nomeadamente através do espólio musical da Igreja de Santa Cruz,
onde se destaca o órgão de tubos, que data de 1742.
“Há muito tempo que estávamos a pensar fazer protocolos
deste género com várias instituições, quer religiosas, quer civis,
com o objectivo de promover a
música litúrgica e sacra. Um dos
primeiros nomes que surgiu foi a
Irmandade de Santa Cruz, pela
tradição que tem não só na arte
em geral, pelo espólio, mas em
particular o espólio musical que
ela abriga, não só pelo órgão,
mas pelos concertos que promove e pelo espaço que proporciona a tantos momentos de expressão artística”, explicou o Cónego Hermenegildo Faria, responsável pela Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica, lembrando os muitos compositores
da Igreja Bracarense “que devemos promover e acarinhar”.
Destacando o “quadro privilegiado que é a Igreja e Irmandade
de Santa Cruz, com o seu prestígio, órgão e localização no centro da cidade”, o Cónego realça

Tomada de posse sábado
Último acto de Luís Rufo
enquanto provedor

JOANA RUSSO BELO

Protocolo foi assinado, ontem, pelo cónego Hermenegildo Faria e o provedor da Irmandade de Santa Cruz, Luís Rufo

+ destaque
Protocolo visa a promoção
da música sacra e litúrgica,
o desenvolvimento do
património da música
sacra, assim como a
realização de actividades,
acções de formação para a
comunidade e promoção
do órgão de tubos da
Igreja de Santa Cruz, onde
será realizado, pelo menos, um concerto por ano.

as vantagens do protocolo, que
permitirá à escola “promover a
boa música litúrgica e sacra e à
Irmandade acolher essa boa música”, ao mesmo tempo que é
“divulgado o trabalho que a escola faz e a acção da Irmandade”.
“Este protocolo esteve algum
tempo parado, devido à pandemia, agora já se começa a ver o
sol e é também altura de mostrar,
através da assinatura deste protocolo, um sinal de esperança
para que volte a vida e algumas
expressões dessa vida, uma dela
a expressão artística e musical”,
realçou.

Luís Rufo, provedor da Irmandade de Santa Cruz, enalteceu o
papel na promoção da qualidade
musical, lembrando que foram
fundadores do Festival de Órgão
de Braga e, anualmente, promovem concertos em parceria com
a Universidade do Minho.
“Esta Irmandade não está só
veiculada às questões de ordem
religiosa, social e de solidariedade social, mas também à cultura”, frisou. Protocolo “é para arrancar de imediato” e prevê a
realização de concertos e cerimónias religiosas, “onde teremos uma elevada qualidade musical e vocal”.

A assinatura do protocolo de cooperação com a Escola Arquidiocesana
de Música Litúrgica São Frutuoso foi
o último acto formal de Luís Rufo
enquanto provedor da Irmandade
de Santa Cruz. No próximo sábado,
será substituído no cargo por Fernando Rodrigues.
“É uma honra fechar estes dois
mandatos com chave de ouro”, revelou no final da cerimónia, lembrando sair com “sentimento de
missão cumprida na plenitude”.
“Tomei conta desta instituição numa situação caótica em termos financeiros. Conseguimos, em sete
anos e dois meses, equilibrar totalmente as finanças e não dever nada
a ninguém. Aumentámos uma área
para quartos, temos neste momento um projecto para mais 50 quartos, que já está na câmara para
aprovação, e saneámos financeiramente as dívidas. À parte disso, fizemos imensas obras de recuperação no lar e as obras de recuperação
total da Igreja de Santa Cruz, num
gasto monumental acima de um
milhão de euros, mas uma recuperação muito feliz, correcta e com
muita qualidade”, revelou Luís Rufo,
destacando a “transformação total
nos últimos anos”, que permitiu
“que a instituição seja sustentável
financeiramente”.
Publicidade
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Políticas sociais estão
desfasadas da realidade
DEPUTADA da CDU no Parlamento Europeu Sandra Pereira visitou a delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa e constatou a ineficácia de algumas das políticas sociais nacionais e europeias.
DR

CDU
| Miguel Viana |

As políticas sociais estão desafasadas da realidade. Isto mesmo
constatou a eurodeputada da
CDU, Sandra Pereira, num encontro com dirigentes da delegação de Braga da Cruz Vermelha
Portuguesa (CVP). A iniciativa
insere-se na jornada de defesa
do emprego e do trabalho com
direitos, que a CDU está a realizar no Norte do país.
Sandra Pereira constatou que o
objectivos da Estratégias 2020

de combate à pobreza e à exclusão social não foram concretizados. “As políticas que estão
elencadas neste plano de acção
são, sobretudo, muito assistencialistas, sem ter em conta aquilo que são as causas concretas
deste flagêlo que é o emprego
sem direitos, a precariedade, os
baixos salários e a falta de habitação. É por aí que deviam ser
combatidas estas causas”, indicou Sandra Pereira.
A eurodeputada destacou o papel da CVP no distrito de Braga,
no que se refere ao apoio aos

sem-abrigo e às comunidades de
etnia cigana. “Saimos daqui com
uma impressão muito boa do trabalho desta associação. Tem
uma responsabilidade muito
grande no apoio às comunidades, mas falta uma estratégia nacional de combate à pobreza e à
exclusão social, articulada com
o trabalho destas organizações”,
considerou a eurodeputada.
Uma opinião partilhada por Armando Osório, presidente da delegação de Braga da CVP. “Manifestamos alguma apreensão
com algumas decisões que são

Sandra Pereira e Bárbara Barros reuniram com direcção da Cruz Vermelha de Braga

tomadas ao mais alto nível e que
não resultam, dado que derivam
de uma actividade demasiado
assistencialista e que não é compatível com a dignidade de
quem precisa de ser ajudado”,
manifestou Armando Osório. A
solução apontada por Armando
Osório passa por uma Segurança
Social com mais competências e
com uma acção mais descentralizada.
A vereadora da CDU e candidata à Câmara Municipal de

Braga, Bárbara Barros, destacou
a necessidade de exitirem politicas sociais de âmbito municipal
mais eficazes. “Existe responsabilidade municipal no que implica o acompanhamento social de
famílias que vivem em situação
de exclusão e no concelho são
várias as nececessidades identificadas e que não são respondidas pelo programa ‘1º Direito’.
É necessário uma estratégia de
acompanhamento das populações”, apontou Bárbara Barros.

Publicidade

Mire de Tibães

PSD questionou Ministério da Cultura
sobre alargamento do Cemitério
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
| Redacção |

Os deputados do PSD na Assembleia da República eleitos por
Braga, questionaram a ministra
da Cultura sobre um parecer da
Direcção Regional de Cultura do
Norte (DRCN) referente ao projecto de alargamento do Cemitério de Mire de Tibães.
O Cemitério está lotado e por
isso há necessidade de ser alargado para o Terreno do Passal,

junto ao Mosteiro de Tibães.
O parecer da DRCN não foi favorável tendo invocado que o
terreno não pertence à Paróquia.
“Assim sendo, este processo
padece de esclarecimento que
enquadre e fundamento todas as
razões que poderão determinar
uma qualquer decisão não favorável às legitimas expectativas e
aspiração da Paróquia e da freguesia”, sublinham os deputados
social democratas eleitos por
Braga. Nesse sentido, Firmino

Marques, André Coelho Lima,
Carlos Eduardo Reis, Clara Marques Mendes, Emídio Guerreiro,
Jorge Paulo Oliveira, Maria Gabriela Fonseca e Rui Silva pretendem saber se o Ministério da
Cultura apreciou o parecer da
DRCN e se o mesmo não concede autorização para o alargamento. Pretendem, ainda, saber
as razões do parecer desfavorável e o envio dos documentos e
pareceres que constam do processo na DRCN.

Iniciativa da Comissão Política Distrital de Braga

PAN questionou impacto ambiental
da construção de passadiços no rio Vizela
POLÍTICA
| Redacção |

A Comissão Política Distrital de
Braga do PAN questionou a autarquia de Vizela sobre o impacto ambiental de passadiços no

rio Vizela na Ribeira de Sá. O
partido Pessoas Animais Natureza considera que os passadiços,
com oito quilómetros invade redutos da biosfera local e podem comprometer a fauna e a
flora.

O PAN pretende saber se a câmara de Vizela elaborou algum
estudo de impacto ambiental e
se prevê a abertura de um período de consulta pública para que
os cidadãos possam ter conhecimento do respectivo projecto.
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Protocolo de medicina
veterinária alargado a novo centro
PROGRAMA DE APOIO dirigido aos animais
adoptados no Centro de Recolha Oficial de Braga
e animais de famílias carenciadas será agora
estendido também à Clínica Veterinária de Infias.
SAÚDE ANIMAL
| Redacção |

Sensível e pró-activo nas questões relacionadas com o bem-estar animal, saúde animal e saúde
pública, o município de Braga
tem implementado desde 2017
um programa de apoio dirigido aos animais adoptados no
Centro de Recolha Oficial de
Braga e animais de famílias carenciadas do concelho de Braga
(onde se incluem detentores de
cartão sénior e famílias numerosas).
A este protocolo aderiram, até
ao momento, três Centros de
Atendimento Médico Veterinários: Clínica Veterinária do Carandá, Centro Veterinário da
Adaúfe e, mais recentemente, a
Clínica Veterinária de Infias. Os
agregados familiares com animais de companhia podem, assim, cumprir a legislação no que
diz respeito aos exames médicoveterinários de rotina, vacinações e desparasitações dos seus
animais a preços reduzidos.
Estas medidas pretendem assegurar que os detentores conseguem proporcionar os cuidados de bem-estar aos seus animais. Desde 2017, já foram
apoiados um total de 1514 animais.

lll
Estas medidas
pretendem assegurar
que os detentores
conseguem proporcionar
os cuidados de bem-estar
aos seus animais.
São abrangidos pelo desconto
os seguintes serviços e produtos
utilizados nos respectivos actos
clínicos prestados a cães e gatos,
pelos Centros de de Atendimento Médico-Veterinário aderentes, nomeadamente a Clínica Ve-

terinária do Carandá (Cirurgias
– desconto 25%; Consultas, incluindo de urgência – desconto
25 %; Exames complementares
de diagnóstico – desconto 25 %;
Vacinação e desparasitação –
desconto 25 %; Castração e esterilização – desconto de 25 % que
garanta um preço (IVA incluído)
não superior aos seguintes valores: Gato: 37.50 euros; Gata: 75
euros; Cão < 10 kg: 56.26 euros;
Cão:10-20 kg: 60 euros; Cão:2040 Kg: 67.50 euros; Cão:>40kg
:75 euros; Cadela < 10 kg: 93.75
euros; Cadela 10-20kg: 131.25
euros; Cadela:20-40 kg: 150 euros; Cadela > 40kg:187.50 euros); o Centro Veterinário de
Adaúfe (Cirurgias – desconto
50%; Consultas, incluindo de
urgência – desconto 50%; Exames complementares de diagnóstico – desconto 10%; Vacinação e desparasitação – desconto
50%; Castração e esterilização –
desconto de 50% que garanta
um preço (IVA incluído) não superior aos seguintes valores: Gato: 15 euros; Gata: 30 euros; Cão
<10 kg: 50 euros; Cão: 10-20
kg: 55 euros; Cão:20-40 Kg: 65
euros; Cão:>40kg: 75 euros; Cadela < 10 kg:70 euros; Cadela
10-20kg:100 euros; Cadela: 2040 kg:120 euros; Cadela > 40kg
:145 euros) e a Clínica Veterinária de Infias (Cirurgias – desconto 25 %; Consultas, incluindo de
urgência – desconto 25%;Exames complementares de diagnóstico – desconto 25%;Vacinação e desparasitação – desconto
30 %; Castração e esterilização
– desconto de 30 % que garanta
um preço (IVA incluído) não superior aos seguintes valores:
Gato: 30 euros; Gata: 70 euros;
Cão <10 kg: 84 euros; Cão: 1020 kg: 91 euros; Cão:>20kg:175
euros; Cadela até 5 kg: 87,5 euros; Cadela 5-10 kg: 105 euros;
Cadela 10-20 kg: 122,5 euros;
Cadela 20-30 Kg: 140 euros;
Cadela 30-40 Kg: 157,5 euros;
Cadela >40kg: 192,5 euros).

DR

São já três os centros que aderiram a este protocolo
Publicidade
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Amares

Minho

+ visitas
A Casa da Tapada
“é um parceiro
absolutamente
estratégico” para
o Centro de Estudos
Mirandinos.
A última morada do poeta,
na freguesia de Fiscal,
em Amares, já recebe
várias actividades ligadas
a Sá de Miranda.

‘Obra Completa’ apresenta
“novo olhar” sobre Sá de Miranda
CASA DA TAPADA, última morada do poeta, foi o local escolhido para apresentar a ‘Obra Completa’
de Francisco de Sá de Miranda. Trabalho foi da responsabilidade do Centro de Estudos Mirandinos.
DR

AMARES
| Patrícia Sousa |

“Comigo me desavim,
Sou posto em todo perigo,
Não posso viver comigo
Nem posso fugir de mim...”
Cantiga sua in Sá de Miranda
Na data que se celebrou o Dia
Mundial da Língua Portuguesa,
o Centro de Estudos Mirandinos
apresentou a ‘Obra Completa’
de Francisco de Sá de Miranda,
com introdução, fixação do texto e notas de Sérgio Guimarães
de Sousa, Luciana Braga e João
Paulo Braga. A última morada
do poeta, a Casa da Tapada, em
Amares, foi o local escolhido
para apresentar este “novo
olhar” sobre a obra de Sá de Miranda.
“Fazia todo o sentido reeditar a
obra, que tem tido várias edições
ao longo do tempo, mas o último
trabalho data de 1937. Conse-

guimos fazê-lo num só volume,
sendo que cada edição da obra
mirandina é um novo olhar”, garantiu o director do Centro de
Estudos Mirandinos, Sérgio
Guimarães de Sousa.
A obra tem por base os manuscritos originais do poeta, desde a
primeira edição de 1595. “A
aproximação ao texto é fundamental e, por isso, tentamos
aproximar ao máximo do texto
original, nomeadamente a pontuação”, assegurou o director,
destacando o “rigor e preocupação muito grande” com quem
vai ler a obra. Tratou-se de “uma
fixação feita de forma intensa
durante o último ano, que fizemos em tempo absolutamente
recorde”, admitiu o director,
confidenciando ter tido “muita
sorte” com a equipa de trabalho.
Esta nova edição disponível
que contempla a obra conhecida
do autor, deu muito trabalho.
“Tivemos quatro meses intensi-

vos a trabalhar em mais de duas
mil notas de rodapé, que têm o
objectivo de explicar, dentro do
possível, cada termo mais difícil”, justificou.
Estava na altura de reunir num
só volume a obra completa do
texto original. “A nossa edição
tem um critério diferenciador,
porque fomos ao texto original e

lll
“Este livro é direccionado
ao grande público, por isso,
temos mais de duas mil
notas de rodapé, sendo
que 90% delas destinam-se
a explicar vocábulos,
expressões, sentenças e
termos que eram do século
XVI e hoje são inacessíveis.”
Sérgio Guimarães de Sousa
Director Centro de Estudos Mirandinos

tentamos respeitar ao máximo a
pontuação original, porque às
vezes há lapsos e a pontuação
original não tem muito a ver
com a pontuação actual. Foi necessário restituir a pontuação
original para lermos o Sá de Miranda o quanto mais possível como ele era lido da época”, referiu ainda Sérgio Guimarães de
Sousa.
Sá de Miranda tinha aquilo que
os grandes autores têm: “em
pouco dizer muito e com muita
interioridade sofrida”, por isso, e
sendo um texto datado do século
XVI “houve necessidade de
reactualizar os termos”. Para o
director do Centro de Estudos
Mirandinos, “o leitor tem direito
de ler o texto da época, o texto
original, mas é fundamental explicar o essencial da mensagem
mirandina e as notas de rodapé
são uma espécie de porta de entrada vasta, que permite uma ligação mais próxima e íntima

Pretende-se
agora implementar
um circuito de visitas.
“O objectivo é valorizar
este património fabuloso,
associando-o
à literatura,
a Sá de Miranda
é à vertente vinícola,
porque Sá de Miranda
também produzia vinho”,
anunciou
o director do Centro
de Estudos Mirandinos,
Sérgio Guimarães
de Sousa.
com o texto mirandino”.
Sá de Miranda, continuou o director do Centro de Estudos Mirandinos, “foi um grande autor e
poeta e introduziu os novos modelos do renascimento”. Numa
época em que se reformulava o
Estado e o significado das funções sociais, Sá de Miranda “era
uma voz muito sábia, com muita
racionalidade e dotado de grande sensibilidade, por isso, uma
consciência viva da nação”.
Já Luciana Braga destacou a
“sorte” de trabalhar a obra de Sá
de Miranda, permitindo “perpetuar” e tornar “acessível a todos”.
A vereadora da Acção Social,
Cidália Abreu, esteve em representação do presidente e vicepresidente, que estão em isolamento profiláctico por precaução, agradeceu “o carinho e a
dedicação” por esta obra.
A obra já se encontra-se à venda nas livrarias e está disponível
para empréstimo domiciliário na
Biblioteca Municipal Francisco
de Sá de Miranda.
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Guimarães

Guimarães centra comemorações
do Dia Mundial da Língua Portuguesa
COMEMORAÇÕES juntaram Câmara Municipal de Guimarães e Universidade do Minho e permitiram
a partilha de experiências e de conhecimentos entre vários especialistas nacionais e estrangeiros.
GUIMARÃES
| Miguel Viana |

“Aqui, em Guimarães nasceu
um país e daqui saiu uma língua
para o mundo, que reflecte a
nossa cultura, a nossa educação,
aquilo que fomos, o que somos e
o que queremos ser”. A frase foi
proferida pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães,
nas comemorações do Dia Mundial da Lingua Portuguesa, que
se assinalou ontem. Domingos
Bragança assumiu também a
“vontade em ser o centro das comemorações do Dia Mundial da

Língua Portuguesa, em convergência com a UMinho.
O autarca leu uma mensagem
enviada pelo Presidente da República na qual revela que “o
Dia Mundial da Língua Portuguesa testemunha o reconhecimento do papel da nossa língua
para o património da Humanidade, como língua de diálogo e de
cooperação entre povos e culturas”. O Chefe de Estado lembrou
que a língua portuguesa é também símbolo de união entre povos, nomeadamente entre os cidadãos dos países africanos de
língua portuguesa.

DR

Momento da mensagem do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva

Numa mensagem gravada, o
ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,
destacou que “a língua portuguesa é comum como um recurso da humanidade”, sendo falada
por 300 milhões de pessoas.
A cerimónia contou ainda com
a intervenção do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira
de Castro, que sublinhou a “partilha da responsabilidade na celebração deste dia e é importante
continuar, mobilizando vontades”.
A sessão contou com a presença do Embaixador da UNESCO,
Sampaio da Nóvoa, do secretário executivo da Comunida- de
de Países de Língua Portuguesa,
Francisco Ribeiro Telles e da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.
O Dia Mundial da Língua Portuguesa, ontem comemorado, foi
proclamado pela 40.ª Conferência Geral da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO), em Novembro de 2019
Publicidade

Apartamento T3, Vila de Prado - Vila Verde Ref. 6120 | 129.900€
Boas Áreas, Garagem p/ 2 Carros, AC, 2 Varandas,
Cozinha Equipada. Marque Visita !
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GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ

FAMALICÃO

AMBIENTE E LAZER
melhoram a qualidade
de vida
Unidas pela reforma administrativa de 2013, as freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz
mantêm as suas identidades próprias. O executivo assume essa realidade, que não impede
um percurso comum de desenvolvimento assente nos valores ambientais do território.
Textos José Paulo Silva

A

mbiente e lazer foi uma das
grandes apostas da União
de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz no actual mandato autárquico,
concretizada com a requalificação de parques verdes em cada uma das localidades
atravessada por uma via ciclo pedonal
que liga as cidades de Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim, um itinerário
também ele recentemente melhorado.
A construção de um futuro mais verde
pode ser a síntese do trabalho realizado
por esta União de Freguesias nos últimos
quatro anos num território banhado pelo
rio Este, onde a agricultura e a pecuária
detêm um peso muito significativo na estrutura económica.
Manuel Novais, a cumprir o primeiro

mandato como presidente da União de
Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, assume a opção estratégica de melhoria das condições de vida dos cerca de
cinco mil residentes num território extenso, que vai da periferia urbana de Famalição ao limite administrativo com o concelho da Póvoa de Varzim.
Para além das melhorias nas áreas verdes de lazer, o trabalho autárquico passou
e concretiza-se ainda na melhoria das vias
de comunicação, no alargamento das redes de abastecimento de água e saneamento e na instalação de outras infraestruturas e equipamentos, de que é exemplo recente a ampliação do cemitério de
Gondifelos, a que se segue, ainda este
ano, a edificação da casa mortuária na
mesma freguesia.

“Aposta grande no apoio às escolas” é
também sublinhada pelo presidente da
União de Freguesias, que confessa a pena
de não ter conseguido ainda concretizar o
projecto de um centro de dia para idosos,
necessidade que está a concertar com a
Associação para o Desenvolvimento Local Mais Vida, instituição particular de
solidariedade social sediada em Gondifelos.
“Nesta União de Freguesias há potencial, não há muitas indústrias a ofuscar a
atmosfera, há boas condições de vida, as
famílias encontram aqui qualidade de vida”, assegura Manuel Novais, satisfeito
com o dinamismo registado em comunidades que formam campeões no desporto
e que têm “um tecido associativo muito
forte em várias áreas”.

OLHAR DO AUTARCA
O empresário Manuel Novais, 60 anos
de idade, decidiu aceitar repto para liderar a União de Freguesias de Gondifelos,
Cavalões e Outiz pela missão de “fazer
algo” pelas três comunidades. Apesar
dos “dissabores profissionais” que a função de autarca lhe acarreta, não está
“arrependido” da opção. Sobre a união
administrativa de Gondifelos, Cavalões
e Outiz, decidida com a reorganização
administrativa de 2013, diz que é uma
realidade com que os autarcas têm de lidar, servindo da melhor forma as três
freguesias que “ainda se mantêm firmes
nas suas identidades”.

Manuel Novais
Presidente da União de Freguesias
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GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ

FAMALICÃO

REDE
VIÁRIA
Investimento
prioritário
para continuar

5 000

A melhoria das vias de comunicação tem
absorvido parte significativa do orçamento da
União de Freguesias. Presidente da autarquia
assume que há ainda obra a fazer em próximo
mandato.

C

om um orçamento anual a
rondar os 500 mil euros, a
União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz
tem investido de forma muito significativa na beneficiação da rede
viária.
Depois das pavimentações das ruas da
Lamela, da Cova e de Penices (Gondifelos); Camilo da Costa Eiró e da Arca (Cavalões); do alargamento do acesso ao cemitério e da pavimentação dos passeios
junto a Senhora da Guia (Outiz), procede-se actualmente à pavimentação e alargamento da Rua Castro de Penices, à pavimentação da Rua da Igreja Velha e

pavimentação das Rua do Roleiro (Gondifelos), bem como da Rua Constantino
Ferreira Ribeiro (Cavalões) e à pavimentação parcial da Rua Joaquim Carneiro e
alargamento parcial da Rua Comendador
Costa e Sã (Outiz).
Ao nível da vias de comunicação, está
para execução o alargamento da Rua do
Regedor (Gondifelos).
“Demos um grande passo em frente,
mas temos de continuar a pensar na rede
viária”, sustenta o presidente da União de
Freguesias, Manuel Novais, recordando
que o actual executivo herdou uma situação difícil, concretamente em Gondifelos,
onde existiam “muita ruas em terra”.

habitantes

Das obras efectuadas no actual mandato
autárquico, o presidente da União de Freguesias destaca também a construção de
um pavilhão multiusos onde se recolhem
as máquinas e veículos ao serviço da autarquia.
Realizaram-se igualmente melhoramentos nas sedes das freguesias, nomeadamente a pintura da sede da Junta de Freguesia de Outiz e a recolocação da
secretaria da Junta de Freguesia de Gondifelos, garantindo aqui melhores condições de acessibilidade.
A autarquia reabilitou também o espaço
junto à ponte S. Veríssimo, na freguesia
de Cavalões.

A União de Freguesias de
Gondifelos, Cavalões e Outiz
ocupa 16,71 km² e registava
4 890 habitantes no Censos
de 2011. A paisagem do território
atravessado pelo rio Este é
marcadamente rural, detendo
a agricultura e a pecuária um
peso significativo na economia
local. Em Outiz localiza-se uma
das maiores unidades
de transformação de carnes
do concelho de Famalicão, sendo
o resto da malha empresarial
formada por micro, pequenas
e médias empresas.

Via Ciclo Pedonal “vai trazer mais vida”
O presidente da União de Freguesias de
Gondifelos, Cavalões e Outiz classifica
como “aposta muito acertada” a requalificação da Via Ciclo Pedonal decidida pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, esperando Manuel Novais que a
crescente procura do percurso que aproveitou o canal da antiga linha férrea venha a ter “impacto económico” nas três
freguesias, nomeadamente ao nível do pequeno comércio e serviços.
A autarquia tem em perspectiva a reabilitação dos apeadeiro de Outiz e Gondifelos, passando estes espaços a servirem como áreas técnicas e de descanso para
ciclistas e caminhantes.
“Ninguém imagina as pessoas que passam na Via”, diz-nos Manuel Novais, que

não deseja, no entanto, que a mesma se
transforme numa “auto-estrada de bicicletas para a Póvoa de Varzim”, antes
num itinerário que valorize pontos de interesse da União de Freguesias como o
Castro de Penices e restante património
edificado.
A localização próxima dos parques de
lazer das três freguesias é uma mais-valia
que a União de Freguesias pretende divulgar junto dos utentes da Via Ciclo Pedonal.
O percurso melhorado da Via Ciclo Pedonal entre Famalicão e Gondifelos abriu
ao público em meados de Abril, restando
apenas a colocação de sinalização luminosa em alguns cruzamentos com estradas e caminhos
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pal de Viana do Castelo, em vigor, a exploração mineira, podendo, porém, (…) ser compatibilizada a exploração de recursos geológicos em espaços florestais e agrícolas, desde que autorizado por entidade competente”.
“Também se constata que a
área do projecto é atravessada
por linhas de água, nomeadamente a Ribeira de Reis Magos e
o Rio Neiva, entre outras. Seria
de acautelar de forma cuidada
estas linhas de água e as implicações da exploração para as mesmas”, frisa ainda o requerimento.

Comissão vai fiscalizar
projecto de exploração mineira
PRESIDENTE da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, já enviou um ofício dirigido
ao ministro do Ambiente e da Transição Energética a informar da criação da comissão fiscalizadora.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo criou uma comissão
fiscalizadora de um projecto de
fusão e ampliação de núcleos de
concessões mineiras que abrangem freguesias do concelho, para “acautelar receios e preocupações da população”.
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo já enviou um ofício dirigido ao ministro do Ambiente e da Transição Energética a informar José
Pedro Matos Fernandes da criação desta comissão. José Maria
Costa solicitou ainda ao ministro
do Ambiente que sejam tomadas
todas as medidas necessárias para acautelar receios e preocupações da população.
No ofício é referido que a Assembleia Municipal de Viana do
Castelo aprovou um requerimento apresentado pelo presidente da União de Freguesias de
Barroselas e Carvoeiro, Rui
Sousa, relativo ao Projecto de
Ampliação e Fusão dos Núcleos
de Exploração Integrados nas
concessões mineiras C67 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães),

DR

Projecto de fusão e ampliação de núcleos de concessões mineiras vai ter comissão fiscalizadora

tendo em consideração as preocupações dos habitantes das zonas envolvidas.
No requerimento foi indicado
que a Assembleia de Freguesia
aprovou por unanimidade o parecer desfavorável ao projecto,
proposto pela União de Freguesias, apresentando “razões ambientais, de saúde pública, de segurança e económicas”.

É referido, no documento, que
“apesar de o núcleo de exploração não estar em meio urbano,
está localizado muito próximo
de aglomerados populacionais”.
“A área de concessão do projecto sobrepõe-se a zonas residenciais, de forma mais visível e
impactante nas Alvas e Regos”,
lê-se.
É também indicado que o pro-

jecto apresentado pela empresa
concessionária pretende a fusão
e a ampliação dos dois núcleos
existentes dos actuais autorizados 50,2 há para 110,9 há, passando de duas para cinco áreas
extractivas. “Ora, a proposta de
fusão e de ampliação da área do
projecto insere-se em área agrícola e florestal, não estando prevista no Plano Director Munici-

lll
O documento alerta
igualmente para os efeitos
nefastos na saúde pública
e no ambiente, realçando
também a poluição sonora
e a poluição atmosférica.
Por isso, o requerimento
indica que os “eventuais
benefícios do projecto
para a economia regional
são residuais
se considerarmos
os malefícios elencados”.
O presidente da União de Freguesias solicitou, assim, à autarquia, que fosse criada uma Comissão Fiscalizadora, envolvendo o município e as juntas de
freguesia envolvidas, sendo a
mesma dotada de técnicos para
avaliação da fase de exploração
e determinação e fiscalização de
medidas pós-encerramento.
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De 7 a 9 e de 14 a 16 de Maio

‘Quintas de Melgaço’ junta sabores da terra
na Festa do Alvarinho e do Fumeiro
MELGAÇO
| Redacção |
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A Quintas de Melgaço regressa a
mais uma edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço, nos fins-de-semana de 7 a 9 e
14 a 16 de Maio. Será possível
provar uma selecção dos seus vinhos Alvarinho.
O convite que a Quintas de
Melgaço estende este ano aos
amantes de um bom vinho é o de
vir experienciar em primeira
mão o local onde a casta Alvarinho é a personagem principal.

Para tornar esta experiência
ainda “mais completa e inesquecível”, as provas vínicas na adega da Quintas de Melgaço contarão com a harmonização dos
vinhos com os enchidos de Inês
Lobato e com os queijos Prados
de Melgaço. Poderá também
desfrutar desta experiência na
esplanada da propriedade.
Neste evento, terá à sua disposição para prova alguns dos vinhos do portfólio da Quintas de
Melgaço, dos quais se destacam:
o Alvarinho QM, o único Alvarinho premiado com um Duplo

Ouro no SAKURA Japan Women’s Wine Awards 2021; o QM
Vinhas Velhas, um vinho com
personalidade única, classificado com 17,5 pontos pela Revista
VINHO Grandes Escolhas; o
QM Homenagem e o Espumante
QM Super Reserva, um dos 50
Melhores Espumantes do mundo, segundo a Wine Pleasures
2020.
As provas de vinho e harmonização decorrerão todos os dias
da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço às 11, 14, 16 e
18 horas.
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Desporto

CAMPO DE JOGOS DE ARÕES

‘PRENDA’ INADVERTIDA DE JORDI
SALVOU A TERCEIRA SEGUIDA...

P. FERREIRA

1

1

Árbitro Hélder Malheiro (AF Lisboa)
Assistentes Rui Cidade e Gonçalo Freire
VAR Rui Oliveira

DESINSPIRAÇÃO TOTAL SC Braga está numa espiral negativa de resultados e exibições. Ontem, valeu
um falhanço incrível de Jordi para evitar novo desaire. Com o empate, o quarto lugar ficou garantido.
31.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Carlos Carvalhal afirmou-o após
o jogo, mas para quem viu, dúvidas não restaram: os jogadores
do SC Braga passaram 45 minutos a jogar por si, tentando resolver de forma individual aquilo
que o colectivo esteve sempre
muito longe de conseguir. Hoje,
esta equipa, apesar de ter os
mesmos jogadores, é uma sombra daquilo que já produziu em
outros momentos da temporada.
O cansaço, físico e mental, é
uma evidência e, bem espremidinho, o ponto de ontem deixa
pelo menos a confirmação de
que o quarto lugar é uma certeza
praticamente absoluta.
Carvalhal tentou dar outro ar a
uma equipa que se vem arrastando, mudando-lhe quatro peças:
saíram Galeno, Gaitán, Sporar e
Al Musrati (este por castigo).
Entraram Fransérgio, Ricardo
Horta , André Horta e Rui Fonte,
que voltou a ser titular oito meses depois. Até por isso, não foi
de estranhar o desaparecimento
do ponta de lança português, que
nunca se revelou uma mais-valia, nem para combinar com os
colegas, nem para tentar a finalização. Se por um lado nunca foi
servido em condições, por outro
mostrou naturais problemas de
entrosamento e adaptação às
ideias de jogo de Carvalhal. Não

SC BRAGA

Matheus
Ricardo Esgaio
Tormena
Bruno Rodrigues
Sequeira
Castro
Fransérgio
André Horta
Piazon
Ricardo Horta
Rui Fonte
Carlos Carvalhal

Intervalo
0-1

Jordi
Jorge Silva
Marcelo
Marco Baixinho
Rebocho
Luiz Carlos
Stephen Eustáquio
Ibrahim
João Amaral
Zé Uilton
João Pedro
Pepa

Substituições Galeno por Piazon (36m), João Novais por Castro (46m), Abel Ruiz por Rui Fonte
(46m), Gaitán por André Horta (46m), Douglas
Tanque por João Pedro (69m), Sporar por Ricardo
Horta (69m), Adriano Castanheira por João Amaral
(70m), Lucas Silva por Zé Uilton (79m) e Bruno
Costa por Ibrahim (79m).
Disciplina cartões amarelos para João Amaral
(33m), João Pedro (39m), Jorge Silva (74m) e Abel
Ruiz (90+2m).
Golos João Pedro (26m) e Galeno (78m, gp).

+ alterações

SCB

Reflexo da luta intensa que Fransérgio foi travando com o meio-campo pacense, aqui representado por Eustáqui e Ibrahim

se podia pedir mais. Mas de outros elementos sim. Ou de todos
os outros. Não foi de surpreender, portanto, que o técnico arsenalista mudasse três peças ao intervalo (a vontade seria a de
alterar praticamente tudo), já depois de ter lançado Galeno ainda
na primeira parte, como resposta
ao golo do Paços, apontado por
João Pedro, num canto, que espelhou o desacerto da equipa

bracarense.
Saíram para os balneários sem
registo ofensivo que fizesse sonhar com outro resultado, mas
reapareceram de cara lavada,
com um pouco mais de dinâmica, que, ainda assim, se foi esfumando com o passar do tempo.
Não fosse um erro inacreditável de Jordi e a terceira derrota
seguida poderia ter sido uma
realidade. O guardião recolheu

uma bola de forma tranquila,
deixou os companheiros subirem no terreno, mas esqueceu-se
de Galeno nas costas. Sorrateiramente, o brasileiro deixou Jordi
colocar a bola no relvado para se
colocar à frente deste e ‘obrigá-lo’ a fazer penálti. Galeno encarregou-se da marcação e deu,
enfim, alguma cor a mais uma
exibição tremendamente marcada por tons cinzentos.

Na tentativa de dar coisas
novas à equipa, Carvalhal
mudou quatro peças em
relação ao jogo com o
Marítimo (uma delas
obrigatória). Al Musrati
estava castigado e deu o
lugar a Fransérgio. André
Horta, Ricardo Horta e Rui
Fonte foram as outras
novidades, por trocas com
Galeno, Gaitán e Sporar.
Ainda assim, ao intervalo
Carvalhal já tinha ‘gasto’
quatro substituições, sinal
inequívoco daquilo que a
equipa (não) foi capaz de
fazer dentro de campo.
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“Jogadores jogaram o seu jogo,
não jogaram o jogo da equipa”
CARLOS CARVALHAL não ficou satisfeito pelo empate, um ponto que vale apenas pela garantia
da Liga Europa. Técnico mudou o sistema táctico, mas reparte a responsabilidade pelos jogadores.
SC BRAGA
| Joana Russo Belo |

É um ponto que tem apenas um
significado: “termos garantido,
definitivamente, a nossa posição
na UEFA e isso permite perceber
que temos de fazer uma gestão
cuidada para nos apresentarmos
muito bem na final da Taça de
Portugal”. Carlos Carvalhal não
ficou satisfeito com o empate
diante do Paços de Ferreira e, no
final do encontro, mostrou que o
quarto lugar também não agrada.
“O nosso objectivo é tentar fazer o máximo de pontos possíveis e andámos bem qualificados, não lutámos para conseguir
o quarto lugar, lutámos desde o
início para conseguir o primeiro
lugar. A nossa abordagem desde
o início foi tentar ganhar os jogos todos e quem quer ganhar os
jogos todos quer chegar ao primeiro lugar. Todos sabemos que
a época é longa e existem muitos
imponderáveis, jogadores que se
lesionam, que baixam de forma
e a equipa caiu de forma devido
a algumas pedras nucleares terem ido ao vermelho. A UEFA
está conseguida, mas temos a
possibilidade de pensar em agir
da melhor forma para disputar a
Taça de Portugal”, sublinhou o
técnico do SC Braga, deixando
um recado aos jogadores.
“Não andámos muito satisfeitos com os últimos jogos, principalmente pela produtividade
ofensiva, temos criado, mas não

DR

Carvalhal deixou um recado aos jogadores pela forma como jogaram

conseguimos marcar. Hoje [ontem] assumo a responsabilidade
de uma mudança de sistema para
tentar criar dinâmicas diferentes,
tentar despertar um ou outro jogador, por isso, assumo a responsabilidade pela primeira parte, mas tenho de a repartir pelos
jogadores. Os meus jogadores
jogaram o seu jogo, não jogaram
o jogo da equipa e quando os jogadores jogam para o seu próprio jogo resulta nisto que vimos
na primeira parte”, criticou.
Para a segunda parte, “rectificámos as coisas, falámos com os

jogadores, exigimos jogar o nosso jogo e melhorámos em termos posicionais e de circulação
de bola”. “Acabámos por conseguir um golo, tivemos uma oportunidade do Sporar, melhorámos
significativamente, porque a primeira parte foi muito má. Estamos a tentar mudar as coisas, já
vimos que não é pela situação do
sistema que vamos lá, vamos ter
tentar gerir as coisas de forma
diferente e tentar melhorar, porque é fundamental apresentarmo-nos bem na final da Taça de
Portugal”, realçou Carvalhal.

lll
“Um jogo difícil, frente a
uma equipa muito
qualificada a lutar pela
Europa, dar os parabéns ao
Paços pela campanha que
tem feito. Nós passámos
por um momento difícil,
mas conseguimos o empate
e infelizmente não
conseguimos a vitória.
Agora é pensar no jogo de
domingo, descansar, porque
precisamos de vencer.
Nos últimos dois jogos que
perdemos, a equipa criou,
criou, criou e hoje [ontem]
não criámos bastante, mas
fizemos um que deu para
empatar. Agora é descansar
e pensar no próximo jogo. ”
Fransérgio SC Braga

lll
“Este prémio é fruto da
equipa, fizemos um grande
jogo, se houvesse um
vencedor teria de ser
o Paços. Estivemos muito
bem.Depois de estar a
vencer por 1-0 ainda tivemos mais uma oportunidade para matar o jogo.”
Marcelo Homem do jogo

§P. Ferreira
Pepa (treinador)
“Fica um amargo
tremendo”
“Um orgulho tremendo, um grande
jogo contra uma equipa que é muito forte, individualidades acima da
média, um treinador fantástico, e
só o melhor Paços é que podia ganhar aqui. Não são vitórias morais,
mas esta exibição enche-me de orgulho, muita personalidade, muito
carácter, sempre com os olhos na
baliza adversária e mais oportunidades de golo. Fica este amargo
tremendo, mas quando erramos,
erramos todos e acabou por dar um
pouco de confiança ao SC Braga para carregar um pouco e mesmo com
tudo podíamos ter ganho o jogo.
Fazer o que fizemos aqui não é fácil.
Fica um amargo. Estava a sentir
uma equipa confortável e próxima
do segundo golo e o pênalti foi um
soco tremendo. Se ganhássemos
garantíamos o sonho, vamos pensar no jogo de domingo, vamos
atrás do sonho europeu”.

+ Taça
A Federação Portuguesa
de Futebol anunciou,
ontem, ao início da noite,
que a ﬁnal da Taça de
Portugal entre SC Braga e
Benﬁca vai jogar-se, no
dia 23 de Maio, às 20.30
horas, depois de ter sido
inicialmente marcada para
as 21 horas. Decisão surgiu
“após conversa com os
dois clubes e com a TVI”,
explicou. Já ontem, o SC
Braga tinha manifestado,
em comunicado, o desagrado pela hora inicial.
Publicidade
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Gil Vicente canta de galo na Madeira
TRÊS PONTOS no reduto de um concorrente directo na luta por um lugar tranquilo, aproximam gilistas
do meio da tabela classificativa.
31.ª JORNADA
| Rui Serapicos |

O Gil Vicente foi ao Funchal
vencer por 1-0 o Marítimo, em
jogo da 31.ª jornada da I Liga de
futebol. Samuel Lino, isolado
após um passe vertical de Vítor
Carvalho, fez aos 32 minutos o
golo que deu o triunfo aos gilistas. Do lado direito da área, atirou de pé direito fazendo a bola
entrar colocada junto à base do
poste esquerdo.
A posição do gilista suscitou
dúvidas — pareceu à primeira
vista partir adiantado em relação
à linha defensiva, mas o golo foi
bem validado após consulta do
VAR. Cláudio Winck estava, no
momento do passe longo, a colocar Samuel Lino em jogo por 32
centímetros.
Os madeirenses criaram as

LIGA PORTUGAL

Gilistas superaram um concorrente directo na corrida por um lugar tranquilo

duas primeiras situações claras
para golo. Edgar Costa serviu
Alipour à passagem do minuto
nove, com o avançado iraniano a

atirar para uma defesa incompleta de Denis, para, de seguida,
Joel tentar furar a defesa barcelense, com o esférico a ser des-

Bino Maçães, treinador do Vitória SC

“Vamos fazer o nosso jogo, sabendo
que não podemos facilitar em nada”
31.ª JORNADA
| Redacção/Lusa |

Bino Maçães avisou que a sua
equipa tem de estar concentrada
para vencer um Farense a lutar
pela manutenção na I Liga, em
jogo da 31.ª jornada.
Embora invicto nos últimos
três jogos, fruto de um triunfo e
dois empates, o conjunto algarvio é 17.º classificado, em zona
de despromoção, e o treinador
vitoriano espera um adversário a
“dar a vida” para se livrar da “situação muito complicada” em
que se encontra, pelo que pediu
aos seus jogadores para não facilitarem. “É um adversário que,
em casa, cria muitas dificuldades aos adversários. Vamos fazer
o nosso jogo, sabendo que não
podemos facilitar em nada e que
entrarmos fortes pode ser importante para o que virá a seguir
[durante a partida]. Estamos avisados. (...) O adversário vai obrigar-nos a estar atentos a todos os
momentos do jogo”, disse, na
antevisão ao desafio, agendado

DR

Bino Maçães, treinador do Vitória SC

para as 20.30 horas de amanhã.
Para Bino Maçães, o Farense é
um conjunto “muito objectivo e
pragmático no seu jogo”, que
procura “ganhar primeiras e segundas bolas”, possui “jogadores de qualidade” e tem o triunfo
em mente para se poder “aproximar da salvação” e “ter um empurrão para a fase final da época”.
Apesar de ter dito que “assinava por baixo” a repetição da primeira parte do embate anterior,

no qual o Vitória marcou os dois
golos do triunfo sobre o Moreirense, o técnico reconheceu que
cada jogo tem “uma história diferente”. Bino Maçães frisou,
por isso, que os pupilos a seu
cargo precisam sobretudo de
acreditar que são capazes de “lutar de igual para igual com qualquer equipa”, apresentando-se
em campo com “alegria”.
Invencível nos jogos fora de
portas durante a primeira volta,
os vimaranenses perderam os últimos seis a jogar nessa condição, e o treinador salientou que
“inverter esse ciclo” pode ser
uma “motivação extra” para os
seus jogadores. “Não temos uma
distinção entre jogar fora e em
casa. Temos sempre a mesma
ideia de jogo, mas esperemos
que a equipa dê uma boa resposta e que o ‘orgulho ferido' fora
de casa dê mais concentração e
foco”, referiu.
Questionado sobre o seu papel
na preparação da próxima época,
Bino Maçães disse apenas que o
plano está a ser traçado.

viado.
O treinador dos insulares, Júlio
Velázquez refrescou a equipa ao
início da etapa complementar,
com a entrada do argentino Correa para saída de Pelágio e de
Marcelo Hermes por troca com
China.
Os gilistas continuaram em
busca de mais um golo e por
pouco não dilataram a vantagem, num livre directo cobrado
por Pedrinho — a punir uma
carga dura sobre Lucas Mineiro,
mas Amir voou ao ângulo a evitar, em esforço, o segundo.
Com esta vitória, o Gil Vicente, que vinha de duas derrotas e
um empate, sobe à condição no
10.º lugar , com 35 pontos, enquanto o Marítimo, que vinha de
três vitórias seguidas, está em
13.º, com 33, seis acima da zona
de despromoção.

ESTÁDIO DOS BARREIROS

MARÍTIMO

GIL VICENTE

0

1

Árbitro Rui Costa (AF Porto)

Amir Abedzadeh
Cláudio Winck
Zainadine Júnior
Léo Andrade
Fábio China
Rafik Guitane
René Santos
Pedro Pelágio
Edgar Costa
Ali Alipour
Joel
Julio Velazquez

Intervalo
0-1
Denis
Joel Pereira
Rodrigão
Ruben Fernandes
Talocha
Antoine Leautey
Vítor Carvalho
Pedrinho
Lourency
Lucas Mineiro
Samuel Lino
Ricardo Soares

Substituições Pedro Pelágio por Correa (46 m),
Fábio China por Marcelo Hermes (46 m), Antoine
Leautey por Baraye (62 m), Cláudio Winck por
Soderstrom (66 m), Alipour por Milson (67 m),
René Santos por Bambock (71 m), Samuel Lino por
Ygor Nogueira (82 m), Pedrinho por Claude Gonçalves (93 m) e Lucas Mineiro por Kanya Fujimoto
(93 m).
Disciplina cartões amarelos para Pedro Pelágio
(27 m), Cláudio Winck (42 m), .Rafik Guitane
(55 m), René Santos (68 m), Baraye (83 m), Vítor
Carvalho (86 m), Denis (88 m), e Léo Andrade (95
m).
Golo Samuel Lino (32 m).

§31.ª Jornada

DR

Vasco Seabra quer conquistar a primeira vitória caseira ao comando dos cónegos

Recepção ao Nacional

Vasco Seabra rejeita Moreirense ansioso
devido à longa série sem vencer em casa
O treinador Vasco Seabra rejeitou que os futebolistas do Moreirense estejam
ansiosos devido à ausência de triunfos em casa na I Liga, na véspera de receberem o lanterna-vermelha Nacional, em jogo da 31.ª jornada.
“A ansiedade não tem acontecido porque temos pontuado e feito um trajecto ascendente. Os jogadores lutam sempre para ganhar e essa é a nossa
imagem. Não temos vencido em casa, mas, mais importante do que ser em
casa ou fora, é que queremos voltar a vencer muito rapidamente”, reconheceu o técnico, em conferência de imprensa. Ainda em busca do primeiro
triunfo caseiro no comando dos minhotos, depois de duas derrotas e sete
empates, Vasco Seabra prometeu “muita alma e dedicação” para diluir essa
tendência. “Sinto nos jogadores uma vontade muito grande de vencer e de
transmitirem a nossa predisposição no treino e no jogo, sem oscilarem em
momento algum. Temos de lutar desde o primeiro ao último segundo”, disse.
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Taça Revelação

SCB

Jovens Guerreiros do Minho sub-23 derrotaram o Benfica e garantiram a presença na final da Taça Revelação

Guerreiros de pontaria afinada
garantem presença na final
NOS PENÁLTIS foram mais fortes os Guerreiros do Minho que marcaram lugar na final da Taça Revelação, ao derrotar o Benfica por 4-2. Lisboetas tinham conseguido o empate aos 90+8 minutos.
MEIA-FINAL
| Carlos Costinha Sousa |

E no final, os Guerreiros do Minho é que festejaram. A equipa
do escalão sub-23 do Sporting
Clube de Braga conquistou, ontem, o direito a disputar a final
da Taça Revelação 2020/2021,
após ter vencido a meia-final
frente ao Benfica.
Depois de um empate caseiro a
uma bola no duelo da primeira
mão da semifinal, os bracarenses
foram a Lisboa com ambição de
conquistar um resultado que permitisse dar mais um passo em
frente na competição. E fizeram
por isso ao longo de todo o encontro, perante uma formação
lisboeta que procurava também
o mesmo objectivo, mas não
mostrou armas nem argumentos,
ao longo do jogo, para levar de
vencida os inspirados, aguerridos, determinados e voluntariosos Guerreiros do Minho.
A equipa orientada por Artur
Jorge conseguiu aproveitar as
oportunidades que foi criando e
colocou-se em vantagem no
marcador ainda durante o primeiro tempo quando, aos 42 mi-

nutos, Eduardo Ribeiro, que tinha entrado em campo no decorrer do primeiro tempo para render Vítor Oliveira, encontrou o
caminho para o fundo das redes
do Benfica, encaminhando a turma arsenalista para o rumo que
pretendia seguir na partida.
Um golo que surgiu numa altura muito positiva da partida, pois
permitiu aos bracarenses começar o segundo tempo em vantagem e com maior determinação
para completar os 45 minutos
restantes com sentimento de vitória.
No entanto, quando parecia
que o árbitro da partida já se preparava para apitar para o final do
encontro, o objectivo bracarense
tremeu. Aos 90+8 minutos, na
conversão de um livre directo à
entrada da grande área arsenalista, David Barrero bateu o esférico de forma superior e colocou
de tal maneira a bola que o guarda-redes Lukas Hornicek bem se
esticou, mas não conseguiu evitar o golo do empate, que obrigou à disputa do prolongamento.
Tempo extra na meia-final da
Taça Revelação, com 30 minutos que trouxeram muita vontade

por parte das duas equipas, mas
não levaram a que o marcador
sofresse mais alterações, mantendo-se o empate a uma bola no
final do prolongamento.
Foi, por isso, necessário recorrer à marcação de penáltis para
definir quem seria o vencedor da
partida e iria juntar-se ao Estoril-Praia na disputa da final [ver
caixa].
E neste aspecto, o da finalização, os bracarenses foram muito
superiores ao adversário, conseguindo concretizar por três vezes, enquanto os benfiquistas
apenas por uma vez fizeram balançar as redes defendidas pelo
jovem guardião do SC Braga.
Vitória confirmada por 4-2 no
final do encontro e lugar marcado na final, com um resultado
acumulado de 5-3 nesta eliminatória da semifinal. E mais um
passo importante numa temporada quase perfeita por parte da
equipa treinada por Artur Jorge
que chegou aos 26 jogos na época (22 campeonato e 4 Taça),
com um saldo de 13 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, tendo 40 golos marcados e
24 sofridos.

+ final
Garantida a presença na
ﬁnal, o Sporting Clube de
Braga já sabe que vai ter
que defrontar a formação
do Estoril-Praia, na luta
pela conquista do troféu
da Taça Revelação.
O jogo disputa-se no próximo dia 11 de Maio, em
Leiria.
Recorde-se que nesta caminhada até à ﬁnal da
competição, o Estoril-Praia,
que venceu a edição de
2020/2021 da Liga Revelação, do escalão sub-23, levou de vencida, nas meias-ﬁnais, os minhotos do Futebol Clube de Famalicão
nas duas mãos da semiﬁnal, tendo vencido primeiro por 1-0 em Famalicão e
depois por claros 3-1 em
sua casa.

BENFICA CAMPUS

SL BENFICA

SC BRAGA

2

4*

Árbitro Hélder Carvalho
Assistentes R. Escudeiro e F. Pereira

Samuel Soares
João Tomé
António Silva
Adrian Bajrami
Rafael Rodrigues
Henrique Jocu
Gerson Sousa
Martim Neto
João Resende
Pedro Santos
Samuel Pedro
Luís Castro

Intervalo
0-1

Lukas Hornicek
Diogo Fonseca
Guilherme Soares
Miguel Vilela
Leonardo Buta
Jean Baptiste
Rodrigo Gomes
Pedro Santos
Oliveira
Hernâni Infande
Bernardo Caldeira
Artur Jorge

Substituições Vítor Oliveira por Eduardo Ribeiro
(23m), Bernardo Caldeira por André Ferreira
(71m), Pedro Santos por Bruno Pelegrini (71m),
Martim Neto por Cher Ndour (72m), Samuel Pedro
por Luís Semedo (72m), João Resende por Henrique Pereira (72m), Pedro Snatos por David Barrero
(83m), Gerson Sousa por Vasco Paciência (83m),
Leonardo Buta por José Pedro (90+5m) e Hernâni
Infande por Nuno Cunha (90+5m).
Disciplina cartões amarelos para Martim Neto
(15m), António Silva (40m), Diogo Fonseca (59m),
André Ferreira (79m), Bruno Pelegrini (90+2m),
Rafael Rodrigues (90+6m), Henrique Pereira
(97m) e Miguel Vilela (115m).
Golo Eduardo Ribeiro (42m) e David Barrero
(90+8m).
* 1-1 aos 90 minutos. 1-3 nos penáltis.

PENÁLTIS

Benfica
0-1 Vasco Paciência
1-1 Luís Semedo
1-2 David Barrero
1-2 Cher Ndour

T
R
T
T

SC Braga
1-0 Miguel Vilela
1-1 Nuno Cunha
2-1 Eduardo Ribeiro
2-1 Guilherme Soares
3-1 Bruno Pellegrini

R
T
R
T
R

R - Marcou o penálti
T - Falhou o penálti
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Uma família a renascer
CDC Viatodos
assinalou o 38.º aniversário com esperança em
voltar a elevar o clube.
Presidente Paulino Araújo
destaca como grande
objectivo o projecto das
novas infra-estruturas de
olhos postos na formação.
ão 38 anos de história, de um
clube que se assume como uma
família e vive agora com esperança num futuro renascido.
Fundado no Dia do Trabalhador,
o Centro Desportivo e Cultural de Viatodos abraça novos desafios de olhos postos
em voltar a elevar o nome do clube barcelense ao mais alto nível do futebol distrital da Associação de Futebol de Braga.
Num ano atípico, marcado pela pandemia
da Covid-19, o aniversário foi apenas assinalado internamente, entre a direcção,
jogadores e equipa técnica, com um jogotreino, que serviu também para preparar a
equipa sénior para o recomeço do campeonato, agendado para este fim-de-semana.
“Foram anos de sucesso e êxitos, anos
melhores, outros mais fracos, com altos e
baixos, como acontece a todos os clubes,
mas sempre a subir, apesar de que só se
pensava na estrutura da equipa e não se
privilegiou os bens essenciais do clube. É
o terceiro ano que estamos a jogar no
campo relvado sintético, que é a única
coisa que o clube tem”, sublinhou o presidente Paulino Araújo, assumindo o desejo
de criação de infra-estruturas para o clu-

S

História

Fundado a 1 de Maio de 1983, Dia do
Trabalhador, o Centro Desportivo e Cultural
de Viatodos utilizou o Parque de Jogos
D. Teotónio da Fonseca, em Rio Covo Sta.
Eulália, até 1987, ano em que foi
inaugurado o Parque de Jogos de Viatodos,
implantado no Lugar de Carregal, num
terreno doado por Amadeu Lemos à Câmara
Municipal de Barcelos. Ao longo dos anos,
foram realizadas obras como uma bancada
coberta, com capacidade para mil lugares,
e a iluminação, inaugurada em 2004.
Em 2018, foi inaugurado o relvado sintético,
marco significativo na história do clube.

Actualidade

Destacam-se, ao longo dos 38 anos do
clube, como principais actividades: futebol
sénior (masculino e feminino) e escalões
das camadas jovens; concentração de
Motos Antigas com mais de 30 anos –
considerada a maior da Península Ibérica;
Grande Prémio de Atletismo da Páscoa;
Teatro; Festa de Natal para as crianças da
freguesia; Rally Paper e Colóquios.
Destaque, em termos futebolísticos, para
o título de campeão distrital e a a subida
à I Divisão da AF Braga, em 2003/04.
Actualmente, a equipa disputa a Série A,
da Divisão de Honra.

be, de forma a arrancar com equipas de
formação na próxima temporada, depois
de uma parceria que não resultou com o
Benfica e “afastou” os sócios do clube.
“Perdemos muito na época passada, os
sócios revoltaram-se, deixaram de aparecer e foi uma guerra muito grande. Foi
um erro. Queremos agora fazer as coisas
com bases sustentadas para conseguirmos
captar os mais jovens novamente. Somos
um clube de êxitos e com muita esperança
em voltar a ser o Viatodos”, frisou.
Em termos de plantel sénior, a equipa
disputa a Divisão de Honra da AF Braga e
sonha com algo mais: “a nossa ideia é subir ao patamar de cima, acredito que é
possível e temos equipa para isso”.

Publicidade

UNIÃO DE FREGUESIAS

VIATODOS, GRIMANCELOS,
MINHOTÃES E MONTE DE FRALÃES
A União de Freguesias felicita o C D C Viatodos pelo seu 38.º Aniversário
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“Criar infra-estruturas
para arrancar com formação”
o grande objectivo do mandato
de Paulino Araújo: “criar infra-estruturas para arrancar com a
formação na próxima época”, revelou ao Correio do Minho o
presidente. “Em termos de infra-estruturas, os balneários são os mesmos de há 30
anos e o clube não tem nada, precisa de
ter sede, por exemplo. O projecto já está a
ser tratado com a Câmara Municipal de
Barcelos, para novos balneários, bar, sala
de reuniões e posto médico. Logo que esteja aprovado é para avançar. Ainda este
ano acredito que seja possível estar pronto, acredito que se possa começar com a
obra no final da época. É o grande objectivo do mandato, porque não adianta querer ter formação sem termos condições
para os miúdos. No último ano, houve
uma parceria com o Benfica, que não deu
em nada, porque começaram a casa pelo
telhado, mas é preciso começar pelos alicerces. Primeiro temos de criar infra-estruturas e condições para depois arrancar
com a formação”, sublinhou o dirigente,
revelando que vão iniciar as obras dos novos balneários “logo que tenha autorização da câmara”.
O projecto permitirá não só iniciar todos
os escalões de formação na nova temporada desportiva, como também sonhar

É

com a presença da equipa sénior no principal escalão da AF Braga.
Numa época marcada pela pandemia,
Paulino Araújo lembra os tempos difíceis,
“porque não há receitas e as empresas
também não estão a viver dias fáceis”. “O
grande problema é a falta de público. Não
entendo como se abrem casamentos e outros eventos e não se abre o futebol com
20 ou 25 por cento do público”, lamentou
o presidente, cáustico quanto ao futuro.
“Se a próxima época continuar sem público, mais vale fechar a porta, sem públi-

co não faz sentido”, reforçou.
Quanto à retoma competitiva, o dirigente deixou também algumas críticas: “foi
um remedeio triste, era melhor não ter começado a época, é um pára arranca que
não tem lógica para ninguém, para as direcções, jogadores, que com estas paragens correm mais risco de lesões e equipas técnicas. E não é um campeonato
justo, tal como não foi no ano passado.
Nunca devia ter arrancado, mais valia parar um ano, estruturar os clubes, realizar
obras e depois voltar tudo ao normal”.

Treinador

Tozé Nunes cumpre a quinta época no
comando da equipa do CDC Viatodos. Técnico
destaca a ambição do clube e o lema que
fomenta nos jogadores: “o objectivo é
sempre sermos melhores do que fomos
ontem. É este o nosso lema em todos os
treinos, máxima competitividade e máxima
ambição”. Numa época atípica - foram
disputadas apenas quatro jornadas da Série
A, da Divisão de Honra - a subida de divisão
ao escalão máximo distrital é um sonho.
“Se disséssemos que não, estaríamos a
mentir. Somos livres de sonhar, sabendo que
há equipas com outros orçamentos, mas
nada é impossível, sempre com os pés
assentes, porque, neste momento, não
temos infra-estruturas, nem condições para
disputar a Pró-Nacional”, referiu, assumindo
a necessidade de se avançar com o projecto
de melhoramento das instalações. “Só assim
poderemos ter formação, que é a base para
um clube sustentável”, frisou. Quanto ao
campeonato, Tozé Nunes não concorda com
a retoma e questiona: “qual é a seriedade
que vai haver nestes sete jogos? A AF Braga
devia ter consultado os clubes como fizeram
outras associações e não ameaçar quem não
quisesse competir. Não vai haver seriedade”.

Publicidade

A Empresa felicita o CDC Viatodos
pelo seu 38.… Anivers rio
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Esposende financia obras de reabilitação
do pavilhão gimnodesportivo de Mar
MUNICÍPIO assinou Protocolo de Desenvolvimento Desportivo com a instituição Centro Social da Juventude de Mar, para ajudar
a pagar as obras de requalificação do pavilhão. Autarca Benjamim Pereira destaca trabalho desenvolvido pela CS Juve. Mar.
PROTOCOLOS
| Redacção |

É uma obra necessária que o
Município de Esposende não podia virar as costas. A Câmara
Municipal assinou ontem um
Protocolo de Desenvolvimento
Desportivo com o Centro Social
da Juventude de Mar (CSJM),
para apoio financeiro para a reabilitação do pavilhão da instituição. A cerimónia presidida pelo
autarca Benjamim Pereira, contou com a presença do presidente da Associação de Andebol de
Braga, Manuel Moreira.
Em causa está uma comparticipação financeira de 70 000 euros
para ajudar a custear as necessárias obras de requalificação, nomeadamente a substituição da
cobertura de amianto, intervenção na bancada, substituição de
caleiras e de caixilharias, bem
como pinturas interiores e exteriores. Em termos globais, o custo da obra ultrapassa os 120 000
euros, sendo que a instituição
tem também garantido o financiamento de 30 000 euros por
parte do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude),
através da candidatura ao Pro-

CME

Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende, apoia obras importantes para o Centro Social da Juventude de Mar

grama de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).
Ciente da escassez de recursos
financeiros da instituição e atendendo à premência da intervenção, “o Município não podia
voltar as costas”, afirmou o presidente da câmara Benjamim Pereira, notando que Esposende
tem uma componente desportiva

bastante eclética, impondo-se o
apoio do Município às diferentes
modalidades, nomeadamente ao
andebol, onde o Centro Social
da Juv. Mar detém um destacável palmarés e é reconhecido como um clube de referência.
“Temos feito uma aposta reiterada ao longo dos anos, ao abrigo da política de apoio ao asso-

ciativismo”, afirmou, sublinhando que este apoio para a requalificação do pavilhão contribuirá
para proporcionar a melhoria
das instalações para a prática
desportiva de dezenas de atletas
e apoio ao ensino escolar.
Além da vertente desportiva, a
instituição intervém também nas
áreas social e cultural, assinalou

o autarca, reconhecendo que “as
exigências e as dificuldades são
muitas”, pelo que afirmou total
disponibilidade do Município
para reforçar o apoio protocolado se tal se verificar necessário.
Aproveitou a oportunidade para
saudar a nova direcção, liderada
por Estevão Abreu, felicitando
também os anteriores dirigentes,
particularmente Fernando Cepa,
pelo trabalho desenvolvido.
Benjamim Pereira fez, ainda,
questão de lembrar que o município tem concretizado vários investimentos no território da
União de Freguesias de Belinho
e Mar, entre os quais se inclui a
obra de execução das infraestruturas do loteamento da habitação
social de Mar, nos terrenos contíguos ao Centro Cívico, cujos
trabalhos ainda decorrem, sendo
que um dos lotes foi cedido pelo
Município ao CS Juv. Mar, traduzindo-se em mais um apoio da
autarquia à instituição.
Benjamim Pereira frisou aionda: “temos um Município de referência, atractivo para os que cá
estão e para os de fora, que, cada
vez mais, nos procuram para estabelecer residência permanente.
Marcamos pela diferença”.

7Publicidade

§destaque
CS Juventude de Mar

BOOK HUNT
FNAC
FAZ SCAN
DO QR CODE
E ACEDE
A EBOOKS
GRÁTIS

Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

Clube grato
à autarquia
quer retribuir
com resultados
O presidente do Centro Social de
Mar, Estevão Abreu, referiu que a
degradação acentuada do edifício
nos últimos anos tem condicionado
as actividades de um dos emblemas que mais tem conquistado títulos para o município, realçando,
ainda que a instituição não possui
os recursos financeiros para a execução da intervenção que se impõe,
razão pela qual agradece o apoio do

+ futebol
Município com muita satisfação. Estevão Abreu expressou, por isso, um
sentido agradecimento ao presidente da Câmara Municipal pelo
empenho na concretização do projecto, que estendeu ao vereador do
Desporto, Rui Losa. “Não podemos
deixar cair no esquecimento o glorioso passado desportivo desta
prestigiada instituição que conseguiu elevar o nosso concelho a nível
nacional e internacional”, afirmou.
Por sua vez o presidente da Junta
da União das Freguesias de Belinho
e Mar, Manuel Abreu, expressou satisfação pelo protocolo que permitirá dotar o pavilhão das necessárias condições de “maior segurança
e de comodidade”.

Ontem, na 31.ª jornada
da I Liga, o Sporting deu
mais um passo rumo à
conquista do título, ao
vencer em Vila do Conde
por 2-0.
Pedro Gonçalves, de penálti, abriu o activo - e
somou mais um para a
conta individual do
melhor marcador do
campeonato -, enquanto
Paulinho, com um golaço, fechou o marcador
confirmando o triunfo
leonino por 2-0.
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Jogo esforçado para um regresso
aos triunfos após três jogos
ABC/UMINHO recebeu ontem o Artística de Avanca e conquistou um importante triunfo por 27-23,
que permitiu voltar a festejar e procurar encaminhar a equipa para fim de época mais positivo.
25.ª JORNADA
| Carlos Costinha Sousa |

Em duelo que se esperava complicado para os academistas, por
defrontarem um adversário directo na luta pela melhor classificação possível, uma vez que as
duas equipas se encontravam separadas por um ponto (com vantagem para os visitantes) na tabela classificativa do campeonato, o ABC/UMinho derrotou, ontem, o Artística de Avanca por
27-23.
Esperava-se, por isso, um bom
espectáculo de andebol, com as
duas equipas a procurarem o
triunfo para continuarem a
amealhar pontos, mas com o

ABC/UMinho ainda mais ansioso na busca pelo regresso aos
triunfos, depois de três derrotas
consecutivas.
Por isso mesmo, o equilíbrio
foi-se mantendo como nota dominante na partida, com ligeiro
ascendente para a formação do
Artística de Avanca que, ao intervalo, vencia por um golo de
vantagem (13-14).
No entanto, na segunda parte a
turma orientada por Jorge Rito
conseguiu reagir e dar a volta ao
resultado, aproveitando os momentos finais do jogo para construir um resultado mais tranquilizador, que foi mantendo até ao
final, garantindo um triunfo por
27-23.

ABC/UMINHO, 27
Sebastian Gutierrez (1), Predrag Rodic (5),
Erekle (5), Carlos Oliveira, André José (7),
Rui Baptista (3), Hugo Manso, Tomás Teles, André Rei (5), Diogo Silva, João Paulo
Fernandes (1), Cláudio Silva.
Treinador: Jorge Rito.

AVANCA, 23
Tiago Rocha, Francisco Silva, Ciprian Popovici, Francisco Costa (4), Maykol Adames, Rui Ferreira, Gonçalo Silva (1), Filipe
Morais, Luís Silva (1), Alfredo Torres, Jenilson (2), Daniel Vieira (2), Fábio Silva, Tiago Sousa (1), André (7), Gualther (5).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá.
Ao intervalo: 13-14.
Pavilhão Flávio Sá Leite

PORFÍRIO FERREIRA

lll
Resultados 25.ª jornada:
Belenenses - ISMAI, 30-23
FC Gaia - Póvoa, 21-22
Boavista - Boa Hora, 33-34
Ág. Santas - Madeira, 28-27
Benfica Sanjoanense, 36-19
Sporting - Vitória FC, 29-19
SC Horta - FC Porto, 28-35

André José foi o melhor marcador do ABC/UMinho, com sete remates certeiros
Publicidade
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Opinião
Voz às Escolas

LUÍSA RODRIGUES Diretora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso

E urgente priorizar

R

egressados ao ensino presencial,
entendemos proceder à monitorização do Plano de Atuação para
a Recuperação e a Consolidação das
Aprendizagens – Adequações para a Implementação do E@D, com vista à definição de estratégias mobilizadoras de práticas de melhoria, através da aplicação de
um questionário de satisfação que, dirigido a alunos, professores e encarregados
de educação, tinha como objetivo aferir a
eficácia da sua implementação.
Analisados os questionários, constatouse que, não obstante o reconhecimento,
generalizado, da melhoria das práticas
educativas, comparativamente com o período em que decorreu o ensino neste
contexto, no ano letivo transacto, há lacunas que carecem de especial atenção, por
forma a evitar que se repercutam no desenvolvimento das aprendizagens dos
alunos e na sua formação para uma cidadania ativa e consciente.
Numa análise, embora muito superficial, das áreas mais afetadas no processo
de E@D, começo por evidenciar a herança cultural de um povo que continua a
subvalorizar a educação e, por arrastamento, a alocação de recursos financeiros

para um setor que alicerça o desenvolvimento de qualquer sociedade, insistindo
na priorização de investimentos megalómanos que pouco acrescem a melhoria de
condições de vida de uma faixa significativa da população.
E, assim, quando confrontados com uma
calamidade como aquela que, inesperadamente, fomos obrigados a enfrentar, as repercussões da falta de aposta na educação
afetam, chegando mesmo a obstaculizar,
qualquer plano de ação, evidenciando as
assimetrias existentes, desde logo o isolamento a que, em pleno século XXI, ainda
estão votadas algumas zonas do país.
A Escola continua a ser, para uma grande parte dos alunos, o principal, ou mesmo único, lugar de acesso a ferramentas
indispensáveis ao desenvolvimento de todas as áreas de competências definidas
como essenciais, para que consigam prosseguir caminho, um caminho que todos
desejamos possa, de alguma forma, contribuir para a implementação das mudanças estruturais de que a sociedade tanto
carece.
As Escolas foram, muito recentemente,
chamadas a pronunciar-se sobre as áreas
do currículo mais afetadas pelos E@D,

contribuindo para a elaboração, pelo Ministério da Educação, de um Plano de Recuperação das Aprendizagens, a implementar no biénio 2021/2023, tarefa que
levaram a cabo, em tempo recorde, embora imbuídas de algum ceticismo quanto
aos efeitos práticos das propostas que
apresentaram.
É de louvar a auscultação das bases, mas
temos consciência de que, pelas razões já
elencadas, as propostas apresentadas só
poderão ser atendidas se forem invertidas
as priorizações dos investimentos, o que
sabemos dificilmente acontecerá, sobretudo porque o investimento na educação
não alcança grande mediatismo, e o mediatismo, queiramos ou não, é um elemento preponderante quando o povo é
chamado a decidir quem o “representa”.
Mas, à parte considerandos que pouco
peso têm, importa que o poder político, a
todos os níveis, tenha consciência de que
é urgente prevenir, dotando as Escolas de
recursos humanos e materiais que possibilitem não só a recuperação do que se
perdeu mas, essencialmente, o desenvolvimento de competências e capacidades
que permitam aos nossos alunos lidar
com momentos de adversidade, sempre

que as situações o exijam.
Desconhecemos o que está a ser forjado
para o próximo biénio, mas que a recuperação e a melhoria não se fazem com o
alargamento do calendário escolar, isso
temos como garantido, sobretudo nos
tempos que correm, em que o cansaço
provocado pela diversidade de cenários
de aprendizagem, aliado ao desgaste psicológico provocado pelo isolamento/distanciamento social, de alunos, professores e funcionários, não permite que
estejam criadas condições para o sucesso
de uma medida que, a ser imposta, hipotecará, ainda mais, o futuro de uma geração.
Esperemos que impere o bom senso e
que, para a recuperação, sejam dados os
recursos de que necessitamos, investindo
em respostas que abranjam todos os alunos, sobretudo aqueles que contam, apenas, com a Escola.
“(…) Há, assim, ainda, necessidade de
prosseguir o caminho, no intuito de dar
resposta cabal e ajustada às dificuldades e
necessidades de todos os alunos, encarregados de educação e docentes, nos seus
diversos contextos.” (in Relatório de Monitorização)

O céu de Maio de 2021

O

quarto minguante sinaliza o início da terceira
noite deste mês. Entre a
madrugada dessa segunda-feira
e a madrugada de dia 5 iremos
ver como a Lua se terá deslocado da direita do planeta Saturno
até situar-se ligeiramente abaixo do planeta Júpiter.
Nesta altura do ano o nosso
planeta volta a cruzar-se com o
rasto de poeiras e pequenas rochas que o cometa Halley foi libertando ao longo do seu percurso pelo Sistema Solar. Ao
caírem no nosso planeta, muitos destes pequenos corpos parecer-nos-ão estrelas que surgem da vizinhança da estrela
eta da constelação do Aquário,
daí chamarmos a este evento
chuva de estrelas Eta Aquári-

das. O pico de atividade desta
chuva de meteoros irá ocorrer
no dia 6.
Embora na fase de maior atividade pudessem chegar a ser
vistas no nosso hemisfério até
três dezenas de meteoros por
hora, a presença do quarto minguante e as fontes de poluição
luminosa cada vez mais omnipresentes irão reduzir dramaticamente o número de objetos
que chegaremos a ver.
Dia 11 terá lugar a Lua Nova.
Um dia depois iremos ver o
nosso satélite natural a pôr-se
ao lado do planeta Vénus. Passado mais um dia a Lua já terá
chegado até junto de Mercúrio.
Este último planeta atingirá a
sua maior elongação (afastamento relativamente ao Sol) pa-

FERNANDO GUTIERREZ PINHEIRO
Doutorado em Astronomia

Escreve quem sabe

ra leste no dia 17.
De igual modo, entre as noites
de dia 15 e 16 iremos ver a Lua
deslocar-se da direita para a esquerda de Marte, planeta que se
encontra atualmente junto à
constelação dos Gémeos.
A seu turno, no início da noite
de dia 19 terá lugar o quarto

crescente junto à constelação
do do Leão.
Já a Lua Cheia irá ocorrer ao
final da manhã de dia 26. Por
acontecer com poucas horas de
diferença relativamente a sua
chegada ao perigeu (ponto da
órbita mais próximo da Terra)
fará com que se trate de uma
superlua cheia. Igualmente por
nesta altura a sua estar na direção diametralmente oposta à do
Sol, cruzando-se com a umbra
terrestre (região da sombra donde toda o Sol é tapado) e dando
assim origem a um eclipse lunar total. Infelizmente dada a
hora, este eclipse não será observado no nosso país
No último sábado do mês (dia
29) dar-se-á a conjugação
(maior aproximação) dos plane-

tas Mercúrio e Vénus junto a
ponta dos chifres da constelação do Touro. Nesta altura os
dois planetas ficarão a pouco
menos de meio grau (a largura
da Lua) um do outro. Seguramente haja quem ganhe a vida
imaginar consequências para tal
género de eventos, mas estes
não têm mais nenhuma implicação para além de nos darem
uma boa desculpa para observar
o céu.
Dia 31 a Lua voltará a ser vista ao lado de Saturno. Mas como ao longo do mês o Sol e
destes dois astros foram-se deslocando no céu, esta efeméride
já não coincidirá com o quarto
minguante.
Boas observações!
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JOSÉ MANUEL FERNANDES
Deputado ao Parlamento Europeu

Cimeira Social do Porto: Não basta
proclamar, é preciso concretizar

E

ste fim de semana realiza-se, no
Porto, a cimeira europeia dedicada ao pilar social. É sempre positivo discutir o pilar social, sobretudo ao
nível dos chefes de governo de cada Estado-Membro. Não há desenvolvimento
económico sem desenvolvimento social.
Mas o contrário também é verdadeiro.
Aliás, os dados provam que as economias
europeias mais fortes, mais competitivas
e produtivas são as que têm melhores salários e melhor estado social. Acresce que
o desenvolvimento tem de ter como perspetiva a sustentabilidade ambiental.
Mas há que evitar ilusões. As competências do emprego, segurança social, educação, juventude e combate à pobreza estão
nas mãos e são da responsabilidade de cada Estado-Membro. Na cimeira teremos
propaganda e proclamações que só se
transformarão em ações caso haja vontade política por parte dos governos nacionais. As metas europeias que se definirem
não são vinculativas e só serão atingidas
se os Estados-Membros cumprirem a sua
parte.
Portugal está na cauda da Europa no que
diz respeito a crescimento económico, salários, produtividade e qualificações. No
entanto, António Costa faz de conta que a
assinatura de um compromisso comum
vai melhorar a situação de Portugal. Na
verdade, cada um vai comprometer-se a
fazer mais em cada um dos países!
Será que o Governo de António Costa
precisa de assinar uma declaração a nível
europeu para promover a coesão territorial nacional, reforçar a competitividade e
produtividade, diminuir a burocracia, baixar impostos em relação às PME como a
Grécia e a Itália estão a fazer, reformar a
justiça, reforçar as qualificações dos portugueses?
A nível europeu, o plano de ação dos di-

PROPRIETÁRIO E EDITOR
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Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
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reitos sociais sob discussão nesta cimeira
define 3 metas até 2030: pelo menos 78 %
da população entre os 20 e os 64 anos deverá estar empregada; uma redução de,
pelo menos, 15 milhões do número de
pessoas em risco de pobreza ou exclusão
social; e pelo menos 60 % de todos os
adultos devem participar anualmente em
ações de formação.
Estas metas são relativamente modestas
para a União Europeia. O objetivo do
combate à pobreza é “pobre”, quando há
cerca de 100 milhões de europeus em risco de pobreza. Mas coloca-se uma pergunta mais importante para Portugal: é
preciso uma declaração comum para o
Governo definir a sua meta no que diz
respeito ao combate à pobreza? Porque é
que ainda não o fez?
A extrema esquerda e a extrema direita
estão sempre a culpar a UE pelo desemprego, baixos salários e reduzida competitividade. A verdade é que, na mesma Europa, com a mesma legislação europeia,
os países de leste estão com crescimentos
económicos, aumento dos salários e da
produtividade superiores a Portugal. Entre 2000 e 2019, Portugal passou de 15.º
para 19.º em termos de PIB per capita,
tendo sido ultrapassado por países como a
Eslovénia, a República Checa, a Lituânia
e a Estónia.
Os portugueses são dos que mais trabalham na UE, mas dos que têm menor produtividade. Um trabalhador português,
em Portugal, por hora de trabalho, produz
cerca de metade do valor produzido por
um trabalhador na Alemanha. No final da
semana, trabalhamos mais, produzimos
menos e temos menos tempo livre e qualidade de vida. Temos de acrescentar valor.
Temos de modernizar a nossa economia,
aumentar a competitividade e produtividade, apoiar a inovação e investigação,
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reforçar as qualificações profissionais e
melhorar a nossa qualidade de vida. No
fundo, este é um objetivo social: porque como comecei por dizer - não há desenvolvimento social sem desenvolvimento
económico, e vice-versa. E para cumprir
este objetivo nunca tivemos tantos recursos financeiros disponíveis por parte do
orçamento da UE.
As transições ecológica e digital devem
ser colocadas no centro desta evolução
económica e social. Devemos estar cientes dos desafios que trazem. Temos de
preparar-nos já para uma transição que
deverá ser gradual, e não abrupta como
alguns defendem. Porque teremos empregos que serão destruídos e outros que serão criados. Objetivos como o da neutralidade carbónica em 2050 e da redução de
emissões em 40% até 2030 relativamente
a 1990 terão repercussões no emprego,
nomeadamente na indústria e na agricultura. Devemos preparar-nos e encontrar
alternativas.
Diz-se que mais de metade dos empregos do futuro ainda não existem hoje. Podemos olhar para este dado com receio ou
com expectativa. Como uma fatalidade
ou como uma oportunidade de construir
um futuro melhor.
Eu opto por esta segunda opção. Estou
confiante de que, com uma Europa forte,
colaborativa, baseada na investigação e
no desenvolvimento, poderemos construir um futuro mais justo e inclusivo.
Mas, para isso, precisamos de combater
três “ismos”: o centralismo, o “presentismo” (a incapacidade de planear o futuro)
e o “proclamacionismo” (a atenção excessiva às proclamações que esquece o
mais importante: as ações).
Faço votos de que a Cimeira Social se livre destes três males, tão comuns em Portugal.
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+ gosto
+ A luta contra a propagação da Covid-19
tem evoluído favoravelmente em Portugal.
Nas últimas duas semanas ocorreram três
dias com registo limpo quanto a número
de mortes, o que já não acontecia desde
agosto. Neste momento, estão menos de
300 pessoas internadas nos hospitais,
número mais baixo pela primeira vez
desde março de 2020.
+ O Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave (IPCA) registou em 2020 um recorde
do número total de estudantes; 5704
inscritos. A presidente da instituição, Maria
José Fernandes, fala de “um ano
excecional”. Apesar dos constrangimentos
por causa da crise pandémica, o IPCA
superou os objetivos definidos em termos
de atividades de ensino, de investigação e
de cooperação com a sociedade, segundo
o Relatório de Atividades e Contas.

- não gosto
- O alojamento especificamente reservado
para estudantes que sejam filhos dos
funcionários públicos representa uma
flagrante violação do princípio da
igualdade. A iniciativa defendida no
Parlamento pela ministra da
Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão, é
discricionária e inaceitável. Viabiliza
critérios como a profissão dos pais e
caráter público ou privado do empregador.
- O mar e o setor das pescas ficaram esta
semana mais pobres, com a morte de José
Festas, um amigo que acompanhei na sua
luta persistente e corajosa em defesa da
vida e da segurança no trabalho duro e
arriscado dos homens do mar. Natural das
Caxinas, vila do Conde, fundou a
Associação Pró-Maior Segurança dos
Homens do Mar e conseguiu impor
equipamentos e condições (como o uso de
coletes de salvação) para minorar
tragédias e evitar mortes.
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9 Renovada!
9 Junto a Ribeiro;

9 Tipologia T2
9 Roupeiros Embutidos;
9 Cozinha Equipada;

AMI 7630

9 Zona tranquila;

Gonçalo Silva

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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ID:124391032-68 -

250.000 €

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

ID:124391005-466 -

153.500 €

C.E.:(D) Apartamento T3 no centro da cidade
(A 200m do Arco da Porta Nova).

ID:124391047-30 -

220.000 €

C.E.:(C) Moradia individual bi familiar na Morreira,
inserida numa área de terreno de 3.785 m2
e com uma área de implantação de 110 m2.
Constituída por R/C e 1º andar, com renovações
já efectuadas.

ID:124391010-203 -

108.900 €

C.E.:(B-) Apartamento T3+1, como novo,
situado em Ferreiros.
Não perca esta oportunidade,
marque já a sua visita.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

PRECISA-SE

COMPRO!!!

EMPREGADO/A
PARA RESTAURANTE
MESA E COZINHA

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

Tlm. 253 252 838
917 698 730

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

SENHORA
OFERECE-SE

COZINHEIRA/O

PARA CUIDAR DE
IDOSOS, PASTELARIA,
CAFETARIA E LIMPEZAS
SIMPLES
Tlm. 934 469 868

Tlm. 967 200 625

ADMITE

COM EXPERIÊNCIA
EM DIÁRIAS

PART- TIME OU FULL-TIME
Deixar mensagem c/ nome e telefone

Tlm. 965 790 365

ADMITE-SE

EMPREGADOS/AS DE MESA
E BALCÃO
COM MUITA EXPERIÊNCIA
ENTRADA IMEDIATA

Tlm. 917 147 771
PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

Tlm. 968 651 479

MARISQUEIRA EM LAMAÇÃES
ADMITE
AJUDANTE DE COZINHA
E EMPREGADO/A DE MESA
JOVENS E DINÂMICOS

933 834 338

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

“Correio do Minho”, 06/05/2021

“Correio do Minho”, 06/05/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Juízo Local Cível de Vila Verde

Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio

Anúncio

Processo: 354/21.5T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 172963806
Data: 30-04-2021
Requerente: Ministério Público
Requerido: Manuel José Ferreira
Amado de Araújo
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerido Manuel José Ferreira Amado
de Araújo, nascido em 31-03-1930,
filho de Porfírio António Ferreira da
Silva Araújo e de Maria Cecília
Ferreira Amado Araújo, natural de:
Portugal - Ferreiros [Braga]; nacional
de Portugal, com domicílio: Lar da
Santa Casa da Misericórdia, Av.ª do
Cávado - 11, Vila de Prado, 4730460 Vila Verde, com vista à determinação de medidas adequadas

Processo: 353/21.7T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 172962742
Data: 30-04-2021
Requerente: Ministério Público
Requerido: Domingos Filipe Melo
da Silva Pereira
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerido Domingos Filipe Melo da Silva
Pereira, nascido em 01-01-1977, filho
de Armando José da Silva Pereira e
de Rosa Maria Mendes Melo, natural
de: Braga - São João do Souto
[Braga]; nacional de Portugal, com
domicílio: Casa da Alegria, Av.ª
João Paulo II, Lanhas, 4730-263
Vila Verde, com vista a serem definidas medidas de acompanhamento

A Juiz de Direito,
Dra. Ângela lemos Vale
A Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

A Juiz de Direito,
Dra. Sara Ligia Macedo Faria
Guimarães
A Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

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

PREÇO: 450,00 €

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

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

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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+ mais

Carros de karting eléctricos
apresentam-se em Braga
MODELOS DE COMPETIÇÃO OU DE LAZER com velocidades idênticas às dos carros a combustível
anunciam vantagens ambientais com redução de ruído e de emissões.
AUTOMOBILISMO
| Rui Serapicos |

Silenciosos e não poluentes: são
assim os veículos com tracção
eléctrica para karting de competição e lazer/aluguer que a ACR,
Lda. apresentou ontem, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga
à imprensa.
Atingem as mesmas performances de velocidade que os
kart de combustível, garantiram
ao Correio do Minho Aigars
Zviedris e Artis Daugins, da
Blue Shock Race, empresa da
Letónia que procura colocar os
karts eléctricos em vários países.
“Aqui em Braga, na terça-feira
atingimos os 119 km/h, o que é
equivalente aos carros movidos
a combustível”, frisou Aigars
Zviedris, explicando que num
circuito holandês, com uma reta
mais longa, chegou a rolar nos
127 km/h.
A autonomia das baterias dá
para 10 a 12 minutos nos carros
de competição, em linha com a
duração das provas desta especialidade.
Os preços de custo variam dos

PORFÍRIO FERREIRA

Teste no Circuito Vasco Sameiro: anunciada velocidade de 119 km/h

6.600 euros para lazer de criança
aos 11.800 euros para os carros
de competição.
Por outro lado, a ACR apresen-

tou o seu programa desportivo.
Com o regresso dos fórmulas
com asas ao panorama nacional,
a ACR vai participar com dois

Formulas Renault 2.0, já a partir
da próxima prova, no circuito de
Portimão.
A Skethpixel, Lda., apresentou

PORFÍRIO FERREIRA

Versão de lazer/aluguer apresenta vantagens para circuitos em espaços fechados, por não emitir gases poluentes

Acentua-se a vantagem de
estes carros não emitirem
gases poluentes na versão
de lazer/aluguer, que é
mais usada em espaços
fechados.
A mudança de bateria
entre o carregador e o
carro faz-se de modo
muito simples e rápido,
bastando desencaixar uma
e encaixar outra.
projectos de Inovação e Desenvolvimento, que prometem fazer
da região e do Circuito de Braga
“um polo de investigação importante na área de simulação automó vel”. O BREUCA, com o
apoio da Formula E, Campos
Racing, Altice, Universidade do
Minho, IPT, KIB, promete desenvolver um simulador “muitíssimo avançado, que para alem
de permitir o desenvolvimento
de pilotos, terá a parte lúdica que
possibilita que jogador participe
nas corridas reais no tempo que
estas se desenvolvem”. Outro
projecto, o CRASH, fruto de
parcerias com Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Leiria e com a National
Technical University of Ukraine,
procura ser inovador no uso de
Inteligência Artificial, aplicada
ao combate à fraude na sinistralidade automóvel, com uma avaliação recorrendo a algoritmos
para explicar as causas e condições dos acidentes.

PORFÍRIO FERREIRA

Artis Daugins, da Blue Shock Race, junto a um carregador de baterias
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:30
10:00
12:59
14:15
15:15
17:28
17:30
19:00
19:45
19:59
21:00

07:02
11:15
12:15
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:02
20:30
21:30
22:10
23:00

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
01:45
02:00
02:45

21:30
22:30
00:30
02:00
02:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Fatura da Sorte
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Linha da Frente
Comando de Polícia
Joker
5 Para a Meia-Noite
Ensaia Comigo...
Aqui Europa
De Lisboa A Estocolmo

Programação Infantil
À Direita, Na Foto
Os Sonhos Nunca Dormem
Biosfera
Gente Da Minha Rua
Sociedade Civil
A Fé Dos Homens
O Alto
Momentos Selvagens
Programação Infantil
Tesouros Da Europa
Jornal 2
Os Doze Jurados
Maria Helena Mendes Pinto Uma Vida Nas Artes
Decorativas Em Portugal
23:50 Cinemax
00:50 Sociedade Civil
01:50 Euronews

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
Liga Europa - Resumos
Original É Cultura
Volante

06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:15
19:00
19:57
21:45
22:30
23:15
00:00
01:10
02:00

Curious George
Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina ComVida
Jornal Das 8
Festa É Festa
Bem me Quer
Amar Demais
Mulheres
Chicago Fire
Autores
Mariza Liz e Tiago Pais Dias
02:55 Doce Tentação
03:15 Fascínios

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Sudoku
1
7

3

9

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

6

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

1

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

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

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Praça Dom Manuel I, 75

FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
TORRES T. 258922104

R. da Matriz. 14

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça Conselheiro Silva Torres

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Guimarães Shopping-loja 101/2

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. do Aveiro, 203-205

6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

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

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

925 751 527

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

964 131 762

Publicidade 31

TRAVESTY
Corpo
escultural,
pxxl,
bumbum
carnudo,
massagem
obs
Adoro
iniciante.

CABRITINHA
DE VOLTA

JOGOS
Segunda 03/05/21

das 8 às 19 horas
911 155 103

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

918 595 077
Sorteio 18/2021

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

43.925
2.º Prémio 15.973
3.º Prémio 69.022
1.º Prémio

Terça 04/05/21

1.° X EM BRAGA

MASSAGISTA
SEM TABUS,
DESINIBIDA,
SEXO NO FIM
E DUCHE. O.
DELIRANTE

913 163 286

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11

Insólitos

Quarta 05/05/21

Agricultor muda
fronteira franco-belga

Mulher dá à luz em avião
com ajuda médica

Farto de ter de andar às volta com
o trator para contornar o marco que
delimita a fronteira entre a Bélgica
e a França, um agricultor decidiu
mudá-lo de sítio, aumentando o território
belga em alguns metros.
Já se criaram incidentes diplomáticos
por menos...

Uma mulher que deu à luz um bebé prematuro durante um voo teve a incrível sorte de
contar com ajuda... especializada. O piloto
pediu ajuda e quis o acaso que a bordo
seguissem um médico e três enfermeiras
especializadas em cuidados neonatais. Usaram atacadores para atar o cordão umbilical
e um ‘smartwatch’ para medir o ritmo cardíaco do bebé. Os dois encontram-se bem.

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 29/04/21

Sorteio 17/2021

Kindly

MYERS
“A Primavera
é a maneira que
a natureza tem
de dizer: Vamos
festejar.”
Belo momento
oferecido pela
fantástica Kindly
Myers.

75 597
638
3.º Prémio 10 318
4.º Prémio 48 761
Terminação 7
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 60

Sexta 30/04/21

Sorteio 35/2021

1 16 24 28 46
*2 *11

Sorteio 18/2021

PDQ 11243
Sábado 01/04/21

Sorteio 35/2021

16 17 29 35 45
+9

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Viva aqui e agora, deite o
passado para trás das costas. Seja
feliz!
Saúde: Comece o dia com um bom
pequeno-almoço. É imprescindível
para ter sempre energia.
Dinheiro: Uma colega pode ser cruel
consigo. Proteja-se de pessoas que
não lhe fazem bem!
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47
Touro
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Espalhe ternura pelos seus
familiares. Há que dar para receber.
Saúde: Pensamentos positivos geram
energia positiva. Vai sentir-se melhor!
Dinheiro: A sua vontade de aprender
estará em alta.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Seja mais cuidadoso nas
atitudes com a pessoa amada.
Controle o humor.
Saúde: Beba um sumo de laranja logo
pela manhã e reforce as suas defesas.
Dinheiro: Atenção aos negócios
arriscados. Aconselhe-se com quem
sabe.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43
Caranguejo
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projetos.
Amor: Ótimo dia para fazer novos
planos a dois.
Saúde: Inicie uma dieta e faça mais
exercício.
Dinheiro: Em breve, terá novos
projetos e os seus objetivos serão
alcançados.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Poderá sofrer uma desilusão a
nível sentimental. Descanse pois o sol
voltará a brilhar para si.
Saúde: Corte nos queijos e enchidos.
Vai sentir-se melhor.
Dinheiro: Período instável também no
campo financeiro. Feche os cordões à
bolsa.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Evite alimentar mal-entendidos
e boatos que perturbam a relação. Dê
ouvidos ao coração.
Saúde: Para perder os quilos a mais
tome água de beringela (deixe umas
rodelas de beringela num copo de
água durante a noite e beba na manhã
seguinte).
Dinheiro: Cautela com as tarefas que
tem a cargo.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Balança
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Tome a iniciativa e dê um novo
impulso à sua vida amorosa.
Saúde: Caminhe pelo menos 30
minutos por dia. Os seus músculos
estão mais fracos.
Dinheiro: Tendência para sentir-se
desmotivado. Repense a sua vida
profissional.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47
Escorpião
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Energias menos positivas
poderão tomar conta da sua relação.
Proteja-se.
Saúde: Faça mais refeições com peixe
do que com carne. Faz melhor à
saúde.
Dinheiro: Amealhe o máximo que
puder. O seguro morreu de velho e a
prudência foi ao enterro.
Números da Sorte: 7, 8, 11, 29, 36,
48
Sagitário
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Hoje terá hipótese de realizar
um sonho a nível amoroso. Entreguese ao amor e seja feliz!
Saúde: Previna dores de costas, faça
Pilates, mesmo em casa.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte: 5, 7, 17, 19, 34,
39
Capricórnio
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Se está sozinho, é provável que
encontre um novo amor. Se tem par,
poderá assumir um compromisso
mais sério ou reacender a chama da
paixão.
Saúde: Se sofre de caibras coma mais
bananas.
Dinheiro: Boas oportunidades no
campo material. Esteja atento.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 37,
42
Aquário
Carta do Dia: 9 de Copas, que significa
Vitória.
Amor: A vida amorosa corre sobre
rodas. Tire partido desta fase.
Saúde: Se não prescinde do pão,
prefira o pão integral ou de cereais.
Dinheiro: Continue a ser disciplinado
nas suas tarefas e alcançará a vitória.
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29,
37
Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Será invadido por uma onda de
romantismo. Viverá momentos de pura
felicidade!
Saúde: Se tem tendência para tensão
alta, diminua os cafés que toma por
dia. Olhe por si!
Dinheiro: A nível profissional tudo está
bem encaminhado. Aproveite!
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
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Publicidade

C
m

Braga

PJ deteve suspeito de
co-autoria de roubos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um
homem de 31 anos suspeito de vários roubos em estabelecimentos
comerciais da cidade de Braga, ocorridos em Outubro de 2020. Em comunicado, a PJ refere que os roubos
foram praticados com recurso a arma de fogo. O arguido, de 31 anos,
actualmente emigrado na Alemanha, regista já antecedentes criminais neste tipo de ilícitos e foi presente às autoridades judiciárias,
tendo-lhe sido aplicada a medida
de coação de apresentação diária
em posto policial. O suspeito actuaria em conjunto com outro homem,
já detido em Novembro pela PJ.

Valença

Apreensão de armas
de fogo e munições
por ameaças
O Comando Territorial de Viana do
Castelo, através do Posto Territorial
de Valença, apreendeu duas armas
de fogo no concelho de Valença, no
âmbito de uma investigação de
ameaças.
Publicidade

QUINTA, 6 MAIO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Fafe

Covid-19 juntou secretários de Estado
para reforçar a cooperação
O secretário de Estado Adjunto e da
Saúde reuniu, ontem nos Paços do
Concelho de Fafe, para fazer um balanço da evolução da pandemia. “O
Governo quer estar sempre próximo
das autarquias. O que vim fazer a
Fafe foi perceber as dificuldades e
constrangimentos e também agradecer todo o trabalho inexcedível
que a autarquia de Fafe tem feito
com a Administração Regional de
Saúde (ARS) Norte e em conjunto
com as autoridades de saúde”, destacou António Lacerda Sales.
O secretário de Estado referiu que a reunião pretendeu “reforçar a cooperação e a colaboração ao nível das diferentes estratégias de operacionalização, nomeadamente da testagem e
da vacinação, reforçando estes mecanismos entre autoridades de saúde, autarquias, administração regional de saúde e tutela”. Adiantou, ainda, sobre a realização do WRC Vodafone
Rally de Portugal, que os organismos deram parecer favorável à realização do Rally de Portugal, um evento com características muito específicas. “O que foi pedido às forças de segurança foi, mediante as suas possibilidades, tentar controlar o afluxo de público. O que peço
aqui é que as pessoas cumpram aquilo que são as directrizes da Direcção-Geral de Saúde para que o Rally se possa realizar em segurança”, apelou.
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, explicou que “a reunião de trabalho
permitiu unir esforços entre as entidades no combate à pandemia e, por isso, reveste-se de
grande importância, uma vez que é fundamental continuar a monitorizar a evolução da saúde pública.” Raul Cunha foi mais longe: “hoje, a ARS Norte iniciou a testagem em massa a cerca de 800 funcionários das empresas do concelho, com a colaboração da câmara municipal”.
Até ao momento, já foram vacinadas cerca de 15 mil pessoas na Unidade Municipal de Vacinação, sendo que todos os utentes dos lares do concelho já estão vacinados com as duas
doses.

Valença e Monção

GNR recupera material furtado
O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença, recuperou diverso material
furtado, nos concelhos de Valença e de Monção. No decorrer de uma
investigação por furto em estabelecimento comercial, os militares
identificaram o autor. No seguimento da acção foi dado cumprimento a quatro mandados de busca, duas domiciliárias, uma em veículo
e uma em anexo, culminando na recuperação e na apreensão de
diverso material. O material apreendido será entregue aos seus
legítimos proprietários.
Publicidade

