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“Braga tem um público
muito exigente
que procura ofertas
artísticas desafiantes.”
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VIEIRA DO MINHO

Tabuaças é refúgio
para o turismo rural
e motor económico
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PÓVOA DE LANHOSO

I LIGA

Direcção
dos Bombeiros
Voluntários ‘caiu’

Moreirense e Vitória SC
não vão além de
empates a duas bolas
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VIANA DO CASTELO

Autarquia aprova contas com taxa
de execução superior a 84 por cento
Pág. 13

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

1

79€
79€
, Unid.

SPRAY DE LIMPEZA
96% ÁLCOOL
ULTRA
400ml

POUPE BEM VIVA MELHOR
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Braga

Rio reclama competências COVID-19
e recursos para reforçar
838,475
dimensão social

MORTES

16,988 (+5)

AUTARCA defendeu que é necessária “uma efectiva descentralização de
competências e acesso a investimentos” para reforçar a dimensão social nas
agendas verdes e digitais da União Europeia.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

798,952 (+538)

CASOS ACTIVOS

+ 373 NOVOS CASOS

22,535 (-170)

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

10,731,329

336960
NORTE

VACINAS
ADMINISTRADAS

118903
CENTRO

3,557,381

316888

1.ª DOSE

LISBOA
E VALE DO
TEJO

2,451,606
29823
ALENTEJO

2.ª DOSE

872,679

DR

21742
ALGARVE

Evento digital da EUROCITIES dedicado às temáticas dos direitos sociais e da recuperação inclusiva na União Europeia

EUROCITIES
| Redacção |

Ricardo Rio defendeu ontem
que “é fundamental as ‘autoridades locais estarem munidas das
competências e recursos necessários’ para reforçar a dimensão
social nas agendas verdes e digitais da União Europeia”.
O presidente da Câmara de
Braga falava na ‘Cities Social
Summit’, um evento digital da
EUROCITIES dedicado às temáticas dos direitos sociais e da
recuperação inclusiva na União
Europeia.
“É necessária uma efectiva
descentralização de competências e acesso a investimentos para que possamos atingir os objectivos, devendo os Objectivos
do Desenvolvimento Sustentável assumir um papel de relevo
no processo de monitorização e
alocação desses mesmos recursos. Nos Planos de Recuperação
e Resiliência (PRR) as cidades
têm sido ouvidas, mas não tidas
em conta, e esse é um factor de
temos de corrigir no futuro para
conseguirmos uma recuperação

justa, sustentável e inclusiva”,
afirmou o autarca bracarense.
Segundo Rio, há uma ligação
inevitável entre os assuntos sociais e a sustentabilidade e a recuperação económica: “Para termos sucesso é necessário um
modelo de governança multinível que envolva as diversas instituições ao nível europeu, nacional e local, assim como a
sociedade civil. Isso é algo que
temos desenvolvido em Braga e
que deve ser replicado a nível
europeu”.
O edil enfatizou ainda a importância de elencar objectivos específicos, nomeadamente a erradicação da situação de sem-

lll
Ricardo Rio defendeu
que é necessária uma
efectiva descentralização de
competências e acesso a
investimentos para que
possamos atingir os
objectivos.

-abrigo até 2030, a garantia de
cuidados aos idosos, o acesso à
saúde, a valorização do talento e
da formação dos jovens, numa
perspectiva intergeracional, e a
integração da comunidade na
gestão do espaço público.
Esta iniciativa, que contou com
a presença, entre outros, dos presidentes das Câmaras das cidades de Barcelona, Florença, Roterdão,
Porto,
Munique,
Glasgow e Paris, permitiu desenvolver um diálogo político
directo, ao mais alto nível, entre
os líderes das Cidades com representantes da União Europeia
com vista ao fortalecimento dos
investimentos sociais nos planos
de recuperação a nível local, nacional e europeu.
Nesta iniciativa, as cidades
reafirmaram o compromisso de
serem parceiras na nova agenda
social da União Europeia para
uma recuperação inclusiva, resiliente e sustentável na Europa.
O Presidente da Eurocities
apresentará esta mensagem aos
líderes nacionais na Cimeira Social da União Europeia, que decorre até hoje, no Porto.
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4844

MADEIRA

AÇORES

156,525,457

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 696,200 NOVOS CASOS

133,895,238

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

33,356,727
21,485,285
14,936,464
5,728,090
4,977,982

3,265,039

MORTES

ACTIVOS

593,774 6,676,283
234,071 3,653,804
414,645 992,247
105,850 835,267
42,187 308,996

CRÍTICOS

9,315
8,944
8,318
5,231
3,378

Portugal
Casos activos sobem para 94 no concelho de Braga
Subiu para 94 o números de casos activos de Covid-19 no concelho de
Braga. São mais seis do que na segunda-feira. Ontem, ao final do tarde,
estavam ainda 213 pessoas em vigilância por terem tido contacto de risco
com alguém infectado. O concelho de Braga contabiliza agora 16.710 casos confirmados de infecção pelo Sars-CoV-2. Destes, 16.416 estão curados. O número de óbvios mantém-se inalterado há semanas: 200.
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“Braga tem um público muito exigente
que procura ofertas artísticas desafiantes”
LUÍS FERNANDES, director artístico do espaço gnration, destaca a conquista do público da região, que diz ser ávido de uma
programação cultural “mais desafiante”. A missão do gnration é “dar palco a artistas contemporâneos e a artistas emergentes”.
GNRATION

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

É com os olhos postos na reconquista do público, que ao longo
dos últimos anos tem sido fã absoluto de uma “programação
cultural diferenciadora” no panorama regional e nacional da
arte contemporânea e dando palco a centenas de novos artistas
emergentes, que o espaço gnration celebra o 8.º aniversário este fim-de-semana, propondo um
programa especial com iniciativas online e presenciais.
Depois de o espaço cultural
bracarense ter reaberto portas no
passado dia 19 de Abril, Luís
Fernandes, director artístico do
gnration, diz que o público habitual ainda esteve um pouco
‘contido’ nos primeiros espectáculos, mas o número de espectadores tem vindo a aumentar progressivamente, daí que o espaço
cultural abra também as suas
portas de forma especial neste
fim-de-semana, assinalando
mais um aniversário da ‘casa’.
Surgido de um antigo edifício
da Guarda Nacional Republicana em 2013, o gnration ‘ganhou
asas’ e transformou-se num espaço vocacionado para uma
oferta cultural diferenciada na
cidade de Braga, privilegiando a
criação contemporânea com as
modernas artes musicais e cultivando a relação da arte e da tecnologia, onde “um público culto
e com grande sentido crítico e de
idade heterogénea” é presença
assídua.
“O aparecimento do gnration
introduziu na oferta cultural da
cidade a variável da produção e
criação contemporânea em geral, assumindo-se, desde o início, como uma estrutura que pela sua programação tem progressivamente aumentado a sua implementação junto do público da
cidade”, destaca Luís Fernandes,
director artístico do gnration,
que, aponta mesmo, que o espaço cultural foi também, na altura
em que surgiu, “um rasgo” na
arte da programação artística na-

DR

Programação cultural diferenciadora do espaço gnration tem conquistado, cada vez mais, o público de Braga e da região

lll
“O gnration é a estrutura da
cidade que tem lançado
mais programas de apoio a
artistas locais e que mais
tem acolhido estes artistas e
as suas novas criações e este
trabalho reflecte-se
também numa maior
implementação do gnration
na cidade de Braga.”
Luís Fernandes,
Director artístico do gnration
cional por tocar “noutros domínios” que não os convencionais.
“No fundo, os conteúdos que
fazem parte da programação do
gnration andam nas margens do
consumo cultural das massas e,
numa cidade periférica como
Braga, nos primeiros anos as
pessoas não entendiam bem a
nossa missão, mas à medida que
fomos cultivando esta programação distinta, o público da região foi também respondendo
positiva e paulatinamente”, assume o responsável.

DR

Luís Fernandes, director artístico do gnration

“O gnration tem feito um percurso paulatino e sólido, ao longo dos últimos oito anos, no qual
marca uma posição no ecossistema do panorama cultural no
Norte do país”, frisa o director
artístico.

Actualmente, a programação
do gnration alicerça-se em “coisas muito distintas”, desde a programação de espectáculos a exposições e projectos educativos,
além de servir de ‘espaço de trabalho’ e de palco para muitos ar-

“Braga tem um público
muito exigente que
procura, de facto, ofertas
artísticas
contemporâneas, mais
desafiantes. É um público
heterogéneo, com uma
importante fatia jovem,
mas também transversal
em idade, que partilha de
uma grande curiosidade
sobre o que apresentamos:
uma programação autoral
e muito incisiva que aguça
um interesse cada vez
maior”, destaca Luís
Fernandes, director
artístico do espaço
gnration, garantindo que
esta oferta diferenciadora
destaca também a cidade
de Braga no panorama
nacional.
tistas locais, num apoio à criação
e às artes mais inovadoras e contemporâneas.
“O gnration é a estrutura da cidade que tem lançado mais programas de apoio a artistas locais
e que mais tem acolhido estes
artistas e as suas novas criações
e, de facto, todo este trabalho se
reflecte também numa maior implementação do gnration na cidade de Braga”, refere Luís Fernandes.
São já centenas de artistas
emergentes que o espaço gnration apoiou, seja de nível local,
nacional ou internacional. “A
nossa missão também é essa numa vertente mais pedagógica:
dar a conhecer o trabalho de artistas consagrados, como Silvestre Pestana, por exemplo e outros de renome internacional,
que podem até nem ser tão conhecidos do grande público e
aos quais damos palco”.
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§PROGRAMA

Espaço gnration celebra aniversário
com programa online e presencial
SURGIDO em 2013 como espaço ligado à juventude, o gnration tem cultivado a arte contemporânea
e impulsionado a emergência de novos artistas e dando palco, sobretudo, aos novos artistas da região.
GNRATION
| Marta Amaral Caldeira |

A festa do 8.º aniversário do espaço gnration celebra-se este
fim-de-semana com um programa especial com actividades online e presenciais, que arranca
esta noite com o espectáculo, já
esgotado, de Tó Trips, brindando o público com ‘Surdina’ - o
filme-concerto em colaboração
com o cineasta Rodrigo Areias.
Mas os motivos são muitos para
o público usufruir amanhã e depois.
É com um “programa híbrido”
(sobretudo online, mas com alguma actividade presencial) que
o gnration celebra mais um aniversário, embora sem o tradicional ‘open day’, que atraía milhares ao espaço.
“Apesar de não celebrarmos
ainda o aniversário da forma
mais convencional e com mais
iniciativas presenciais devido
ainda às limitações com a Covid-19, apresentamos um programa especial, cheio de conteúdos novos e arrojados”, garante
Luís Fernandes, director artístico do gnration, convidando o
público a assistir às iniciativas
online e a passar também pelo
espaço durante os próximos dias
para admirar exposições e assistir amanhã ao concerto Medusa
Unit, um colectivo que junta nomes da música exploratória nacional e que é parte integrante
do projecto expositivo ‘Invasor

FIM-DE-SEMANA
DE FESTA
NO ESPAÇO GNRATION
SÁBADO
10-12 horas - Visita guiada a
‘Gaia’, de Salomé Lamas
10-14 horas - Workshop ‘Fora da
caixa’: the stage is (a)live, de
Joana Chicau e Renick Bell
15-17horas- performance
- invasor abstrato
17 horas - conversa sobre ‘O trabalho da casa’
18 horas - música
Medusa Unit na blackbox
21 horas documentário
Studio dobra x gnration (online)
22 horas - música
Ermo x Jonathan Uliel Saldanha
(online)

DOMINGO

DR

Amanhã há concerto dos ‘Medusa UNIT’ na blackox do gnration

Abstracto’. O espectáculo tem
entrada grátis e decorre na
blackbox, às 18 horas.
“São três dias de programação
com conteúdos presenciais, mas
a maior parte poderá ser seguida
através dos conteúdos online,
que inclui também encomendas
especiais a artistas. Por exemplo, vamos apresentar em exclusivo quatro performances novas
na área da música e de directores
de arte de outros domínios”,
apontou.
Neste programa especial e
“ambicioso” que o gnration promove durante estes três dias para
celebrar o seu 8.º aniversário, o

RAQUEL CASTRO

Tó Trips protagoniza ‘Surdina’ num espectáculo já esgotado hoje à noite

15 horas - música
João P. Filipe + Pedro Melo Alves
x Rodrigo Areias (online)
16 horas - conversa
Scale travels: Salomé Lamas e
Justin Jaeckle (online)
17 horas -música
Susana Santos Silva x Inês d’Orey
(online)
18 horas- documentário
‘5 anos de trabalho da casa’
(online)
19 horas- música
Gala drop x Sara Graça
(online)

espaço apresenta também ao público três documentários sobre o
universo da própria programação do gnration, por exemplo, na
área da arte gráfica, entre outros
como o documentário sobre a
uma das exposições que pode
ser apreciada in loco ‘Invasor
Abstracto’.
Publicidade
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Caminho de Braga a Santiago
inaugura escultura em Berán
ASSINALANDO o 2.º aniversário da homologação do Caminho da Geira e dos Arrieiros pela Igreja,
decorrerá a 16 de Maio a inauguração de uma escultura em Berán e a apresentação de um livro.
DR

lll
O Caminho da Geira e dos
Arrieiros destaca-se por
incluir patrimónios únicos
no mundo: a Geira Romana
e a Reserva da Biosfera do
Gerês/Xurés.
Além disso, o seu traçado é
um dos escassos cinco que
ligam directamente à
Catedral de Santiago de
Compostela.

CAMINHOS DE SANTIAGO
| Redacção |

No próximo dia 16 de Maio, na
vila histórica de Berán, na província de Ourense (Galiza), vai
realizar-se uma iniciativa sociocultural com o objetivo de assinalar o quilómetro 100 do Caminho da Geira e dos Arrieiros e a
homologação, pela Igreja, deste
itinerário jacobeu que liga Braga
a Santiago de Compostela.
O evento decorre na área recreativa do Campo da Capela
São Roque e consiste na inauguração de uma escultura que alude à peregrinação e à comarca
de ‘O Ribeiro’, da autoria e oferecida por Abdón Fernández,
porta-voz da Plataforma Berán
no Caminho.
Vai também ser apresentado o
livro ‘Berán Histórico – Berán
Vila Termal no Caminho de Santiago’, da autoria de Adolfo Luís
Soto, residente na localidade.
Foi a 28 de Março de 2019 que
o arcebispado de Santiago de
Compostela reconheceu o Caminho da Geira e dos Arrieiros,
mas a passagem do segundo aniversário da efeméride não pôde
ser assinalada na data certa, por-

DR

Escultura é da autoria de Abdón Fernández, porta-voz da Plaforma Berán no Caminho

que a organização “pretendia a
participação das associações
portuguesas e galegas, o que não
era possível devido à pandemia
e ao encerramento das fronteiras”, explica Abdón Fernández,
que também é presidente da associação fundadora do projecto
(AJCMR).
Em comunicado, Abdón Fernández explica que o objectivo
do encontro é reafirmar a presença de Berán no caminho, como um lugar de referência já que
está a 100 Km de Santiago, a

distância mínima a percorrer a
pé para obter a Compostela”.
Nota ainda que “estar no mapa
do Caminho é mais um impulso
socioeconómico para as populações da região”.
Todos aqueles que queiram
passar o dia na terra onde nasceu
este projecto estão convidados a
partir nas celebrações do próximo dia 16, naquela que será também uma oportunidade para conhecer o património, cultura,
história e provar a gastronomia
da região.

A Plataforma Berán no Caminho está, entretanto, a planear
um encontro de peregrinos para
Julho, mês do Apostolo Santiago, que incluirá diversas actividades a anunciar oportunamente.
O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi apresentado em 2017
em Ribadavia (Galiza) e em
Braga, reconhecido pela Igreja
em 2019, reconhecido pela associação de municípios transfronteiriços Eixo Atlântico em 2020
e é um itinerário oficial da Peregrinação Europeia de Jovens do
Ano Santo Jacobeu 2021/22.

Nova loja MEO, no Largo João da Penha

No centro da cidade

Altice Portugal
inaugura nova
loja MEO
A Altice Portugal acaba de
inaugurar uma nova loja MEO
no centro da cidade de Braga,
no Largo João Penha, com um
novo conceito de proximidade, sem barreiras físicas entre
os clientes e os profissionais
de atendimento, e com condições logísticas orientadas para
a experimentação, in loco, de
todos os serviços e produtos
em destaque no portefólio do
maior operador de telecomunicações em Portugal.
A nova Loja MEO apresenta
cinco posições de atendimento
assumidas por 10 profissionais especializados. Permite
uma experiência mais próxima
e confortável com as insígnias
do grupo Altice, quer ao nível
da experimentação de produtos e serviços das marcas
MEO, MOCHE e Altice Empresas, quer ao nível do suporte técnico que é assegurado.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

§agenda
Trabalho realizado em parceria com escolas

‘Memorial Inumerável’
inaugurado hoje na Av. Central
A Eplural- Cooperativa de Educação não Formal inaugura
hoje, pelas 18 horas, a instalação artística intitulada ‘Memorial Inumerável – um abraço afectuoso a toda a humanidade’, na Avenida Central.
Este evento nasceu da vontade da Eplural de homenagear
todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, foram
vítimas desta pandemia que está a assolar o mundo.
A Eplural articulou com todas as escolas dos agrupamentos que integram a parceria da sua gestão das AEC (Agrupamentos Alberto Sampaio, André Soares, Francisco Sanches, Real e Conservatório Calouste Gulbenkian) e propôs
a construção de uma instalação artística, feita pelos alunos do 1.º ciclo. Assim, os alunos que frequentam a área
AEC de expressão plástica foram convidados a construir

figuras humanas, de braços abertos, para simbolizar o
abraço. Com a orientação dos professores AEC e com a colaboração dos professores titulares de turma foi-se dando
corpo a esta ideia e os alunos envolveram-se de alma e
coração na execução das figuras e das frases que enriquecem a comunicação da instalação. Aos poucos a obra foi
ganhando expressão e os alunos inspiração.
“Mais do que o resultado, o importante foi o processo pedagógico de, através das artes, trabalhar sensações, emoções e sentimentos de forma a sensibilizar os alunos para
os diferentes significados que tem a pandémica que estamos a viver”, refere a Eplural na apresentação do evento,
realçando que “esta instalação é um bom exemplo de sinergia, de articulação e cooperação entre escolas e confirma a importância das artes na educação cidadã”.
O objectivo era inaugurar a instalação no Dia da Europa (9
de Maio) mas, por calhar a um domingo e por se tratar de
um evento escolar, foi antecipada para o dia 7 de Maio.
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Escola Rodoviária
já recebeu mais
de 30 mil alunos
A COMEMORAR 20 anos, a Escola de Educação
Rodoviária já recebeu mais de 30 mil crianças.
Este ano, apesar da pandemia, são esperadas 500.
EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA
| Redacção |

A Escola de Educação Rodoviária já recebeu mais de 30 mil
alunos desde a sua abertura, que
aconteceu há 20 anos. Até ao final deste ano lectivo espera-se a
visita de mais de 500 crianças e
jovens da rede escolar do concelho.
Os números foram divulgados
no âmbito da sessão que, anteontem, assinalou o Dia Mundial do
Trânsito e da Cortesia ao Volante e que consistiu numa sessão
de leitura realizada na Escola de
Educação Rodoviária.
A sessão contou com a participação do escritor Pedro Seromenho, que apresentou aos mais
novos o seu livro ‘Porque é que
os animais não conduzem?’.
De forma a envolver toda a comunidade educativa, e despertando a atenção para as questões
da segurança e da educação rodoviária, a iniciativa realizou-se
num modelo híbrido, com transmissão online nas plataformas
digitais do Município de Braga e

presencialmente.
Na sessão, a vereadora da Educação, Lídia Dias, anunciou que
o Município de Braga irá reeditar o livro ‘Porque é que os animais não conduzem?’.
“Com a reedição deste livro
queremos não só sensibilizar e
formar crianças e jovens para a
prevenção e educação rodoviária, como também, incentivar
para o gosto da leitura, uma vez
que todas a turmas visitantes terão a oportunidade de receber
um livro de oferta para as suas
salas de aula”, explicou Lídia
Dias.
A Escola de Educação Rodoviária funciona de segunda a
sexta-feira, recebendo alunos de
Braga e de outros concelhos vizinhos mediante marcação.
Os 3.º e 5.º anos das escolas do
concelho de Braga têm transporte gratuito assegurado pelo Município, contudo o espaço está
disponível para receber qualquer
escola que manifeste vontade de
o fazer. As marcações podem ser
realizadas a partir do email escola. rodoviaria@cm-braga.pt.

§agenda
Integrado no Braga Promenade

Orquestra Filarmónica Portuguesa
apresenta ‘O Oceano que nos liga’
No âmbito de Braga Promenade, a Orquestra Filarmónica Portuguesa
apresenta-se amanhã no Theatro Circo, às 19 horas, com ‘O Oceano que
nos Liga’, um concerto integrado num conjunto de espectáculos que a
OFP apresenta a partir de Maio, celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa e dando continuidade aos festejos do 5.º centenário da viagem
de circum-navegação de Fernão de Magalhães, que demonstrou, pela
primeira vez, ser possível a ligação marítima entre o Atlântico e o Pacífico.
Neste concerto, que conta com direcção do maestro Osvaldo Ferreira e
participação da soprano Raquel Camarinha, o público é convidado a embarcar numa viagem de esperança, força e resiliência que tão bem caracterizaram a Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães e Elcano e que caracterizam o momento presente, especialmente desafiante,
para o sector artístico, em Portugal e no Mundo.
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Sessão de leitura com Pedro Seromenho assinalou o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante
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Arte de Mario Louro revelada nos Biscainhos
MARIO LOURO ARTWORKS 2020/21 é a exposição que o Museu dos Biscianhos tem patente até 14 de Maio, uma mostra que
conjuga a arte contemporânea de um artista emergente com o ambiente histórico de um palácio do séc. XVII.

DR

DR

Esta é a primeira exposição física de Mario Louro, que começou a pintar há um ano

ARTE
| Marlene Cerqueira |

No Museu dos Biscainhos está
patente, desde ontem e até 14 de
Maio, a primeira exposição física de Mario Louro. É uma mostra sui generis, pois conjuga a
arte contemporânea, que marca a
obra deste artista emergente,
com o ambiente barroco do palácio do século XVII.
As 80 pinturas estão meticulosamente espalhadas por todo o
espaço do Museu dos Biscainhos. Quem já conhece o museu,

pode agora redescobri-lo através
da visita a esta exposição que reflecte o resultado do primeiro
ano de trabalho do artista Mario
Louro. A visita à exposição é de
livre acesso.
Ao ‘Correio do Minho’, o artista explicou que todos os trabalhos expostos — de pintura acrílica sobre tela ou papel — foram
executados entre Março de 2020
e Março de 2021, portanto durante a pandemia.
“Nunca antes tinha pensado em
pintar. Comecei a pintar há um
ano, quando descobri que real-

Uma das 80 telas expostas no Museu dos Biscainhos

mente tenho interesse em fazer
isto”, confessa Mário Louro, que
é arquitecto de profissão.
Autodidacta, com formação de
desenho no âmbito do curso de
Arquitectura que tirou, Mario
Louro assume-se também como
um “observador assíduo de arte
contemporânea” e alguém que
sempre retira ensinamentos
“através de um sentido crítico
apurado”. Revela que se inspira
“num complexo de sentimentos,
de cultura e da experiência acumulada” durante a vida.
Esta é a primeira exposição fí-

sica de Mario Louro, mas no último ano o artista bracarense teve já as suas pinturas expostas
ao mundo, concretamente através de uma galeria de Milão e
uma outra de Londres.
“A pandemia alterou o cenário
das galerias em todo o mundo”,
recorda, realçando que o digital
acabou por ser a forma que estes
espaços encontraram para continuar a sua missão.
Se uma exposição física permite um contacto próximo com as
obras, as exibições virtuais permitem chegar a milhões de pes-

soas em todo o mundo. Mario
Louro confessa que tem tido
“excelente feedback” desta exposição da sua arte através daquelas galerias estrangeiras.
No entanto, é nesta primeira
exposição física que as atenções
estão agora centradas. “Eu queria muito fazer esta exposição na
minha cidade”, assume o artista,
sem esconder “a satisfação” por
ter conseguido conciliar a sua
arte contemporânea com o cenário de um palácio do séc. XVII.
A conjugação supera expectativas e justifica visitar a mostra.

Publicidade

lll
“As minhas pinturas têm a
profundidade do
pensamento infantil, dos
caracteres, símbolos, cores e
imagens que todos podem
entender, num ambiente de
positividade,
contentamento e humor e
no contexto de um mundo
de extrema superficialidade.
As figuras apresentadas são
uma criação pessoal, com
um sentido genuíno e
original, que reflectem o
dilema abstracto/real ou
surreal”,
descreve o artista.
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Telas estão expostas em harmonia e contraste com o ambiente do museu
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Póvoa de Lanhoso

Minho

Direcção dos Bombeiros Voluntários caiu
NOVA direcção dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso é eleita a 28 de Maio. Presidente demitiu-se poucos dias depois
da renúncia de quatro outros dirigentes.
PÓVOA DE LANHOSO
| José Paulo Silva |

O presidente da assembleia geral
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso convocou para
28 de Maio a eleição da nova direcção para completar o mandato de 2020 a 2022. A decisão de
Rui Rebelo é consequência da
demissão apresentada no passado dia 4 de Maio pelo presidente
da direcção, padre Luís Fernandes e restantes membros em funções. No dia 29 de Abril, os dirigentes José Joaquim Torcato
Soares Baptista, António Alves

Pereira, Álvaro André Vilela
Oliveira e Filipa Castilho Vieira
de Carvalho renunciaram ao
mandato, pelo que, com a demissão do presidente da direcção, o órgão colegial deixou de
ter quorum para funcionar.
“Enquanto nã o se verificar a
posse de nova direcção, os membros ora demissioná rios, com
poderes apenas para actos de
mera administração, devem providenciar e assegurar a gestã o
corrente”, esclarece o presidente
da assembleia geral em comunicado, no qual expressa “profundo e penhorado reconhecimento
a todos os membros da direcção

DR

Padre Luís Fernandes iniciou mandato de presidente da direcção em 2008

cessante pelo desempenho dedicado, voluntá rio, generoso e
com disponibilidade de serviço,
em especial ao presidente padre
Luís Manuel Peixoto Fernandes
que, como ‘cabeça’ de um projecto capaz desde os primeiros
dias de Janeiro de 2008, tudo fez
para o desenvolvimento a todos
os níveis e engrandecimento notá vel desta nobre Associaç ã o
Humanitária”. Os quatro suplentes previstos na direcção manifestaram vontade de recusar o
preenchimento da vacatura dos
lugares, posição já não susceptível, por razões óbvias, de alterar
a perda de quorum da direcção.
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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VIEIRA DO MINHO

No refúgio de Inês de Castro
a fé move a montanha
Lá do alto é possível observar no vale os vários pontos de oração. A fé sente-se na freguesia, nas suas gentes, e navega com
o caudal da ribeira de Tabuaças. Eis um pequeno refúgio, ideal
para turismo rural, que também acolheu a mui nobre Inês de
Castro, quando fugiu por amor...
Textos Rui Miguel Graça

A D. Inês de Castro
Quando fugiu por amor
Foi-se refugiar
Na casa do Contador
Da incompressão do seu Rei
Pai de D. Pedro, afinal,
Facto que deu o nome ao lugar
Que passou a ser Real
Já há muito tempo está passado
Em que o homem era escravo
E a mulher era carrasca.
Poucos lugares tinham luz
E próximo dos Portais da Cruz
Havia um engenho de moer casca.
Zeferino Alves
‘O passado e o presente’

E

eis Tabuaças, freguesia de
Vieira do Minho cuja história
está intimamente ligada a Inês
de Castro, que a escolheu como refúgio e que, pelas palavras de Zeferino Alves, podemos percorrer parte dos seus lugares, sentir o seu
passado e, igualmente os passos da construção presente. A Casa do Contador, entretanto, transformada num complexo turístico. Assento, Barreiro, Cerdeirinhas,
Devesa Escura, Outeiro, Pepim, Postemião, Pousadouro, Real e Vila são as peças que compõem Tabuaças.
Começamos a viagem pela Igreja Paroquial dedicada a São Julião. Cheia de pormenores. A nave foi construída no século
XVII. Na fachada norte destaca-se uma

inscrição alusiva à obrigação dos abades a
pagarem a iluminação do Santíssimo Sacramento. Na capela-mor exibe-se os
quatro evangelistas e a representação da
última ceia. Antes desta igreja, existiria
uma medieval, até porque a Paróquia já
surge registada nos Censos do Bispo D.
Pedro.
Em Tabuaças a fé sente-se em vários
pontos. Há várias capelas demonstrativas
da religiosidade existente nas suas gentes.
Capela de S. Gonçalo, em Pousadouro.
Capela da Soledade, em Postemião, esta
com fachada revestida de azulejos azuis e
brancos. Capela da Casa de Crelo, em Pepim, dedicada a Nossa Senhora do Socorro. Capela de Nossa Senhora do Socorro,
em Cruz de Real. Capela de Santo Adrião,
em Pepim. Capela de Santo António, esta
particular e situada no lugar da Cruz, em
Real. Por último, há ainda um oratório, situado neste mesmo lugar, cujo interior
tem uma imagem do Nosso Senhor dos
Passos.
E basta subir ao ponto mais elevado da
freguesia, olhar para a ribeira de Tabuaças, admirar as duas espessas linhas de
muralhas e perceber que a fé move montanhas.

António Cardoso
“Terra
com património
e uma economia
com pujança”

“São vários os atractivos que Tabuaças
tem para oferecer. A sua tranquilidade,
a sua natureza, o seu património
religioso e o seu turismo em espaço
rural fazem desta freguesia um refúgio
para os mais exigentes.
Não foi por acaso que dona Inês de
Castro escolheu Tabuaças para se
refugiar do Rei, quando fugiu, por amor.
Para além das suas caraterísticas
ímpares, Tabuaças possui um Parque
Industrial que é o pulsar e o motor da
economia local. Desde 2014 foram
implementadas 13 empresas no Parque,
o que significa que neste momento a
totalidade dos lotes está vendida.
Temos ainda investido em vias de
comunicação, na rede de saneamento
básico e no apoio às instituições, o que
muito tem contribuído para o bem estar
da população de Tabuaças.”

correiodominho.pt 7 de Maio 2021
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Parque
Industrial
é o motor
da economia

E

stá a ser instalada uma empresa de gás natural. “Vai fornecer para todo o concelho”, refere José Manuel Martins,
autarca de Tabuaças, naturalmente orgulhoso pela valia do Parque Industrial de Pepim. “Nos últimos anos foram instaladas várias empresas, de
diversos ramos de actividade”, destaca o
autarca. “Desde 2014 tem sido desenvolvida uma estratégia de revitalização deste
espaços. A estratégia adoptada, com a
venda de lotes, levou à instalação de cerca de mais 15 unidades dos mais variados
ramos de actividade”, garantia de uma heterogeneidade, o que torna o Parque Industrial de Pepim um verdadeiro motor
da economia de Tabuaças e com impor-

FOTO 2

“Desde 2014 que foi desenvolvida uma estratégia de revitalização do Parque Industrial de Pepim e, neste momento, encontra-se todo ocupado”, destaca José Manuel Martins, assumindo
que “é o grande motor económico” de uma freguesia que ainda
tem o turismo como “ponto chave” no desenvolvimento.
tância igualmente ao nível do concelho de
Vieira de Minho.
Nesse prisma, e “de forma natural”, que
as vias de comunicação e as acessibilidades estão no “topo das prioridades” do
executivo da Junta de Freguesia de Tabuaças. “O dinamismo económico é um
dos pontos que temos vindo a trabalhar,
FOTO 3

no sentido de criar postos de trabalho e,
ao mesmo tempo, fixar jovens na freguesia”, destaca ainda José Manuel Martins.
“À margem disso há, igualmente, outras
áreas de intervenção para ampliar a qualidade de vida na freguesia, desde logo que
a rede de saneamento básico é um objectivo que temos vindo a trabalhar em con-

junto com o executivo Municipal”, destaca o autarca.
José Manuel Martins aborda ainda a
questão dos movimentos associativos
existentes na freguesia. “Há uma dinâmica juvenil muito presente”. “O agrupamento de Escuteiros é composto por 52
elementos e tem uma energia extraordinária”, começa por referir. “Destaque também para a Associação Desafios - Associação de Desenvolvimento Local, Regional e Comunitário de Tabuaças - que
desenvolve a sua acção com crianças e jovens em idade escolar; o Centro Social,
que é uma resposta no apoio aos seniores
de Tabuaças e, ainda, a Associação de Caça, sediada na antiga escola primária do
Pousadouro”.

FOTO 4

Um local privilegiado para o descanso
Tabuaças é um ponto no Minho direccionado para o turismo em espaço rural e
com uma localização excepcional para
outros pontos de atracção em Vieira do
Minho, bem como nos concelhos vizinhos.
Associado a isso, possui também algumas unidades de interesse patrimonial,
que merecem uma visita e que fazem parte do conjunto do turismo em espaço tural. Em Pousadouro a Casa dos Morgados
é um ponto de referência. A Quinta do Poço era uma antiga casa de lavoura, entre-

Tabuaças é um ponto no concelho
com uma localização diferenciada,
que a coloca perto de várias atracções de Vieira do Minho e de outros
concelhos. Está a apenas três
quilómetros da sede do concelho,
Por isso, tem muita procura nos
meses mais quentes, mas também
nos mais frios. Possui uma dezena
de espaços para turismo rural.

tanto restaurada, conservando porém as
características da arquitectura vernácula.
Outra antiga casa de lavoura é a Casa dos
Vieiras e que foi igualmente transformada
em espaço de lazer e descanso.
Por último, destaque ainda para a Casa
do Crelo.
“A freguesia acolhe mais de uma dezena
de unidades de turismo em espaço rural”,
destaca o edil José Manuel Martins, salientado que o concelho “apresenta características ímpares e condições fantásticas
para ser uma referência na região”.

1

Parque Industrial
de Pepim

2

Miradouro de Tabuaças

3

Visita do executivo
municipal à freguesia

4

Sede da junta
de freguesia
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Famalicão

Famalicão planeia Antoninas só
em “versão minimalista e segura”
PAULO CUNHA, presidente da Câmara de Famalicão, garantiu, ontem, aos jornalistas que o programa
das Festas Antoninas que está a ser planeado é “minimalista” e só ocorrerá “se houver condições”.
lll
O presidente da Câmara
Municipal de Famalicão
indica que o que está a ser
planeado é uma “versão
minimalista” das Festas
Antoninas, apenas com
alguns apontamentos e
actividades culturais e de
diversão, mas que “só se
concretizará se houver
condições”.

FAMALICÃO
DR

| Marta Amaral Caldeira |

Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este

Hoje, às 18 horas

CEVE debate
‘Cooperativismo,
Responsabilidade
e impacto Social’
A Cooperativa Eléctrica do
Vale d’Este organiza, hoje,
uma conferência online sobre
‘Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social
Local’, tendo como objectivo
marcar o 90.º aniversário da
instituição.
Para o debate está convidado um leque de entidades e/ou
personalidades a apresentar
boas práticas e a partilhar
conhecimento sobre esta
temática, abrindo também a
possibilidade de uma reflexão
conjunta com o auditório virtual.
A iniciativa conta com a moderação do presidente do
Conselho de Administração da
CEVE, Luís Macedo, e no
painel de oradores do evento
figuram três especialistas Manuel António Pereira, consultor em Impacto e Inovação
Social, Eduardo Graça, presidente da Direção da CASES Cooperativa António Sérgio
para a Economia Social e João
Meneses, secretário geral da
Business Council for Sustainable Development (BCSD)
Portugal.
Porque se trata também de
um momento para fomentar o
conhecimento e impacto das
cooperativas no desenvolvimento social e económico local, a CEVE convida, ainda,
Eduardo Graça, da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que irá dar o seu
testemunho sobre esta temática, partilhando algumas boas
práticas de Responsabilidade
Social no universo do Cooperativismo Nacional.

É em “segurança” e com “regras” bem definidas que a Câmara Municipal de Famalicão
está a planear a realização de
“alguns momentos” que fazem
parte das tradicionais Festas Antoninas. O autarca famalicense,
Paulo Cunha, garante que tudo
está a ser planeado para decorrer
“em total segurança” e, apenas,
se as “condições sanitárias” o
permitirem.
Respondendo a algumas vozes
críticas do PS que acusam receio
na organização das festividades
que está a ser planeada pelo Município de Famalicão, o presidente da Câmara Municipal indica que o que está a ser planeado é uma “versão minimalista” das Festas Antoninas, apenas
com alguns apontamentos e actividades culturais e de diversão,
mas que “só se concretizará se
houver condições”.
“Acreditamos que é possível,
mas se houver noção de algum
risco, com certeza que a Câmara
Municipal irá recuar e cancelar
qualquer um dos vários momentos previstos”, asseverou o autarca de Famalicão, indicando
que foi para minimizar os riscos
que em Janeiro se cancelou a

DR

Sem as tradicionais Marchas Populares, programa das Antoninas’21 será “minimalista”

realização das marchas populares.
Paulo Cunha diz que “é necessário ir dando alguns passos no
sentido da retoma” e refere que
quem gere esta crise não pode
fazê-lo apenas e só segundo uma
“lógica securitária”. “Se se seguisse apenas a lógica securitária não havia nenhuma empresa
a trabalhar, nem nenhum restaurante aberto e até as escolas esta-

riam fechadas. Tem que se ir
dando passos no sentido de uma
retoma cautelosa e com regras
porque seria muito mais fácil
não fazer nada e cancelar tudo”.
“Nós queremos realizar o que
puder ser realizado sem correr
qualquer tipo de riscos”, indicou
o presidente da Câmara de Famalicão, antecipando já que é
com esse mesmo objectivo de
garantir o máximo de segurança

que as actividades previstas decorrerão em espaços diferenciados na cidade, com as actividades culturais/musicais a realizar-se no Parque da Devesa, a
área gastronómica - que terá
apenas venda ao postigo - no
acesso ao parque e os divertimentos a ter como palco o Lago
Discount, de forma a evitar
maiores aglomerações.
Paulo Cunha destaca a este nível a “experiência” já acumulada no ano passado com o programa ‘Anima-te’, que, durante
meses, ofereceu um vasto programa de animação cultural à cidade, famalicenses e visitantes
com segurança e dentro das regras em vigor no contexto do
combate à pandemia de Covid.

Autarca Paulo Cunha garante que projecto só avançará com base em “consensos” e nunca passará por “expropriações”

Criação da Paisagem Protegida Local
das Pateiras do Ave volta à ‘estaca zero’
FAMALICÃO
| Marta Amaral Caldeira |

A proposta para a criação da Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave voltou, ontem, à
‘estaca zero’, depois de a proposta técnica apresentada pela
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, que estava em
discussão pública, ter manifesta-

do dúvidas, sobretudo quanto à
utilização dos solos. A autarquia
recua e o projecto volta agora à
base para ser melhorado tecnicamente.
“A Câmara Municipal de Famalicão nunca implementará
uma área protegida que signifique uma ruptura com aquilo que
é a actividade económica de
uma região”, garantiu, ontem, o

presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, Paulo Cunha, no
final da reunião do executivo
municipal, de cuja ordem de trabalhos constou a retirada da proposta inicial e dando conta que o
processo, a partir de agora, será
retomado com a parceria das
juntas locais e da população - indicando que é para isso mesmo
que se leva a cabo a discussão

pública dos projectos, no sentido
de colher todos os contributos
possíveis para desenhar um projecto que agrade também a todas
as partes. “É impossível que
queiramos pôr em marcha um
plano que obstaculize aquilo que
é o uso do solo e o que vai ser
feito no futuro é iniciar o processo, parcela a parcela, para a obtenção de consensos”.
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§notas
Centro Dramático
Teatro Noroeste em
itinerância pelo país
O Teatro do Noroeste - Centro
Dramático de Viana leva os espetáculos ‘Rottweiler’, ‘Noites de
Caxias’, ‘O Gato Malhado’ e ‘Andorinha Sinhá’, ‘Falar Verdade a
Mentir’ em digressão pelo país.
O Gato Malhado e a Andorinha
Sinhá de Tiago Fernandes viaja
até Almada, para duas apresentações no Teatro Municipal Joaquim Benite, este sábado e dominho.
A mais recente criação Noites de
Caxias, com texto e encenação
de Ricardo Simões e interpretação de Ana Perfeito, é apresentada a 13, em Faro.
A 30 de maio, Falar Verdade a
Mentir de Almeida Garrett, com
encenação de António Capelo é
apresentado no Teatro Regional
da Serra do Montemuro, em Castro Daire.

Vila Nova de Cerveira
Piscina Municipal
reabre dia 10 só para
banhos livres
Mais de um ano após o encerramento provocado pela Covid-19,
a Piscina Municipal de Vila Nova
de Cerveira reabre na próxima
segunda-feira, com horário alargado e exclusivamente para banhos livres, mediante inscrição
prévia por telefone (251 708
025).

Viana do Castelo
Câmara inicia
digitalização do jornal
‘Aurora do Minho’
Foi assinado ontem o contrato de
compra e venda da colecção de
todas as edições do periódico ‘A
Aurora do Lima’ e do espólio relativo às máquinas de tipografia,
passando assim 166 anos de história ddo concelho para a posse
do Município. O presidente da
câmara, informou, durante a cerimónia, que depois de o espólio
ser transferido para a Biblioteca
Municipal será iniciada a digitalização de todas as edições dos
primeiros 100 anos do segundo
jornal mais antigo do país. ‘A Aurora do Lima’ surgiu a 15 de Dezembro de 1855 e, através do
contrato assinado, o Município
adquire aos proprietários do jornal “bens móveis, de valor histórico ou museológico” que ficarão
armazenados na biblioteca .

Câmara aprova contas com taxa
de execução superior a 84%
AUTARCA vianense refere que ao nível da poupança corrente 2020 foi “um dos melhores anos
de sempre”, apesar da pandemia e que o concelho é dos melhores executores de fundos comunitários.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Apesar de 2020 ter sido marcado
pela situação pandémica, o executivo de Viana do Castelo refere que a execução orçamental da
autarquia “foi boa” após a aprovação do relatório de Actividades e Prestação de Contas da câmara municipal e serviços municipalizados que apresenta uma
taxa de execução de 84,2%.
“A situação de 2020 foi de profunda anormalidade na vida do
município, do país e do mundo
e, a partir de Março, deixamos
de ter uma equivalente à de anos
anterior, para passarmos a ter de
dedicar muita atenção ao combate à pandemia de Covid-19.
Apesar de todas as dificuldades,
do ponto de vista da execução
orçamental foi um ano bom”, assegurou José Maria Costa.
O edil indicou que a receita
que consta do Relatório de Actividades e Prestação de Contas
de 2020 “estabilizou”, atingindo
valores “muito interessantes” de
70,4 milhões de euros. “Registamos uma ligeira redução do
IMT, a derrama desceu ligeiramente, com 3,8 milhões de eu-

DR

José Maria Costa diz que apesar da conjuntura, a economia local “resistiu bem”

ros, o que significa que apesar
da evolução económica do país,
a economia local resistiu bem, o
que tem a ver com o nosso ecossistema empresarial que é diversificado e não está dependente
apenas de um sector”, explicou o
autarca.

Em 2020 foi também alcançada uma “boa poupança corrente,
com 11,1 milhões de euros para
transferir para investimento”.
José Maria Costa frisou que,
“nos últimos 10 anos, 2020 foi
um dos melhores anos de sempre neste capítulo, mesmo em si-

tuação pandémica”, explicando
que o concelho de Viana do Castelo é um dos melhores executores de fundos comunitários da
região Norte, sendo que a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) é a
segunda a nível nacional.

§Viana do Castelo
E conta com a primeira Jardineira Escolar

EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires
acolhe Laboratório
da Rede Escolar de Ciência
A autarquia vianense inaugurou esta quarta-feira o Laboratório de Propagação
Vegetal de Espécies Nativas, o 8.º Laboratório da Rede Escolar de Ciência e de
Apoio à Investigação Científica, instalado na EB 2,3 Frei Bartolomeu dos
Mártires.
O laboratório conta também com a primeira Jardineira Escolar do concelho.
Esta é uma unidade destinada à produção de espécies nativas de porte arbóreo, como o Carvalho, o Medronheiro, o Pinheiro ou o Salgueiro, mas também
outras do estrato arbustivo como a Armeria pubigera, planta endémica da
costa noroeste da Península Ibérica e que está classificada como vulnerável
no Livro Vermelho da Flora Vascular Portuguesa.
Segundo o vereador do Ambiente do Município, Ricardo Carvalhido, este laboratório é cumulativamente uma unidade de promoção da educação e da literacia em ambiente escolar, para a conservação da natureza, mas também uma

DR

Autarca de Viana do Castelo na inauguração do laboratório

estrutura funcional de retaguarda ao programa de Recuperação Ecológica
de Áreas Classificadas de Viana do Castelo, em curso, que está a erradicar
a vegetação exótica invasora.
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JANELA DE OPORTUNIDADE PARA
CARAS MENOS VISTAS NO PLANTEL
PALAVRAS de Carvalhal abrem espaço a uma gestão mais efectiva nos restantes três jogos da I Liga.
‘Confirmado’ que está o 4.º lugar, prioridade é conseguir a retoma física e mental dos pilares da equipa.
SC BRAGA
GIL VICENTE

| Ricardo Anselmo |

Galos procuram mais nove pontos

Gilistas têm 35 pontos

Vencer todos
os jogos dá para
superar meta
da época passada
Com a manutenção praticamente garantida na I Liga, os
gilistas podem agarrar-se a outro objectivo como factor motivacional para os desafios que
restam até ao final do campeonato. É certo que não é uma tarefa fácil, mas sim absolutamente desafiante e para a qual,
certamente, Ricardo Soares e
os jogadores vão trabalhar.
Com 35 pontos somados, os
gilistas olham agora para a
possibilidade de ultrapassarem a marca conseguida no
ano passado, com Vítor Oliveira, quando os galos terminaram o campeonato com 43
pontos. Para isso, seria necessário vencer os jogos com SC
Braga (casa), Paços de Ferreira (fora) e Boavista (casa). Isso configuraria, também, a
melhor sequência da época para os gilistas, que registariam
quatro triunfos consecutivos, a
contar com o de anteontem, na
Madeira, com o Marítimo.

Liga Europa

Villarreal defronta
Man United
na final
Os espanhóis do Villarreal e
os ingleses do Man. United
vão disputar a final da Liga
Europa, no dia 26, depois de
terem garantido ontem o apuramento. O Villarreal empatou
0-0 contra o Arsenal, euqnato
o Man. Utd. apesar de perder
com a Roma por 3-2, beneficiou da goleada da 1.ª mão.

“Temos mais pontos por conquistar e depois é pensar em ter
os jogadores na máxima força
para a final da Taça de Portugal”, disse Carvalhal numa das
declarações após o empate caseiro com o Paços de Ferreira.
Ainda faltam disputar nove
pontos no campeonato, mas em
termos posicionais já nada mudará. A divisão de pontos com o
Paços fez com que o Braga chegasse aos 59 pontos (mais dez
que os castores), pelo que o 4.º
lugar e o consequente apuramento directo para a Liga Europa estão seguros.
No calendário arsenalista estão
em agenda os seguintes adversários: Gil Vicente (fora), Moreirense (casa) e Portimonense (fora). Três jogos para disputar em
dez dias, à media de um jogo a
cada três dias.

lll
Previsível gestão física das
peças-chave nos três jogos
que faltam disputar no
campeonato pode abrir
espaço a maior tempo de
utilização de jogadores
como Tiago Sá, Zé Carlos,
Novais, André Horta e Rui
Fonte.

SCB

Empate com o Paços confirmou o 4.º lugar e o apuramento directo para a fase de grupos da Liga Europa na próxima época

O desafio com os algarvios está agendado para o dia 19 de
Maio, quatro dias antes da final
da Taça de Portugal, um jogo ao
qual Carlos Carvalhal quer chegar “na máxima força”. Vai dái,
e à boleia daquilo que foi a ideia
deixada, primeiro na flash, e depois na conferência de imprensa,

é bem provável que algumas peças-chave, que foram sujeitas a
um enorme desgaste ao longo da
época, possam ser geridas e consequentemente poupadas a grandes esforços neste último trio de
partidas.
Assim, não é de descurar que
alguns nomes que estiveram na

sombra durante a grande maioria
da época, possam ser chamados
a novas oportunidades nos próximos dias. Tiago Sá e Zé Carlos
serão, porventura, os maiores
exemplos. Novais, André Horta
e Rui Fonte também deverão beneficiar de mais algum tempo de
jogo.
Publicidade

§nota
Jogo está marcado para Domingo, às 20 horas

Operação Gil Vicente começou
a ser preparada na tarde de ontem
Sem folga após o empate com o Paços de Ferreira, mas com uma sessão
agendada apenas para a parte da tarde, o plantel começou ontem a preparar o duelo da próxima jornada, a 32.ª, que prevê uma curta viagem até Barcelos. Nota ainda para Matheus, guardião que atingiu, no último jogo, a
marca dos 200 jogos com a camisola do SC Braga, ele que cumpre a sétima
temporada em Braga.

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores
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I Liga

“É determinante ganhar ao Santa Clara”
IVO VIEIRA sem paninhos quentes na antevisão da 31.ª jornada. Treinador do Famalicão afirma claramente que, se a equipa minhota quer evitar a descida de divisão, tem de dar tudo em campo para somar hoje os três pontos. Jogo começa às 19 horas.
31.ª JORNADA
| Miguel Machado |

Com apenas uma vitória conquistada nos últimos cinco jogos
do campeonato, voltou a soar o
alarme da despromoção em Vila
Nova de Famalicão. Clube minhoto parte para a 31.ª jornada
preso por arames acima da linha
d’água e o treinador Ivo Vieira
não foi meigo (com os seus jogadores) no lançamento da partida com o Santa Clara.
“Ganhar este jogo é fundamental para aquilo que é o nosso
objectivo. Os resultados das outras equipas de pouco valem se
nós não somarmos pontos”, observou o técnico madeirense, em
conferência de imprensa.
Treinador madeirense afirmou
que o Famalicão joga “todos os
desafios para vencer, às vezes

não corre bem, mas lutar e acreditar que é possível, faremos
sempre. Não será diferente neste
jogo, pois queremos conseguir o
nosso objectivo o mais depressa
possível”, frisou.
O Famalicão ocupa um delicado 14.º lugar, e vai receber um
adversário bem mais tranquilo
na classificação, no sétimo posto, e a lutar por ir às provas europeias (Liga Conferência). Ivo
Vieira promete um conjunto famalicense preparado para dar luta aos açorianos.
“A tabela fala por si. O Santa
Clara está a fazer um campeonato muito bom, equilibrado. Estamos preparados para isso. Têm
muito mérito no campeonato
que estão a fazer. Mas nós também temos as nossas armas. Temos que estar focados naquilo
que podemos fazer no jogo, ten-

DR

Ivo Vieira não sente “pressão” e afirma que a equipa “respira saúde” para lutar

tar contrariar os pontos mais fortes do Santa Clara e tentar alavancar as nossas mais-valias”,
apontou Ivo Vieira.
A luta pela manutençã na I Liga está cada vez mais intensa,
quando restam agora quatro jornadas, mas Ivo Vieira não acusa
a pressão.
“A pressão, para mim, quase
que não existe. Existe adrenalina, tensão, abordagem ao jogo.
Obviamente, mais do que essa
palavra, temos que ser equilibrados, temos que lutar pelo resultado, confiar no que fazemos. Os
que passam dificuldades na vida
é que estão pressionados. Estes
jogadores estão cheios de saúde”, afirmou.
O FC Famalicão recebe hoje ao
final da tarde o Santa Clara, partida com apito incial às 19 horas,
no Estádio Municipal.
Publicidade
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I liga

Cónegos pecam na finalização
e voltam a falhar a vitória caseira
MOREIRENSE continua sem conseguir vencer, em casa, na era Vasco Seabra e ontem, na recepção
ao Nacional da Madeira, o empate a duas bolas foi o melhor que a equipa conseguiu.
31.ª JORNADA
| Carlos Costinha Sousa |

E ainda não foi desta que o treinador Vasco Seabra conseguiu
festejar o triunfo caseiro, desde
que assumiu o comando técnico
do Moreirense FC. Na recepção
ao Nacional da Madeira, em partida a contar para a 31.ª jornada
da I Liga, os cónegos acabaram
por dividir os pontos depois de
um empate a duas bolas.
Mais uma vez, a equipa minhota foi infeliz no lance do primeiro golo sofrido e falhou na altura
da concretização das várias
oportunidades de golo criadas. E
houve ansiedade em campo, como o próprio treinador dos cónegos assumiu no final da partida.
A entrada em campo até começou da melhor forma para os cónegos que criaram perigo por
duas vezes ainda antes dos dez
minutos de jogo. No entanto, a
falta de pontaria não permitiu
festejos. Depois disso, o Nacional começou a assumir mais as
despesas do jogo, criou perigo e
chegou mesmo ao golo, num
lance infeliz de Filipe Soares

LIGA PORTUGAL

Ainda não foi na recepção ao Nacional que o Moreirense regressou aos triunfos

que, ao tentar cortar o esférico
dentro da sua área, acabou por
marcar na própria baliza dando
vantagem aos madeirenses, que
a conservaram até ao intervalo.
No segundo tempo, no entanto,
a equipa do Moreirense entrou
mais “acordada” e tranquila,
prourando o tento do empate que
chegou aos 62 minutos, por Ferraresi, que só teve que encostar,
com as pernas, já dentro da pequena área madeirense.

Esperava-se que este golo desse novo ânimo ao Moreirense,
mas foi mesmo o Nacional ao
chegar novamente à vantagem,
quando aos 74 minutos Rochez
rematou para o 2-1.
André Luís, saído do banco na
segunda parte, foi a “salvação”
dos cónegos, aos 81 minutos, ao
descobrir o melhor caminho para conquistar o empate na partida e mais um ponto para as contas do Moreirense.

lll
“Sentimos alguma ansiedade nos jogadores. Vontade
muito grande de querer
conquistar os pontos e isso
por vezes tira algum discernimento. Entrámos muito
bem, fomos dominadores e
criámos oportunidades, mas
não marcámos. Depois fomos abaixo e sofremos golo
Na segunda parte o jogo foi
de sentido único, acabando
o jogo com ocasiões claras
para conseguir a vitória.”

ESTÁDIO COM. JOAQUIM ALMEIDA FREITAS

MOREIRENSE FC

CD NACIONAL

2

2

Árbitro Nuno Almeida (AF Algarve)
Assistentes André Campos e Carlos Campos

Kewin Silva
Ferraresi
Rosic
Abdoulaye
Abdu
Franco
David Simão
Walterson
Pires
Filipe Soares
Rafael
Vasco Seabra

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

79
71
67
59
49
42
37
37
37
35
35
34
33
31
31
29
28
25

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

11 4
11 3
11 3
10 3
10 2
7 1
5 5
6 5
3 10
4 3
8 2
6 4
5 2
2 7
4 6
4 3
3 6
4 3

13
10
9
8
4
5
5
2
5
6
2
3
5
5
2
2
3
2

31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
30
31
31
30
31
30
31
31

24
21
20
18
14
12
10
8
8
10
10
9
10
7
6
6
6
6

7
8
7
5
7
6
7
13
13
5
5
7
3
10
13
11
10
7

0
2
4
8
10
13
13
10
10
16
15
15
18
13
12
13
15
18

56
62
58
50
36
35
37
22
31
29
32
33
25
34
23
35
29
28

15
28
22
31
36
39
35
28
40
39
49
38
41
44
34
46
39
51

0
1
2
3
3
7
5
5
3
8
5
5
9
6
6
8
7
8

28
31
27
25
22
19
21
15
21
11
15
19
10
15
12
15
18
17

9
14
12
14
16
22
16
16
23
17
15
15
21
24
14
21
20
25

3 0 28 6
5 1 31 14
4 2 31 10
2 5 25 17
5 7 14 20
5 6 16 17
2 8 16 19
8 5 7 12
3 7 10 17
2 8 18 22
3 10 17 34
3 10 14 23
1 9 15 20
3 7 19 20
7 6 11 20
8 5 20 25
4 8 11 19
4 10 11 26

António Filipe
Rúben Freitas
Pedrão
Júlio César
Lucas Kal
Danilovic
Azouni
Éber Bessa
Brayan Riascos
João Vigário
Pedro Mendes
Manuel Machado

Substituições Pedro Mendes por Camacho
(45m), David Simão por Ibrahima (45m), Walterson por Galego (61m), Filipe Soares por André Luís
(61m), Pires por Yan Matheus (71m), Júlio César
por Rúben Micael (73m), Éber Bessa por Rochez
(73m), Rafael por Alex Soares (83m), Danilovic por
Koziello (86m) e Rúben Freitas por Dudu (90m).
Disciplina cartões amarelos David Simão (16m),
Pedro Mendes (18m), Franco (44m), Azouni
(53m), Éber Bessa (66m), Danilovic (71m), André
Luís (78m), Pedrão (90+1m), Alex Soares
(90+1m) e Ibrahima (90+4m).
Golo Filipe Soares (43m pb), Ferraresi (62m), Rochez (74m) e André Luís (81m).

Vasco Seabra treinador Moreirense

+ Moreirense

“O jogo estava complicado.
Quem entra tem que entrar
com vontade de mudar o
jogo. Foi o golo do empate,
que marquei, mas podíamos
ter conseguido mais. Tivemos oportunidades para
conseguir a vitória.”

Este empate tornou-se no
quinto duelo consecutivo
do Moreirense sem conseguir vencer e Vasco Seabra
continua à procura do primeiro triunfo caseiro, desde que assumiu o comando técnico dos cónegos.

André Luís jogador Moreirense

I LIGA PORTUGUESA
JORNADA 31

Intervalo
0-1

www.habimoreira.pt
RESULTADOS
Belenenses, 1; Portimonense, 0
Rio Ave, 0; Sporting, 2
Boavista-Tondela (hoje, 21.15h)
Benfica, 1; FC Porto, 1
Farense, 2; Vitória SC, 2
SC Braga, 1; P. Ferreira, 1
Moreirense, 2; Nacional, 2
Famalicão-Sta. Clara (hoje, 19h)
Marítimo, 0; Gil Vicente, 1

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

MARCADORES
18 GOLOS
Seferovic (Benfica), Pedro Gonçalves (Sporting);
13 GOLOS
Mario González (Tondela), Taremi (FC Porto);
12 GOLOS
Sérgio Oliveira (FC Porto)
11 GOLOS
Beto (Portimonense);
10 GOLOS
Carlos Júnior (Sta. Clara);
9 GOLOS
Rodrigo Pinho (Marítimo);
8 GOLOS
Óscar Estupiñán (Vitória SC), Samuel Lino (Gil Vicente), Tagueu (Marítimo), Ryan Gauld (Farense);
7 GOLOS
Anderson (Famalicão), Waldschmidt (benfica),
Cassierra (Belenenses), Marega (FC Porto), (...)

TOTOBOLA
01 Gil Vicente-Sp. Braga
02 P. Ferreira-Marítimo
03 Arouca-Casa Pia
04 Varzim-Penafiel
05 Leixões-FC Porto B
06 Cova da Piedade-Vizela
07 Estoril-Desp. Chaves
08 Barcelona-Atl. Madrid
09 Valência-Valladolid
10 Villarreal-Celta de Vigo
11 Real Madrid-Sevilha
12 Juventus-AC Milan
13 West Ham-Everton

SUPER 14
Man. City - Chelsea
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I Liga
§mercado

Quaresma salva o Rei em Faro
EMPATE AO CAIR DO PANO com golo aos 90+1 do extremo, que saltou do banco, evitou o desaire do
Vitória SC na visita ao Farense, na 31.ª jornada. Vitorianos seguem perseguição ao Paços pelo 5.º lugar.
ESTÁDIO DE SÃO LUIS (ALGARVE)

FARENSE

VITÓRIA SC

2

2

Árbitro André Narciso (AF Setúbal)
VAR: Iancu Vasilica (Vila Real)

Beto
Tomás Tavares
César Martins
André Pinto
Abner Felipe
Jonatan Lucca
Ryan Gauld
Amine
Pedro Henrique
Bilel
Licá
Jorge Costa

FILIPE FARINHA/LUSA

Intervalo
2-1

Bruno Varela
Sacko
Suliman
Jorge Fernandes
André Amaro
Mensah
Pepelu
André André
Rochinha
André Almeida
Óscar Estupinãn
Bino Maçães

Substituições Cássio Scheid por André Pinto (46),
Licá por Fabricio (63), Mensah por Quaresma (66),
A. Almeida por Ruben Lameira (66), Estupiñan por
Bruno Duarte (73), Bilel por Djalma (74), Rochinha
por Janvier (85), André por Edwards (82), Amine
por Queta (87), Pedro Herique por Filipe Melo (87).
Disciplina cartão amarelo a Suliman (42 e 51),
Pepelu (62), Ryan Gauld (70), César Martins (82),
Bruno Duarte (90+6).
Cartão vermelho a Suliman (51).
Golos Rochinha (2), Pedro Henrique (12 e 27) e Ricardo Quaresma (90+1).

Vitorianos tiveram alma e conseguiram empatar em Faro, mesmo com menos um

31.ª JORNADA
| Miguel Machado |

O Vitória SC empatou ontem
com o Farense, a dois golos, na
31.ª jornada da I Liga, num jogo
onde jogou reduzido a dez jogadores praticamente toda a segunda parte. Quaresma, que saltou
do banco, foi o herói ao fazer o
empate já nos descontos.
Com este resultado, o Vitória
não aproveitou da melhor forma
o deslize do P. Ferreira em Braga, mas mantém perseguição aos
castores pelo 5.º lugar, que dá
acesso à Liga Europa.
O jogo em Faro não podia ter
começado da melhor maneira
para o Vitória, que marcou logo
aos 2 minutos. Lance começou
numa recuperação de bola de
Pepelu, depois André Almeida
esticou e serviu Rochinha que
bateu Beto com toque de classe.
Porém, o golo madrugador parece ter feito mal ao Conquistador. O Farense equilibrou e chegou ao empate aos 12 minutos.
Só aos 24 minutos, o Vitória voltou a criar perigo novamente por
Rochinha, mas desta vez Beto
defendeu. Mais eficaz, o Farense
fez a reviravolta aos 27 minutos,

com Pedro Henrique a bisar depois de uma asneira monumental
do guarda-redes Bruno Varela
que... tentou fintar e perdeu a
bola para o adversário.
Resultado ao intervalo castigava sobretudo erros do Vitória.
Na segunda parte, o Farense
entrou melhor na busca do golo
da tranquilidade, e a situação
complicou-se ainda mais para os
minhotos quando ficou a jogar
com dez, aos 51 minutos, por
uma entrada imprudente do central Suliman que foi expulso.
A partir daqui, com mais um
jogador, o Farense juntou linhas
e passou a jogar mais no erro do
Vitória, que passou a ter a bola.
No contra golpe, o Farense
voltou a marcar por duas vezes,
mas lances foram anulados pelo
VAR por fora-de-jogo.
Insatisfeito com a produção da
equipa, o treinador Bino lançou
Quaresma, Ruben Lameiras e
Bruno Duarte e o futebol vitoriano melhorou um pouco. E foi
precisamente dos trunfos que
saltaram do banco que o Vitória
chegou à igualdade já nos descontos, por Quaresma a empatar
com um golpe de cabeça, após
cruzamento de Lameiras.

§cabinas
Bino (tr. Vitória SC)
“Equipa teve alma e
somamos um ponto”
“Vínhamos de seis derrotas consecutivas fora e queríamos inverter esse ciclo. Entrámos com boa
atitude, mas de repente ficámos
em desvantagem. Na segunda
parte fomos infelizes pela expulsão, mas os jogadores tiveram
uma grande alma e entrega. Este
é o verdadeiro espírito do Vitória.
O empate é o mal menor, somamos mais um ponto para os nossos objectivos.”

Jorge Costa (tr. Farense)
“Não soubemos gerir
a superioridade”
“Entramos ansiosos, sofremos
um golo, mas conseguimos uma
boa reacção. Demos a volta ao
resultado e podiamos ter feito o
terceiro golo. Depois, em superioridade no resultado e numérica, não fomos capazes de gerir o
jogo. Mas vamos lutar até ao fim
pela manutenção.”

lll
“Entramos fortes, marcamos
cedo, mas depois não conseguimos manter a vantagem e o Farense deu a volta.
Mas na segunda parte,
mesmo com menos um
jogador, tivemos várias
oportunidades e conseguimos pelo menos empatar.”
Rochinha
extremo do Vitória SC

“Fico feliz por ter feito dois
golos, mas queria era ajudar
a equipa a vencer. Sofremos
o empate no fim, e faltounos um pouco de sorte.”
Pedro Henrique
avançado do Farense
melhor jogador em campo

Possível reforço
Vitória SC disputa
avançado Tiquinho
com o Trabzonspor
Avançado brasileiro está livre
depois de ter rescindido contrato
com os chineses do Tianjin Teda,
e está na lista de possíveis reforços do Vitória SC para a próxima
temporada.
Segundo notícias do mercado, o
clube vimaranense estará neste
momento a disputar a contratação do jogador com clube turco
do Trabzonspor.
Fonte próximas de Tiquinho, que
tem 30 anos, dizem que o jogador estará mais inclinado para
jogar em Portugal, onde já representou o FC Porto e o Vitória
prescidamente antes de rumar
para o Dragão.
O interesse em Tiquinho Soares
é mais um rumor de mercado no
clube de Guimarães nesta fase
final de temporada, depois da
notícia sobre Pepa, actual treinador do Paços de Ferreira, que já
terá pré-acordo para ser o próximo treinador do Vitória SC.
Publicidade
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Com a cabeça já em Coimbra
TERTULIANOS agastados com mais uma exibição confrangedora do SC Braga. Pedem rigor e competência nos jogos que faltam
e sugerem descanso e um ‘reset’ mental para chegar à final da Taça de Portugal de cara levada e com outro andamento.

“Equipa está esprimida,
há que se focar na Taça”

“O empate a um golo acaba
por ser um mal menor”

“Se alguma coisa pode
correr mal...”

“Mais do mesmo contra o Marítimo, falta-nos acutilância, objectividade e alguma paciência, bem como
cirtério no último terço para chegarmos a zonas de finalização em condições de criarmos perigo. Sempre que
sofremos golo temos deixado acentuar esta dificuldade.
Perdemos bem, na minha opinião. No futebol ganha
quem marca golos. Tem sido esta a nossa sina nos últimos jogos. Quando queremos jogar para sermos campeões não podíamos ter permitido a saída do Paulinho.
Por aquilo que ele significava no jogo colectivo e ofensivo do Braga, diria que era para manter. Ou, pelo menos, que tivéssemos recebido alguém que nos desse outras alternativas.
Contra o Paços, foi mais um jogo fraco do Braga,
peincipalmente na primeira parte. O resultado é lisonjeiro. Acho que o Braga se livrou de levar dois ou três.
Foi um Braga na linha do que tem sido. Previsível, lento, com grande dificuldade no último terço. O Carvalhal
tentou dar mais agressividade com as substituições, mas
não tivemos dinâmica. O Paços teve uma grande atitude, estava confiante, trocou bem a bola e atacando a
profundidade criou sempre muito perigo. Melhorámos
na segunda parte, mas muito pouco. Fomos felizes na
forma como chegámos ao golo. Foi um milagre.”

“Há crise de confiança? Há. A cura só virá com muito
trabalho. É fundamental ter ambição e acreditar. Os
adeptos, com a sua paixão, vão ajudar. Ainda temos
muitos jogos para ganhar e uma Taça para conquistar.
Este é o sentimento da maioria dos associados do nosso
SC Braga. Na qualidade de jogo somos melhores mas a
verdade é que não temos ganho. Os princípios de jogo
estão lá, mas as dinâmicas não estão a sair como habitual. Começamos a ter um futebol mais previsível.
No Paços de Ferreira 2-0 SC Braga, na Mata Real, na
primeira volta do campeonato, “o campo estava gelado”, conforme disse, na altura, o nosso treinador, Carlos
Carvalhal. Agora, no SC Braga 1-1 Paços de Ferreira,
na Pedreira, apetece-me dizer que o campo... congelou.
Carlos Carvalhal, na segunda parte do jogo, ainda conseguiu algum descongelamento. Esteve bem ao dizer
que o Sporting Clube de Braga é um colectivo. Os jogadores jogaram mais para si do que para a equipa. Os
adeptos são a força maior deste grandíssimo clube. O
resultado de 1-1 acaba por ser um mal menor para aquilo que aconteceu. Foquemo-nos agora no que aí vem.
Reforço a ideia: há ainda jogos para ganhar e uma Taça
para conquistar. Com crença, paixão e ambição atingiremos os nossos objectivos.”

“A saga na Madeira foi a mesma dos últimos quatro
jogos, isto depois de uma série de oito vitórias, dois
empates, um com o Porto, e uma derrota com o Benfica,
19 golos marcados e 11 sofridos, tendo também eliminado o Porto. Marítimo sempre recuado, num muro
contra o qual batiam as nossas iniciativas atacantes, jogando por dentro e por fora, com muita posse de bola,
mas sempre muito previsíveis e incapazes de criar ou
inventar espaços, de criar linhas de passe para permitir
movimentações que desequilibrassem. Num jogo de um
só sentido, o Marítimo teve dois ataques, duas grandes
oportunidades e numa delas fez um golo muito consentido. Paços de Ferreira e a lei de Murphy: se alguma
coisa coisa pode correr mal, vai correr mal no pior momento possível. Ia acontecendo na Pedreira. Mas havia
uma improbabilidade em campo, chamada Galeno, que
quebrou a lógica do jogo, conquistando um ponto que
garante a Liga Europa, atingida que foi de uma forma
verdadeiramente desconsolada. É urgente reencontrar a
exuberância já demonstrada. Grande jogo da Equipa de
Sub-23 que se qualificou para a Final da Taça Revelação num desafio cheio de emoção, carácter, qualidade,
entrega e sentimento. A (nossa) Academia está de parabéns.”
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§Covid-19

Pilotos do Moto Galos brilham
no nacional de velocidade

De todas as modalidades

Câmara de Valença oferece teste covid
a todos os atletas jovens do concelho

BARCELENSES João Cruz, Carlos Pinheiro e André Capitão alcançaram
os pódios na prova inicial do nacional de Velocidade, disputada no Estoril.

DR

João Cruz (Yahama ZH636) terminou no pódio a corrida da Copa Dunlop Motoval

MOTOCICLISMO
| Redacção |

Os pilotos da Associação Clube
Moto Galos, de Barcelos, tiveram um excelente arranque no
Campeonato Nacional de Velocidade 2021, que aconteceu na
pista do Circuito do Estoril. O
regresso às pistas fez-se ainda
sem público nas bancadas, devido à pandemia, mas com uma
prova emotiva.
Os sete pilotos da equipa Moto
Galos arrancaram com resultado
promissores para a temporada.
Na Copa Dunlop Motoval, cada vez mais competitiva e com
24 pilotos na grelha de partida,
destaque para as performance
dos barcelenses Nelson Cruz,
João Cruz e Rui Palma, da parceria Team Moto Galos/Clube
Motorizado do Troço. Ao guiador de uma Yamaha ZH636,
João Cruz iniciou bem a época,
subindo ao terceiro lugar do pódios nas duas corridas, na classe
1 (motos -850cc), a um escasso
segundo do segundo classificado
Miguel Romão, ao fim de dez
voltas.
Já na classe maior da Copa
Dunlop Motoval, competição

destinada a motos +850 cc, o piloto barcelense Rui Palma foi
sétimo e sexto ao comando da
sua Ducati V4.
Por sua vez, Nelson Cruz com
uma Yahama R1 cortou a meta
na nona posição no sábado, tendo melhorado a performance no
domingo em que fez 7.º lugar. O
vencedor foi Ricardo Andrade.
Destaque ainda para o sucesso
da parceria recém-criada entre a
Moto Galos/DSS Racing Team
que alinhou na prova inaugural
do Estoril com os pilotos Carlos
Pinheiro, Márcio Marques, André Capitão e o estreante Gusta-

lll
Ainda sem a presença de
público nas bancadas no
renovado traçado do Estoril,
o regresso às pistas teve
resultados muito promissores para os sete pilotos a
envergar esta temporada
o emblema da Associação
Clube Moto Galos de
Barcelos.

vo Pinheiro.
Na classe Open, Carlos Pinheiro foi segundo classificado (2.º)
em ambos os heats. Referência
ainda para o resultado de André
capitão que subiu ao pódio nas
motos SS 600, tendo sido terceiro e segundo. Já Márcio Marques terminou num honroso
quarto lugar na classe.
Nesta competição, referência
ainda para a estreia nas pistas de
velocidade para Gustavo Pinheiro, na categoria SSP 300. JOvem
piloto de apenas 17 anos não
pontuou na primeira corrida devido a um problema mecânico,
mas concluiu a segunda prova
realizada no domingo.
A próxima jornada do Campeonato Nacional de Velocidade
desta época 2021 vai realizar-se
novamente no Circuito do Estoril, agendada para os dias 26 e
27 de Junho.
As emoções prosseguem depois em Portimão, no Algarve, a
24 e 25 de Julho e a 14 e 15 de
Agosto.
A competição regressa depois
ao Estoril para mais uma etapa a
11 e 12 de Setembro, encerrando
no mesmo local nos dias 23 e 24
de Outubro.

A Câmara Municipal de Valença está a disponibilizar testes rápidos para
testagem à SARS-CoV-2 a todos os atletas, das camadas de formação, das
coletividades desportivas do concelho.
Para o presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes “esta é uma medida essencial para a segurança do início da atividade desportiva. Não podíamos descurar os nossos jovens, neste momento. Aqui estamos presentes suportando os custos dos testes numa medida de solidariedade“.
Os testes rápidos antigénio tem estado a ser realizados nas instalações
próprias das coletividades por uma empresa especializada.
Ao todo 324 atletas do Valença Hóquei Clube, Clube de Caçadores “Os Torreenses”, Sport Clube Valenciano e Judo Clube de Valença estão a ser testados estes dias.
Aguarda-se a decisão das demais colectividades relativamente ao regresso ou não à actividade das demais colectividades.
O Município de Valença pretende ajudar ao reinicio, em segurança, das
actividades desportivas dos mais jovens, tentando suprimir as muitas dificuldades sentidas pelas coletividades desportivas por motivo da situação pandémica. O plano de desconfinamento estabelece a obrigatoriedade de efectuar testagem a todos os praticantes de modalidades
desportivas até 72 horas antes do início das atcividades.
Esta medida enquadra-se na política municipal de apoios e resguardo ao
reinicio da actividade desportiva e aos movimentos associativos em curso.
Publicidade
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Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
promove actividades desportivas
SOB O MOTE“Desporto e Liberdade”, a autarquia povoense organizou várias iniciativas, desde o ténis, caminhadas, fitness e
peddy papper para promover a prática física junto da população.
DESPORTO E LAZER
| Miguel Machado |

Colocar o concelho novamente a
mexer depois de um longo confinamento é o objectivo da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso que, no âmbito das
comemorações do 25 de Abril, e
sob o mote “Desporto e Liberdade” realizou várias iniciativas
nos dias 1 e 2 de Maio.
Assim, o Torneio 25 de Abril –
Open Ténis contou com a participação de 39 atletas, provenientes de vários concelhos. Participaram atletas federados e não
federados, que partilham a paixão pelo ténis.
A final foi disputada por Agostinho Silva da Póvoa de Lanhoso
e por Álvaro Moreira de Felgueiras. Oferecer aos aficcionados da modalidade dois dias de
convivência em contexto desportivo, bem como a promoção e
divulgação da modalidade foram
os objetivos, que foram claramente atingidos. Este foi um

DR

Aula de Pilates no âmbito do Pontido Fitness

evento seguro com responsabilidade, cumprindo todas as orientações da Direcção Geral de
Saúde (DGS).
Na proposta Pontido Fitness,
realizou-se a aula de Pilates (no
anfiteatro do Pontido), e ainda
uma caminhada. Estas iniciativas, para além de promover um
estilo de vida saudável, visaram

DR

Torneio de Tenis 25 de Abril 2021

promover as estruturas e os espaços verdes que são oferecidos
na Vila da Póvoa de Lanhoso.
No dia 24 de Abril, foi lançado
o Peddy Paper com o mote
“Aventura-te pelos Caminhos do
Concelho”.
A Vila Povoense encheu-se de
alegria e de dinamismo, que já
não se sentiam há alguns meses.

Os participantes mostraram-se
bastante entusiasmados na realização desta actividade. Esta iniciativa decorre até dia 10 de
Maio e engloba mais dois percursos a explorar pelo concelho
da Póvoa de Lanhoso: o Peddy
Paper – À descoberta do Ave e o
Peddy Paper – À descoberta do
Cávado.

O objectivo desta actividade é
contribuir para aprofundar hábitos saudáveis junto da população, promovendo a prática do
exercício físico, bem como dar a
conhecer e convidar a população
a explorar o concelho quer a nível paisagístico quer a nível de
património local, nomeadamente, do património desportivo.

§basquetebol

Victor Paula ficou em sexto lugar

ACR Roriz Cycling Academy em bom
plano no Prémio Cidade Fafe

I Divisão Nacional

Famalicense perde com CB Viana

CICLISMO
| Redacção |

A equipa da ACR Roriz disputou-se o Prémio Cidade Fafe,
prova do calendário Nacional de
Estrada para Juniores e que este
ano, devido a pandemia, realizou-se num percurso também
ele diferente, devido às imposições da DGS.
O percurso de 77 km revelouse exigente dado o elevado ritmo
imposto logo na fase inicial, onde foram vários os atletas da
equipa a atacar a corrida, mas todas as iniciativas revelaram-se
ineficazes.
Numa fase mais avançada Victor de Paula em conjunto com
mais 5 atletas conseguiram ga-

ACMINHO

Victor Paula esteve em fugas que animaram a corrida

nhar uma vantagem significativa
pelo curto pelotão e que viriam a
discutir a vitória.
Nessa disputa o Victor não foi
além do 6º lugar, enquanto que
no mini pelotão já desfragmen-

tado chegou o Pedro Pinto na
19ª, João Cunha 24º, Rui Carneiro 33º, Afonso luz 46º e o Diogo
Carreiras 55º.
Com estes resultados ACR Roriz ficou na 3ª posição colectiva.

No regresso ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Masculinos, a equipa do Famalicense foi surpreendida em casa pelo CB Viana, por
57-66, em jogo a contar para a 11.ª jornada.
No final do 1º quarto os vianenses já estavam em vantagem 13-15 e chegaram depois ao intervalo na frente por 23-34. Após o descando o Famalicense fez uma boa recuperação (41-44) partindo par último quarto apenas 3 pontos atrás. Na etapa decisiva, o encontro podia ter sido ganho por
qualquer uma das equipas, acabando por sorrir aos visitantes.
Na próxima jornada o Famalicense desloca-se à ilha da Madeira para defrontar o CAB, no sábado, às 18 horas.
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CARLOS MALHEIRO

Emigração - a nossa e a dos outros
R
epetidamente, por variadas razões,
pelos políticos ou pelas questões
sociais, vamos sendo interpolados
pela emigração; e pelas nossas lusas terras, ditas brandas e inclusivas, vamos
dando guarida à estranheza e à rejeição.
A crise dos migrantes em Odemira e a exploração a que estão sujeitos, trazida à luz
do dia pelo impacto do Covid 19, levantou um coro de protestos: resolvam o problema, mas não “no meu quintal”: de preferência o mais longe possível. Aparentemente, um grupo de cerca de 28 imigrantes, incluindo crianças, todos testados
e com resultados negativos ao vírus, terão
sido realojados num parque de campismo
insolvente e com uma forte dívida ao Estado, em alojamentos não particulares.
Face aos sucessivos obstáculos colocados, a GNR terá assegurado o realojamento em condições de segurança, procedendo ao mesmo em horas tardias,
tratando-os quase como se foram criminosos. Tudo isto terá, aparentemente, sido
lido como uma “ocupação desproporcional e insensata que nos deixa num estado
de terror” por parte de utentes do complexo, assustados com o alojamento dos imigrantes “a poucos metros de distância das
suas casas”. Serão criminosos mesmo?
Serão leprosos? Será que o vírus ataca
apenas imigrantes pobres ?
Toda a história choca: desde o início, o
reconhecimento forçado de uma realidade
de exploração já antiga, o envolvimento
de redes internacionais com a cobertura
passiva das empresas empregadoras, a necessidade de mão de obra indiferenciada
e de baixo custo na interseção do tráfico
humano subjacente.
Mas a reação á flor da pele dos utilizadores privados de um complexo turístico
insolvente, exagerada e classista, defendendo o seu património contra ventos, incapazes de solidariedade humana, choca
de uma forma especial. É certo que a reação encontra eco noutras realidades, noutras culturas, noutros países - mas certamente muitos dos nossos conterrâneos
têm histórias de rejeição e discriminação
deste tipo para contar, que sofreram na
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pele por entre os bidonville dessa Europa
fora. Talvez, quem sabe, familiares ou
amigos.
Porque na verdade, Portugal é ainda o
país europeu com maior peso relativo dos
emigrantes. De acordo com informação
do Alto Comissariado para as Migrações,
cerca de 20% da população portuguesa
vive fora do país.
E o fenómeno não é novo; ainda que não
haja dados estatísticos consistentes, a
emigração faz parte, historicamente, da
cultura portuguesa, seja por necessidade
económica, por localização geográfica,
por espírito de aventura ou pela procura
do ouro. A emigração portuguesa poderá
ter andado por 280 000 pessoas entre
1500 e 1580; 300 000 entre 1580 e 1640;
120 000 entre 1640 e 1700; e 600 000 entre 1700 e 1760, de acordo com Magalhães Godinho. Em 1655, ainda antes do
fluxo migratório rural para o Brasil, Manuel Severim de Faria publicava um livro
intitulado “Remédios para a Falta de
Gente” onde comentava, ao tempo, o êxodo maciço para Espanha. O erudito argumentava que a “falta de gente” no país resultava das “conquistas” e dos “que se
passam a Reinos estrangeiros”, “por não
terem, neste Reino, terras que cultivem e
donde possam tirar a sua sustentação”. O
geógrafo Orlando Ribeiro fala de uma
“vocação demográfica” de Portugal.
Desde meados do século XIX até finais
da década de 50, o ciclo migratório tinha
sido intercontinental. Mas o boom económico na Europa, no pós-II Guerra Mundial, nomeadamente na construção, traduzia-se por uma enorme procura de
trabalho; em Portugal, a baixa rendibilidade agrícola, a manutenção de salários
baixos e as más condições de vida, e depois a guerra colonial, contribuíram para
uma forte emigração ao longo da década
de 60.
A saída era autorizada com base em
“cartas de chamada”, mas uma maioria
crescente optava por ir “a salto”, através
de vias clandestinas, sem passaporte, com
as ”malas de cartão”, acumulando-se em
bairros de lata periféricos das grandes ci-
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dades, trabalhando na construção civil,
emprego doméstico, portarias urbanas,
etc. A emigração clandestina era muito
significativa, e por isso os dados estatísticos da nossa emigração traduzem sempre
mal uma realidade, mas de qualquer forma, por finais da década de 90, mais de
4,6 milhões de pessoas de origem portuguesa residiam um pouco por todo o mundo. Extraordinário!
O retorno a Portugal mantinha-se no
imaginário da maioria dos emigrantes,
mas a socialização e a aculturação, embora mantendo um duplo sentido de pertença/identificação, foi-se tornando dominante, naturalmente reforçado pela
reconstituição e reagrupamento das famílias e por via geracional.
Mas uma emigração, marcada pelas baixas qualificações, enquanto movimento
económico e social, marca de forma profunda o nosso ADN enquanto portugueses.
Até porque o impacto da emigração foi
significativo, em diversas dimensões.
Portugal poderá ter perdido, ao longo da
década de 60, cerca de 1 milhão de pessoas, contribuindo para uma perda na taxa
de natalidade e para um envelhecimento
progressivo da força de trabalho. Contribuiu também para a alteração do papel da
mulher no mercado de trabalho, com repercussões na vida familiar e no ambiente
cultural. Tornou possível a melhoria da
balança de pagamentos, dados as vultosas
remessas de emigrantes; em 2020, foram
3.612,9 milhões de euros, cerca de 1,5%
do PIB. Tornando possível acréscimos
patrimoniais familiares, e um investimento claro no capital humano.
O fenómeno da imigração é relativamente recente em Portugal, e tal justifica,
em parte, alguma estranheza. Mas na verdade, a sua contribuição para a economia
portuguesa é positiva e real; e ao aumento
do peso relativo de trabalhadores menos
qualificados e indiferenciados reflete-se
numa quebra da oferta dos mais qualificados face aos menos qualificados, com o
resultado previsto de aumento dos salários.
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Voz ao Consumidor

Certificado
Verde Digital
O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma proposta da Comissão
Europeia, para a criação de um certificado verde digital.
Contributo à livre circulação...
- Será aceite em todos os EstadosMembros da União Europeia;
- Contribuirá para garantir que as restrições atualmente em vigor possam
ser levantadas de forma coordenada;
- Incentivará a livre circulação dos
cidadãos da UE ou de países terceiros
que permaneçam ou residam legalmente na UE.
Já a partir de junho...
Este certificado digital – uma espécie
de livre-trânsito pessoal – está previsto
entrar em vigor já a partir próximo
mês de junho.
O Certificado Verde Digital...
É uma prova digital de que uma pessoa:
- Foi vacinada contra a COVID-19;
- Recebeu um resultado negativo no
teste; ou
- Recuperou da COVID-19.
Caraterísticas...
É um documento em formato digital
e/ou em papel, com um código QR, bilingue (língua nacional e inglês), seguro, protegido e válido em todos os países da União Europeia.
Como obtê-lo...
As autoridades nacionais são responsáveis pela emissão do certificado, que
pode, por exemplo, ser emitido por
hospitais, centros de testes devidamente reconhecidos e autoridades de saúde.
Estados-Membros decidem...
Contudo, caberá sempre aos EstadosMembros decidir o uso a dar a este certificado, ou seja, perante tal documento, aceitar ou não, levantar restrições
às viagens, solicitar mais testagem,
quarentena, etc.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
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Opinião
Escreve quem sabe

CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

O Acampamento do Centenário do CNE

O

Escutismo Católico Português
prepara-se para comemorar o
seu centenário no dia 27 de maio
de 2023, inicialmente, estava previsto que
as festividades atingissem o seu ponto
mais alto, no verão de 2023, com a realização do XXIV Acampamento Nacional.
Com o surgimento da pandemia, nos inícios de 2020, o Vaticano publicou um comunicado, no dia 20 de abril de 2020, onde anunciava que a Jornada Mundial da
Juventude de Lisboa, prevista para junho
de 2022, seria adiada para o mês de agosto de 2023, «devido à atual situação de
saúde e suas consequências no movimento e agregação de jovens e famílias, o
Santo Padre, juntamente com o Dicastério para Leigos, Família e Vida, decidiu
adiar (...) a próxima Jornada Mundial da
Juventude».
Este facto levou a Junta Central do CNE
a reequacionar o calendário e a estratégia
para as comemorações do centenário do
movimento, de forma harmonizar a possibilidade dos jovens escuteiros poderem
participar nos dois eventos, sem quaisquer restrições.

H

á cerca de um mês
participei naquela que
foi uma das maiores
experiências de aprendizagem
da minha vida. Não propriamente pelo conhecimento técnico adquirido, mas pelas diferentes perspetivas e experiências partilhadas com profissionais das mais diversas áreas de
negócio.
Por vezes esquecemo-nos que
temos de sair da nossa rotina
para termos uma diferente perspetiva do que nos rodeia e d como vemos a nossa realidade.
José Saramago dizia, “é preciso sair da ilha para ver a ilha'.
E nunca fez tanto sentido. Para as organizações, para as pessoas, para todos os que pretendem implementar uma transformação.
E é inevitável afirmar que a
pandemia foi claramente um
acelerador de transformação e
de mudança para as empresas.
Mas será que estamos no caminho certo?
Será que os tão aguardados

Assim, inverteu a lógia da primeira estratégia, antecipando a data de realização
do Acampamento Nacional (AcaNac) para o verão de 2022, com ele abrindo as
comemorações do centenário que passaram a ter como epílogo a Jornada Mundial da Juventude. O Escutismo Católico
Português, tendo bem presente que a JMJ
é o maior evento mundial realizado pela
Igreja, não quis privar os jovens escuteiros da oportunidade de participarem neste
evento único nas suas vidas de jovens ou
de jovens adultos, mas também não se esqueceu da necessidade de voluntários que
este evento acarreta para dar vida à organização do evento e quis responder com o
seu lema «Sempre Alerta para Servir». A
equipa nacional do CNE está a preparar
um jogo que una estes dois pontos fortes
das comemorações do nosso primeiro
centenário.
Recordemos que o Acampamento Nacional reúne, milhares de crianças, jovens
e adultos durante uma semana, em quatro
campos, um para cada uma das 4 Secções: o da Alcateia - Lobitos dos 6 aos 10
anos, o da Expedição - Exploradores dos

10 aos 14 anos, o da Comunidade – Pioneiros dos 14 aos 18 anos e o do Clã – Caminheiros dos 18 aos 22 anos. Juntos num
mesmo espaço onde desenvolvem atividades por Secção e algumas outras destinadas às quatro Secções em simultâneo.
Há um tema comum a todo o acampamento que cada uma das Secções desenvolve em função da faixa etária dos seus
elementos.
Telegraficamente, lancemos um olhar
sobre os três últimos, que se realizaram
no mesmo espaço, o Centro de Atividades
Escutistas de Idanha-a-Nova, onde também se realizará o próximo.
• 2007 – o XXI AcaNac, sob o tema:
“Um Mundo, Uma Promessa”, teve
9.700 participantes (crianças, jovens e
adultos) e integrado nas comemorações
do centenário do Escutismo Mundial;
• 2012 – o XXII AcaNac, sob o tema:
“Escuteirar, Educar para a Vida”, teve
17.100 participantes, sendo 14.410 crianças e jovens e 2.690 adultos voluntários e
abrindo as comemorações do 90º aniversário;
• 2017 – o XXIII AcaNac, sob o tema:

“Abraça o Futuro”, teve 21.333 participantes, sendo 18.233 crianças e jovens e
3.100 adultos voluntários e abrindo as comemorações do 95º aniversário.
Em 2023, o XXIV AcaNac, sob o tema:
“Construtores do Amanhã”, abrirá as comemorações do Centenário do Escutismo
Católico e será, com certeza, um excelente instrumento de preparação da comunidade escutista para a sua participação na
Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.
Organizar um AcaNac não é tarefa fácil,
nem de um homem só! O seu “estado
maior” é constituído por um grande número de equipas e por muitos adultos voluntários de idades e saberes variados e
multifacetados, bem conhecedores dos
trabalhos e das experiências já realizadas,
certos de que os feitos passados são isso
mesmo e, por isso, devem ser tidos em
conta da construção do XXIV AcaNac,
mas não podem aprisionar, nem a criatividade, nem a inovação, exercidas com responsabilidade.
É assim que fazem os verdadeiros construtores do amanhã.
A minha convicção pessoal é que o próximo Acampamento Nacional deixará,
como os que o antecederam, uma marca
indelével na vida de todos os escuteiros
que nele venham a participar, ajudandoos a serem cidadãos, solidariamente ativos e agindo à luz da fé professada.

Cultura organizacional – a transformação
fundos europeus se direcionam
neste sentido?
Chegamos a mais um momento de transição sem saber muito
bem o que funcionou ou o que
correu mal. Talvez por falta de
definição de metas e objetivos,
ou até pela falta de capacidade
para os medir.
Se por um lado os fundos europeus aceleram e potenciam a
inovação e a aquisição de tecnologia, por outro, as competências e as pessoas também
têm de ser dinamizadas.
Uma nova oportunidade para o país
Efetivamente o Plano de Recuperação e Resiliência tem
uma componente forte alocada
às pessoas e à transformação
das competências.
Os fundos europeus - Next
Generation EU/PRR e Portugal
2030 serão assim uma nova
oportunidade para as empresas,

RUI FERREIRA
Consultor Estratégico,
de Investimento e de Inovação

Escreve quem sabe
caso estas tenham a capacidade
de entender as competências
que necessitam e, acima de tudo, de implementar essa transformação.
Mas em tempos em que tanto
se fala de transição digital, o
mais importante é a transformação das pessoas.
E tudo começa na cultura empresarial.
Mais do que acelerar inovação
com equipamentos ou tecnologia, é necessário implementar

uma cultura organizacional forte nas empresas e na economia
nacional. E a comunicação e as
pessoas são as ferramentas mais
poderosas para implementar essa transformação nas organizações. A comunicação, as pessoas e a forma como as equipas
interagem. Deve cada vez mais
haver uma cultura de partilha
de informação, de conhecimento, mas acima de tudo, de experiências e de perspetivas.
A tão falada transformação
digital
Uma transformação digital
abarca variáveis não só operacionais, mas também culturais,
de identidade e de valores e requer uma mudança estrutural
nas organizações.
Deve servir como desbloqueador de potencial humano. Exige
audácia, criatividade, abertura a
fazer parte da mudança e precisa de agentes facilitadores para

que possa acontecer.
A Transformação cultural
das organizações
A transformação cultural requer a preparação de toda uma
organização para ter sucesso.
Isso inclui formação, treino e
mudança de mentalidades.
Uma cultura organizacional
evoluída tem de estar comprometida em criar valor com e para uma ampla gama de partes
interessadas, como funcionários, investidores, parceiros e
comunidades.
É necessário ter um propósito
e uma visão compartilhados. É
necessário trabalhar com altos
padrões de alinhamento, responsabilidade, experiência,
transparência e colaboração.
Não existe inovação sem existir liberdade de expressão. Não
existe liberdade de expressão
sem uma cultura organizacional
forte.
A transformação deve ser uma
iniciativa centrada no ser humano. Quer seja ela digital, organizacional ou cultural.
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Opinião
Voz aos escritores

M

FABÍOLA LOPES Escritora

aio é a primavera em exuberância. Algo que vem do tremuloso interior da terra, sempre a carburar existências. As flores, os
cheiros, os dias maiores e o calor mais na
pele. Ainda não chega aos ossos, mas há
uma antecipação desse tempo, um caminho por um bosque que desagua numa
clareira. Como uma luz que esperamos
suspensa por longos meses de inverno.
Como um sonho de ingenuidade e de esperança, que chega a quem quer alcançar
mais do que vê.
Abre as ostes entre a neblina o dia do
trabalhador com as injustiças socias na
ordem do dia, o aumento dos salários face
à inflação, um esgar de luta pela perda do
poder de compra. A luta por uma dignidade que deveria estar adquirida, um cálculo em forma de rácio entre os custos mínimos da sobrevivência e o salário mínimo
nacional. Mas este ano, por conta da pandemia, encontramos, como uma agulha
num palheiro, uma rede de tráfico e escravatura humana dentro das nossas portas.
Não é que ninguém soubesse. Só o público geral nacional é que não tinha esse conhecimento, porque lá, no Alentejo das

T

erminou no início desta
semana a primeira fase
da mais detalhada radiografia feita a Portugal. Uma década volvida, em grande parte
pelo potencial tecnológico, foram construídos o XVI Recenseamento da População e VI
Recenseamento da Habitação –
envolveu mais de 15 mil pessoas – longe do bater à porta
que caraterizava esta gigantesca
recolha estatística com mais de
150 anos de história (1864).
O que podia ser um espelho de
celeridade e transparência, passou a ser uma mancha carregada de interrogações. Tudo porque o Instituto Nacional de
Estatística (INE) optou por suspender o contrato com a tecnológica norte-americana Cloudflare para serviços de “desempenho e segurança” do site dos
Censos. O divórcio surgiu após
uma polémica iniciada com
uma publicação nas redes sociais acusando a empresa de
roubo de dados pessoais. Francisco Lima, o homem que lidera
o INE, colocou água na fervura
ao garantir que “não foram enviados quaisquer dados dos
censos para os EUA” e que a
Cloudflare não tem acesso à in-

Maio ao rubro
férias e do verão, todos os habitantes sabiam. E sentem isso no seu dia-a-dia. Enquanto não quisermos pagar salários dignos aos trabalhadores, sejam eles rurais
ou não, à luz do argumento de que as colheitas não serão rentáveis (uma falácia
para uma certa ganância, a meu ver) não
poderemos viver democracia plena e respirar dignidade.
E já que falamos no salário mínimo,
porque não falarmos na luta contra a corrupção? Para quando juntarmos as duas
lutas, que no fundo são a mesma: a luta
pela dignidade e pelo desenvolvimento?
A corrupção não é uma coisa só nossa.
Mas é a nossa que nos dói. Que nos rouba. Que nos diminui.
Um estudo da União Europeia publicado em dezembro de 2018 (já está fora de
prazo, mas é o mais recente a que tive
acesso) indica que em Portugal o custo da
corrupção é de 18,2 biliões de euros por

formação dos inquéritos feitos à
população. Este esclarecimento
veio à baila depois da Comissão
Nacional de Proteção de Dados
(CNPD) ter exigido ao INE a
suspensão de qualquer transferência de dados pessoais para
os EUA, uma possibilidade que
estava prevista no contrato da
empresa.
O alarme aparece pelo facto
da Cloudflare ser uma empresa
norte-americana, sujeita às políticas de vigilância dos EUA
que dão às autoridades federais
o poder de solicitar dados nos
servidores de empresas tecnológicas com sede no país. No
ping-pong de argumentos, a visada já garantiu nunca ter fornecido acesso aos conteúdos
que passam pela empresa, garantindo ainda que nunca recebeu tal pedido. A Cloudflare vai
mais longe ao referir que as declarações da CNPD “não refletem com exatidão o serviço
prestado” e que “toda a informação fica em Lisboa”, assegurou o diretor de tecnologia da
empresa, John Graham-Cumming.
Porém, a montanha não pariu
um rato. A quebra de confiança
está feita. A opinião pública não

ano. É esse o montante de dinheiro que é
perdido anualmente. Sim, perdido. Ou
deitado janela fora, se quisermos. Na realidade vai para o bolso de meia dúzia, já
sabemos.
O que talvez não saibamos, porque às
vezes é preciso um certo contraste para
construir uma noção sobre as coisas, é
que esse valor é maior que o orçamento
nacional de saúde (16,1 biliões), é 9 vezes
o orçamento para as forças policiais (1,9
biliões), é 72 vezes o orçamento para o
serviço de bombeiros (251 milhões). É
mais do dobro do montante investido em
educação (8,7 biliões). Pensar onde este
dinheiro poderia e deveria ser investido
no apoio e desenvolvimento da nação de
forma a melhor servir a população que
paga impostos é um rasgar de olhos.
Este valor daria para pagar a 1,5 milhões
de portugueses o salário anual de 26, 954
euros. Daria para distribuir por cada por-

Haja censo

RICARDO MOURA
Técnico Superior de Comunicação

Escreve quem sabe
acredita que nada se passou. O
cristal partiu. Não há cola que
disfarce o caco nem ginástica
mental que puxe o lustro à dúvida. A matéria é particularmente sensível. Retrata-nos.
Despe-nos com consentimento.
É mais uma acha na fogueira
para a nudez do online. Como
cidadão, exijo que neste serviço, como em qualquer outro,
haja censo no respeito pela legislação relativa à Proteção de
Dados Pessoais, nomeadamente
no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Se é
verdade que a Lei do Sistema
Estatístico Nacional (Lei
22/2008) permite ao INE recolher e tratar dados pessoais e

tuguês 1, 763 euros, embora não seja isso
que defendo de todo.
Neste mesmo estudo é referido que 54%
dos portugueses acreditam que a corrupção piorou nos últimos 3 anos, à data do
estudo. Apenas 4% dizem ter melhorado.
84% dos portugueses consideram a corrupção inaceitável. E eram estes os portugueses que eu esperaria ver encherem as
ruas para exigir leis anticorrupção (não
precisarei de falar aqui do caso Sócrates,
Novo Banco e afins), ao invés de ver as
ruas cheias de ajuntamentos inconsequentes de jovens (que irão pagar a cara fatura
disto tudo em trabalhos precários e serviços básicos cobrados por uma tabela de
luxo) ou de celebrações clubísticas de futebol.
Tiram-me o sono os restantes 16% que
não são contra a corrupção. Ou esta os favorece ou já perderam a capacidade de
sonhar. Que é como quem diz de lutar.
Por mim vou continuar a sonhar, a pensar o meu país em dimensões reais do que
poderia ser, a sentir este maio a latejar
com tudo o que tem direito. E com tudo o
que me deu: além de uma filha, todos os
motivos para continuar a lutar.

sensíveis, o mesmo se aplica à
legislação específica dos Censos 2021 (Decreto-lei 54/2019)
onde estabelece regras sobre a
proteção de dados, de modo
particular a sua segurança e o
exercício dos direitos dos titulares.
Este episódio enlaça-se em
outros onde muito boa gente se
sente violada na privacidade. A
verdade é que damos muito
consentimento sem ler. Os malfadados cookies são exemplo
da hipocrisia individual. Não
temos paciência para as entrelinhas. O tempo é bala. Não estranha o ricochete. Colocamos
a mão na cabeça e lamentamos
a ausência de guarda-chuva para acudir à intempérie. Temos
culpa em tanta partilha que fornecemos. Não acredito em inconsciência. Há um misto de
ego e de acreditar que o mal só
bate na porta do vizinho. Até ao
dia em que o sorriso vira fósforo.
Deste modo, o mais notável
diagnóstico jamais realizado
em Portugal está convertido em
esqueleto de armário. Um caldo
de suspeitas que suga o aroma a
um instrumento com um potencial invulgar. Bem manobrado,

permite analisar a estrutura social e económica portuguesa, a
sua evolução e tendências. A recolha censitária – vital para a
análise e comparação em termos internacionais, com particular foco na União Europeia –
já provou o envolvimento e
compromisso dos portugueses:
cerca de 3,7 milhões de respostas, num total que representa
mais de 9 milhões de pessoas
recenseadas. As últimas peças
deste puzzle quase acabado têm
de aparecer até fim deste mês,
onde os alojamentos que ainda
não responderam vão receber
um aviso de contacto ou a visita
do recenseador a lembrar a obrigatoriedade da resposta. A ver
vamos, se o tempo mascara a
fragilidade do momento.
Em suma, importa calcar na
ferida e que doa se for preciso.
De uma vez por todas, as entidades têm que meter na cabeça
que operar à escala global acarreta exigências em matéria de
segurança e cumprimento de
deveres legais que não é possível continuar a ignorar. A não
ser feito, quem está a ler passa a
duvidar. E, acreditem, nada é
pior que a dúvida. Rói até matar.
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ID:124391013-174 -

89.900 €

C.E.:(F) Excelente moradia individual nos arredores
da vila de Vila Verde, na freguesia do Pico, junto
à Estrada Nacional 101. Com 720 m2 de terreno,
poço de água para consumo a 100% (análise recente),
churrasqueira, árvores de fruto, jardim e horta.

ID:124391005-557 -

98.000 €

C.E.:(C) Apartamento T1+1 junto ao Bragaparque.
Obs.: Arrendado por 500€ mês até 20-01-22.

ID:124391013-176 -

179.900 €

C.E.:(B-) Luxuoso apartamento T3 no centro
da cidade. Com 2 elevadores e garagem fechada.
Oportunidade única, marque já a sua visita!

ID:124391010-195 -

139.000 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em pleno centro da cidade, junto
à Escola D. Diogo de Sousa e Escola Secundária Sá
de Miranda. O imóvel dispõe de aquecimento central
completo, suite e lugar de garagem. Dispõe também
de vários serviços e comércios nas suas imediações.
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VENDE-SE
EM BRAGA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BRAGA
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA E BENEFICENTE

MÁQUINA
DE LAVAR
AUTO

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
AVISO
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 2/2009

CONVOCATÓRIA
Nos termos do preceituado na alínea a) do Art.º 44.º dos Estatutos em vigor, convoco a Assembleia Geral da Associação
Humanitária e Beneficiente de Bombeiros Voluntários de Braga, para o próximo dia 15 de Maio do corrente ano, pelas 11
horas, no Salão Nobre da Associação, sedeada no Largo Paulo Orósio, em Braga.
Com a seguinte ordem de trabalho:
1. Analisar, discutir e votar uma proposta da Direcção com
vista a uma permuta com a Serralharia Abreu Lda., para rectificação de extremas, de uma área de 388,95 m2 do terreno
que a Associação possui em S. Paio D´Arcos.
NOTA Se à hora designada não estiver presente a maioria dos
sócios, a Assembleia-Geral reunirá em segunda convocatória,
meia hora depois, com qualquer número de associados.

António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Esposende, torna público que em cumprimento
do disposto no nº 5 do art.º B-1/11º do Código Regulamentar
do Município de Esposende, se encontra em discussão pública a alteração ao licenciamento de operação urbanística de
loteamento aprovado pelo Alvará de Loteamento nº 2/2009 –
processo nº 344/2007, alteração esta requerida por Engimov
Universal S.A, com sede na Avenida Principal, n.º 202, 4730041 Atiães, que abrange os lotes 11, 12, 13, 14 e 15, descritos
na Conservatória do Registo Predial de Esposende respetivamente sob os nºs 1951, 1952, 1953, 1954 e 1955 e inscritos
na matriz urbana respetivamente sob os artigos 3267, 3269,
3271, 3273 e 3275, da União de Freguesias de Apúlia e Fão.
Mais torna público que a discussão pública se fará por um
período de 10 dias contados após a data da publicação deste
aviso, sendo certo que o processo se encontra patente para
consulta na Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no edifício dos Paços do Concelho,
Praça do Município em Esposende.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão
ser entregues, por escrito, no local acima referido, durante o
prazo de discussão pública.

Braga, 5 de Maio de 2021
O presidente da Assembleia Geral
(Artur Guimarães Marques, Dr.)

Esposende e Paços do Municipio, 3 de Maio de 2021
O Presidente da Câmara,
(Benjamim Pereira, Arq.º)

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
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!!

CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

CONTACTO

917 826 385
COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

938291548/935156106

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

Tlm. 917 147 771

SENHORA
OFERECE-SE
PARA CUIDAR DE
IDOSOS, PASTELARIA,
CAFETARIA E LIMPEZAS
SIMPLES
Tlm. 934 469 868

ADMITE

COZINHEIRA/O
COM EXPERIÊNCIA
EM DIÁRIAS

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

Tlm. 965 790 365

EMPRESA DO RAMO DE AR
CONDICIONADO EM BRAGA

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.

PROCURA INSTALADOR
DE AR CONDICIONADO
COM OS SEGUINTES REQUISITOS

Tlm. 968 651 479

Construção Civil e Obras Públicas

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
MANUTENÇÕES
ENERGIAS RENOVÁVEIS

ADMITE-SE

PRECISA-SE

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

PRECISA-SE

ELECTRICISTAS
E AJUDANTES

-

Escolaridade obrigatória
Carta de condução
Preferencialmente com experiência na área
Disponibilidade imediata

Marcação de entrevistas

253 69 33 90
QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

SINTONIZE 106.0 FM

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

www.antenaminho.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 DIESEL 1.5 TDCI 120CV
23.750€
7 ANOS DE GARANTIA

12 ???????????
correiodominho.pt
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§nota
Viana e Barcelos
Caulinos: deputados
do PSD querem ouvir
autarcas e cidadãos
Os deputados do PSD eleitos pelos circulos de Braga e Viana do
Castelo querem ouvir as autoridades locais (quatro Juntas de
Freguesia, das quais, três pertencem ao concelho de Viana do
Castelo e uma ao de Barcelos),
assim como um movimento de
cidadãos, sobre a expansão de
duas concessões mineiras de
caulino, denominadas Bouça da
Guelha e Alvarães. O PSD teme
eventuais “impactos ambientais”
para as comunidades locais por
causa do projecto. As povoações
mais próximas da área do projecto são, no concelho de Barcelos,
Alvas a 358 metros a sudeste, e
Ponte, que dista a 625 metros a
sul. No concelho de Viana do Castelo, as povoações mais próximas
da área do projeto são Regos a
676 metros a norte, e Alvarães a
1.131 metros a oeste.
Num requerimento que deu entrada no Parlamento, os parlamentares social-democratas, ao
abrigo das normas regimentais
aplicáveis, solicitaram a audição
da Junta de Freguesia de Alvarães, Junta de Freguesia de Vila
de Punhe, Junta da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Junta de Freguesia de Fragoso e Movimento dos Cidadãos do
Vale do Neiva.
O grupo explica que aquele projecto de extração de caulino esteve em consulta pública de entre 18 de Janeiro e 26 de
Fevereiro.

Galiza: fim do confinamento e do
recolher obrigatório este domingo
GALIZA
| Redacção/Lusa |

O presidente da Junta da Galiza,
Alberto Núñez Feijóo, anunciou
ontem o fim do confinamento e
do recolher obrigatório naquela
região autónoma a partir de domingo, data a partir da qual termina estado de emergência espanhol.
O anúncio do governante espanhol foi feito em conferência de
imprensa no final de uma reunião do comité clínico que faz o
acompanhamento da situação
epidemiológica da Covid-19 na
região, depois de, na segundafeira, o vice-presidente daquele
organismo ter alertado que, apesar da reabertura das fronteiras
terrestes em Portugal, aquela região autónoma espanhola permanece em confinamento, pelo
que as deslocações tinham “de
ser justificadas”.
“A partir do dia 9, qualquer
pessoa de qualquer lugar pode
vir à Galiza, sendo de Portugal
ou de qualquer outra comunidade”, afirmou Alberto Núñez Feijóo.
No encontro com os jornalistas, o governante esclareceu que
“os municípios que se encontrem em risco máximo de transmissão da doença permanecem

DR

Do lado português, as fronteiras com Espanha estão abertas em todo o território nacional

em confinamento municipal e
com recolher obrigatório a partir
das 23 horas”.
A Junta da Galiza vai solicitar
junto do Tribunal Superior de
Justiça da Galiza uma autorização judicial que mediante aprovação será aplicada automaticamente a todos os concelho que
se encontrem em risco máximo

ou seja, com incidências cumulativas de mais de 500 casos por
100 mil habitantes (14 dias) e
250 casos por 100 mil habitantes
(7 dias).
Atualmente, existem cinco municípios nesta situação: Padrón,
Cambados, Vilanova de Arousa,
Cualedro e Laza.
Do lado português, as frontei-

ras com Espanha estão abertas
em todo o território nacional,
com controlos móveis feitos pelas forças de segurança para
alertar os cidadãos provenientes
de países de risco para a obrigatoriedade de quarentena, anunciou no sábado o ministro da
Administração Interna, Eduardo
Cabrita.

Taekwondo

Guerreiros Joana Cunha
e Júlio Ferreira em busca
da qualificação olímpica
DESPORTO
| Carlos Costinha Sousa |

As decisões estão a aproximarse e os atletas da secção de taekwondo do SC Braga, Joana Cunha e Júlio Ferreira, continuam a
treinar para tentarem a qualificação para os Jogos Olímpicos.
Os dois Guerreiros do Minho já
estão em Sofia, na Bulgária, on-

de vão competir no Torneio de
Qualificação Olímpica, entre
hoje e o próximo domingo, procurando decidir os tão desejados
lugares que dão acesso ao sonho
de qualquer atleta, a tão desejada
participação nos Jogos Olímpicos. Na antevisão a esta participação decisiva, Joana Cunha
acabou por ser a porta-voz da
ambição dos atletas do SC Braga

, afirmando que o objectivo está
bem definido para os dois e que
passa por garantir os mínimos
para essa participação olímpica.
“O objectivo principal é atingir
a final e assim assegurar o tão
esperado bilhete para Tóquio”,
começou por referi a atleta,
acrescentando que o treino tem
sido focado “em continuar o trabalho que temos vindo a desen-

DR

Júlio Ferreira e Joana Cunha procuram um lugar nos Jogos Olímpicos

volver ao longo deste ciclo, nesta última recta final com mais
foco nas nossas qualidades mais
fortes e em pormenores que podem fazer a diferença no combate”.

Júlio Ferreira também envereda pelas mesmas metas, afirmando estar à espera de “uma
competição de alto nível, todos
os atletas se prepararam para o
pior e nós não fomos excepção”.
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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

05:59
06:30
10:00
12:59
14:24
15:06
17:30
19:09
19:59
21:01
21:42
22:50
00:58
00:38
02:15
03:00

17:03
17:26
17:33
18:01
18:22

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

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Joker
Em Casa D’Amália
Portugueses Pelo Mundo
Tiro e Queda
As Horas Extraordinárias
A Grande Corrida

18:45
18:58
20:57
21:30
22:05
23:00
00:53
00:17
02:07
02:34
03:37

Wow Wow Wubbzy
As Aventuras da Miffy
Mundo das Palavras
Power Players
Dennis e Gnasher:
os Aventureiros
Radar Xs
Liga Port. Basquetebol
FC Porto X Imortal
Visita Guiada
Jornal 2
Os Doze Jurados
Franz Kafka - Um Escritor
Entre Mundos
Quando Pudermos
No Coração da Escuridão
Ultra Sessions
Sociedade Civil
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
Cinema
Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:10
19:00
19:57
21:45
22:30
00:00
01:15
02:45
03:15

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Jornal das 8
Festa Festa
Bem Me Quer
Mulheres
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

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
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

Rua das Cavadas, 48

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Rua do Souto, 70

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Largo do Toural, 26

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. da Bandeira, 6-8

2
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6
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8
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8
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2

9

8

1
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Praça da República, 11
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077
MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

Publicidade 31

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

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

MÃE
SOLTEIRA
E SEM
TRABALHO,
ESTAREI CÁ
4 DIAS. RAINHA
DA GRUTA
QUENTE

933 121 077

JOGOS

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

Segunda 03/05/21

964 131 762

253
916
966
936

253
233
233
233

Sorteio 18/2021

253
602
602
602

SOU UMA LOURA
ELEGANTE

Oral bem picante, completa.
Sou meiguinha, safada,
Adoro tudo bem enfiadinho.
Sem pressa. Prazer
garantido. Toda molhadinha

938 241 212

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

Terça 04/05/21

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11

Insólitos

Quarta 05/05/21

Mulher reporta
desaparecimento de
namorado à polícia e descobre
que ele nunca existiu
Uma mulher foi apanhada de surpresa
quando, ao reportar o desaparecimento do
namorado, descobriu que este... afinal não
existia. Katherine Verb mantinha uma
relação há dois anos com um homem, com
quem já sonhava casar e ter filhos. A
pandemia da Covid-19 veio, no entanto,

trazer entraves à relação, que se mantinha
através de contactos telefónicos.
“De repente, parou de atender as minhas
chamadas, todas as minhas mensagens de
texto. Uma semana depois, o telefone dele
foi direto para a caixa postal”, revelou.
Após alguns contactos para hospitais,
Katherine decidiu contactar as autoridades,
que revelaram que o homem teria mentido
sobre a sua identidade. Katherine teria
estado numa relação com um homem que,
na verdade, não existia.

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 06/05/21

Sorteio 18/2021

Amanda

TAYLOR
A modelo deu o bom
dia aos seus fans com
um foto na praia
cheia de
sensualidade.

1.º Prémio

07.850

2.º Prémio 24.810
3.º Prémio 73.538

74.764
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

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: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Dê mais liberdade ao seu par.
Evite momentos de angústia na
relação.
Saúde: Se tem diabetes, inclua canela
na alimentação. Ajuda a controlar os
níveis de açúcar.
Dinheiro: O trabalho pode andar mais
atribulado. Com calma supera tudo.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44,
49
Touro
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação.
Amor: Poderá ajudar no entendimento
entre dois familiares e evitar que se
separem.
Saúde: Use calçado confortável.
Previna problemas na coluna.
Dinheiro: Imponha regras de poupança
a si própria. Siga tudo à risca!
Números da Sorte: 2, 6, 12, 17, 26,
33
Gémeos
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Dedique mais tempo a si
mesma. Só sendo feliz conseguirá
fazer feliz quem tem ao lado.
Saúde: Acelere a perda de peso
temperando os alimentos com
gengibre e pimenta.
Dinheiro: Evite ser apegada aos bens
materiais. Será mais feliz.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Aceite o passado e viva o
presente. Seja feliz.
Saúde: Tendência para problemas
renais. Aumente a ingestão de água.
Dinheiro: Possível aumento de
responsabilidade. Está de parabéns!
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33,
45.
Leão
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Deixe o ciúme de lado e tire
mais partido da sua relação.
Saúde: É conveniente que pratique
mais exercício. Peso a mais faz mal
aos ossos.
Dinheiro: Podem pedir-lhe dinheiro
emprestado. Seja prudente.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39,
49.
Virgem
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Uma desavença poderá colocar
uma amizade em causa. Se errou peça
desculpa.
Saúde: Proteja os intestinos comendo
mais iogurtes, de preferência naturais.
Dinheiro: Período conturbado no
trabalho. Dará a volta aos desafios.
Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17,
41

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Pode ter que fazer uma viagem
inesperada. Correrá tudo bem.
Saúde: Coma mais peixe do que
carne. É mais saudável para o
organismo.
Dinheiro: Evite valorizar comentários
maldosos de colegas.
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29,
30
Escorpião
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Poderá ter uma grande alegria
no campo sentimental. O amor é
precioso.
Saúde: Visite o médico de família pelo
menos uma vez por ano. Vigie a
saúde.
Dinheiro: As finanças estão estáveis.
Planeie uma viagem com o seu par.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44,
49
Sagitário
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Evite criticar o seu amor por
tudo e por nada. Seja compreensiva.
Saúde: Fortaleça o sistema imunitário
comendo ananás, laranja e kiwi.
Dinheiro: Dê atenção às tarefas. Evite
cometer erros devido a uma distração.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45,
49
Capricórnio
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Modere as palavras para não
ferir as pessoas que ama.
Saúde: Poderá estar mais nervosa.
Tome um chá de tília e deite-se cedo.
Dinheiro: O seu espírito de liderança
vai estar em destaque. Possível de
promoção.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44,
47
Aquário
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Pense positivo e leve a paz ao
seu lar.
Saúde: O seu corpo pode acusar
algum cansaço. É importante que
durma bem.
Dinheiro: Guarde os investimentos
para dias melhores. Cuide do que tem.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41,
6
Peixes
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Desafie o seu parceiro para um
programa romântico. Renove o amor.
Saúde: Faça passeios à beira-mar.
Encha-se de energias positivas.
Dinheiro: É provável que receba lucros
extra. Amealhe.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5,
13
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BALANÇA
EQUA 7000

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS
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Hoje, em Ponteareas

Programa Bairro Feliz arranca hoje

Professor da UMinho
lança livro sobre
Alfredo Guisado

Arranca hoje o programa Bairro Feliz do Pingo Doce, através do qual
cada loja apoia uma causa com impacto positivo na comunidade. O
programa incentiva os vizinhos a inscreverem uma ideia que faça o
seu bairro mais feliz. No final, serão novamente os vizinhos que votam para escolher a causa que cada loja apoia com até mil euros. As
causas podem ser inscritas por grupos de cinco vizinhos ou qualquer
entidade (associações, IPSS, fundações, cooperativas e entidades
públicas ou privadas). As áreas de abrangência são: saúde, bem-estar e desporto, apoio social e cidadania, cultura e património, turismo e Lazer, educação e ambiente e causa animal.

Dia 27 de Maio

Trabalhadores da CP e IP em greve

Barcelos

O professor da Universidade do Minho, Carlos Pazos-Justo, apresenta
hoje, no auditório de Ponteareas,
em Pontevedra, Galiza, um livro sobre a vida e obra de Alfredo Guisado
(1891-1975),“injustamente esquecido” poeta modernista, político e
jornalista.
Guisado cofundou o modernismo
português ao lado de Fernando Pessoa ou Almada Negreiros e foi o primeiro deputado luso-galego na Assembleia da República e codiretor
do diário “República”.
O livro ‘Alfredo Guisado. Xente d'a
Aldea e outros textos das orixes’, de
Carlos Pazos-Justo, professor do Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho é um volume de 230 páginas que evoca o
centenário de “Xente d'a Aldea. Versos Galegos”, publicado em Lisboa.
A presente obra inclui também textos literários e de intervenção daquele autor, meia centena de imagens pessoais, cartas, recortes de
imprensa e ilustrações.

Apurados os vencedores da segunda
edição do Orçamento Participativo
Mais de 11 mil pessoas elegeram os dez projectos vencedores da segunda edição do Orçamento Participativo (OP) do Município de Barcelos. A votação dos 69 projectos finalistas,
que decorreu entre 15 de Abril e 5 de Maio, através de mensagem escrita gratuita e através
do site do OP, registou 11 269 votos, o que significa um aumento em relação ao OP anterior,
informou a Câmara Municipal de Barcelos . Os resultados desta segunda edição serão apresentados na próxima sexta-feira, 14 de Maio, no auditório dos Paços do Concelho, numa
sessão que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, e dos proponentes desta nova edição do OP. Com um orçamento de 500 mil
euros, o OP de 2021 elegeu como tema a ‘Felicidade’, tendo como objectivos promover a
participação informada, activa e construtiva dos cidadãos e incentivar o diálogo entre os
munícipes e os eleitos locais, bem como adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas da população. A iniciativa pretende ainda contribuir para uma sociedade civil dinâmica e coesa e também aumentar a transparência da actividade autárquica.

Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas
de Portugal (IP) marcaram ontem uma greve de 24 horas para dia
27 de Maio e uma concentração, em defesa de aumentos salariais e
melhores condições de trabalho. Os trabalhadores do sector ferroviário e das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias reivindicam aumentos salariais para todos, a redução do horário de trabalho para
as 35 horas.
Publicidade

Arcos de Valdevez

Criador de gado fica sem 23 animais
O criador de gado José Maria Veloso apresentou queixa na GNR depois de lhe terem sido
furtadas 23 cabeças de gado de raça bovina de duas explorações de que é proprietário. O
caso ocorreu no lugar de Ferreiros, Arcos de Valdevez, e segundo o proprietário “já não é a
primeira vez que tal acontece, se bem que desta vez foram 23. Já têm acontecido várias vezes, mas em números inferiores e não só nas minhas explorações. Há várias queixas e ninguém faz nada”.O proprietário lembrou que os animais têm identificação electrónica, pelo
que habitualmente neste tipo de casos “os animais são directamente encaminhados para
centros de abate ou para procriação, mas sempre de forma camuflada”. José Maria Veloso já
informou as autoridades deste furto que lhe deixou um prejuízo que ronda os dez mil euros.
Praceta Padre Diamantino Martins, n.º 38 BRAGA
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PRODUTOS DA SEMANA
6 A 12 DE MAIO
BACALHAU CRESCIDO DA NORUEGA:...........6.98€/KG

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

FRANGO PERNA C/COSTA:............................1.39€/KG
PORCO CACHAÇO INTEIRO S/OSSO: ............3.99€/KG
ROBALO DE VIVEIRO 300 A 600 GR: ............5.39€/KG
FIAMBRE DA PÁ SALSICHARIA LIMIANA:......4.99€/KG

