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Sede de concelho tem
vida, alma e centralidade
Págs. 12 e 13

Um pólo de con
vivências e idenvergência,
tidade

A freguesia de Vieira
do concelho. A Feira do Minho é o núcleo principal
da Ladra é o quadro
existente e o seu Parque
perfeito da identidade
é um motivo de enorme Florestal, no coração da Vila,
une urbanidade com orgulho. Palco de grandes eventos
os prazeres da natureza
e do mundo rural.
Textos Rui Miguel
Graça

António Cardoso
“Uma freguesia
com vida
e alma”

do por exemplo
a Agro Vieira e
Chega de
Bois, no ãmbito
da Feira da Ladra.
ainda uma represa,
Possui
um parque de merendas, bem como
um conjunto de
percursos
que permitem a
fruição a pé ou
bicicleta.
Outro dos tesouros
da sede do concelho
é, claramente,
a Casa de Lamas.
símbolo da riqueza
É um
patrimonial de
do Minho, ao serviço
Vieira
da comunidade
ieira do Minho.
cal e regional.
loSede de tea,
Para
concelho. O ponto
Loureiro-cereje
memória histórica além de preservar a
ira,
tralidade de uma de cen- nho, Japoneira, Plátano, Carvalho-alvari- tem igualmente e artística do concelho,
Vila que e até
Tília-da-Holand
como função inseri-la
está na moda, que
Medronheiro. O
a vida contemporânea
na
consegue postal
jardim frontal é
, assumindo-se
unir dois mundos.
um a verdadeira
ilustrado
como
do
concelho
A sua es- sa
sência é rural, ligada
Casa da Cultura
e a antiga cade guarda florestal
de Vieira do
traz-nos à imagina- Minho. Na sua capela há
à natureza, contudo às tradições da terra, ção
santos provemitos e lendas
assume já toques
nientes de Itália,
do antigamente.
urbanidade. Esse
de também
no seu interior
Mas
encontro de dois
nos ziguezagues
há pintuuniver- ma
sos liga a inovação
da sua mata, nu- ras do Mestre Adelino Ângelo.
comunhão com
ao património,
Esta freguesia é
o espaço, podemos
quadro que pinta
num encontrar
composta pelos
a identidade vieirense.
o Parque
lugares
de Azevedo, Chãos,
Imperdível é o
Cuqueira, Entre
breira e, logo de de Campismo da Ca- vesas,
seu
DeAlém Ponte, Portas,
seguida, encontram-se
Com cerca de quatro Parque Florestal. infra-estruturas
Rio, S. Roque,
hectares,
Sapinhos,
como
é um au- cipais,
Sanguinhedo e
as piscinas munitêntico portal fora
Vila Seca,
Centro de BTT
da civilização.
De cor- ténis.
tar a respiração.
e um campo de do núcleo urbano da própria Vila. além
Na
É atravessada
coabitam inúmeras sua mancha verde
pela antiga via
Outro dos espaços
romana
Braga-Chaves,
harmoniosos é o
tivemos que recorrerespécies arbóreas e, que dos
confirmada por
ParMoinhos. Uma
marcos
à ajuda da botânica
zona de lazer, que milenares, e tem ainda fortificações
para encontrar algumas:
trejas. No arranque
casGrinalda-de-noi- inclui áreas de entretenimento
va, Ácer-japonês,
da nacionalidade
para todas nominava-se
as faixas etárias,
Azevinho, Tília-argêndecom uma zona ampla
a Terra de Vieira,
ra a realização de
pa- mo sete
teve mesespectáculos - acolhengrafias, entre elas
Veeira, Viera e
Velaria.

V

“Vieira é a sede do concelho.
O pólo
agregador e o ponto
freguesia dinâmica e de chegada. É uma
património construído,vital que alia o
das suas paisagens ao a beleza natural
social e económico. dinamismo
Nos últimos anos, o centro
sido alvo de um conjunto da vila tem
de obras de
beneficiação, que ampliaram
a
qualidade de vida e a
beleza. As praças e os a sua própria
estão mais aprazíveis. jardins municipais
O Parque Florestal, um
do concelho, têm uma ex-libris da sede
nova dinâmica:
os jardins frontais foram
o interior do Parque foi requalificados,
limpo, a
iluminação foi restabelecida
e a Casa do
Guarda Florestal está
a ser recuperada.
Em colaboração permanente
com a
Junta de Freguesia tem
sido
desenvolvido um trabalho
que muito
tem contribuído para
o bem-estar dos
vieirenses.”
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Guerreiros querem curar feridas
Cónegos sonham com a Europa

APRECIADOS
E AMIGOS
DO AMBIENTE

Págs. 18 e 19
BRAGA
Uma casa portuguesa
, com certeza. É este
o slogan do novo restaurante
de Braga. O restaurante
de referência”, esperandoFrancesinha Portuguesa quer ser “um da cidade
espaço
replicar o projecto nos
próximos cinco anos.

Francesinha
quer ser referência Portuguesa
e chegar a todo o
país

FRANCESINHA PORTUGUESA A
Esta edição traz um suplemento
especial de uma nova proposta
gastronómica em Braga

pandemia obrigou
Jorge Ferreira
a mudar de planos e
a procurar soluções.
Com
20 anos de experiência na área da restaubracarense decidiu ração, o empresário
jecto consolidado transformar o já proT4 no novo restaurante
Francesinha Portuguesa.
A marca já está
registada desde
Maio do ano passado
Jorge Ferreira quer
que este novo concei-e
to seja “uma referência”.
Por isso, o empresário tem como
meta abrir cinco
na região do Minho
casas
nos próximos cinco
anos, contando,
a longo prazo, permitir
franchising da
Francesinha Portuguesa,o
com as devidas
garantias, por todo
o país.
“O projecto anterior
era um projecto
sucesso e estava
de
completamente
consolidado. O conceito
do T4 era um conceito
que unia a gastronomia
com a animação,
sendo que as duas
se complementava
com a pandemia
me
percebeu-se que
o conceito do T4, que
concentrava um
grande
grupo de pessoas,
era um conceito
não podia ser
viável”, justificou que
Ferreira, que tinha
Jorge
Restaurante Francesinha
Portuguesa, situado
do restaurante do também a exploração
na Rua Cidade do
edifício da Primavera
Porto, possui um espaço
fazia alguns serviços
e mia. Fui estudar
fantástico, com capacidade
para
o
e perceber qual
Hospital
DR
para 150 lugares
Braga.
de solução
a melhor
para este espaço
Para transformar
Com tudo fechado,
enorme e com
o espaço que
o empresário preci- muitas condições. Fui falando
num
tinha nativa.
sou “repensar”
com quem forte restaurante com gastronomia
de direito
no que
mais
“era mais complicado”
“Não quis enveredar
guir. Quando reabriu tinha de fazer a se- restauraçãoe perceber o que funcionava
na decidiu posicionar-se
e, por isso,
portas a 18 de Maio
por esse caminho
ou não. Tive uma
directamente e
do ano passado,
grande ajuno snack.
da dos grupos
fui à
o empresário começou
Jorge Ferreira começou
as lacunas e elaborar procura de colmatar
“ter consciência”
a como de outrosSuper Bock e Delta, bem fenómeno”
por perceber “o
uma carta que fosse
fornecedores, que
de encontro a
e com a ajuda de
criou, e que estava que o conceito que ram
me fo- “grande
essas
dando indicações
outra casa de
“em velocidade
referência”, que
existem no mercado necessidades que
do que
zeiro” antes da
cru- passar”,
colocou a cidade
pandemia, já não
e tentar ajustar à
contou o empresário, se estava a de Braga no
sa casa, porque
funcio- que,
naria.
mapa das francesinhas,
nostemos espaço”,
na altura, a restauração concluindo meçou a perceber
justifi“Ficamos assustados
que estava a
que as várias casas co- cou.
entretanto abriram
no início da pande- funcionar melhor era a tradicional
que
Habituado a lidar
as
portas
alta e o snack.
gama se conceito
apoiadas nesjá que o T4 tinha com público diverso,
tinham algumas
lacunas e
capacidade para
podia haver aqui
300
espaço para uma que pessoas, Jorge Ferreira
também
alter- dendo
muito com os clientes. foi aprenPublicidade
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Braga

Braga Romana regressa
em formato digital

COVID-19

ATRAVÉS do facebook do município, o público poderá desfrutar de espectáculos, vídeos-documentários, além de recriação dos principais momentos.

MORTES

16,999 (+1)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

801,961 (+340)

PORTUGAL

CULTURA

| Paula Maia |

De 19 a 23 de Maio os bracaraugustanos voltam a viajar no tempo e a revisitar o melhor da Braga Romana a partir de um
programa que será disponibilizado online.
Espectáculos de música e dança, oficinas pedagógicas, acções
de formação, recriações do quotidiano, desafios e jogos, entre
outros, serão motivos para ultrapassar o interregno provocado
pelos condicionalismos da pandemia de Covid-19. Através de
vários momentos de evocação
das últimas 16 edições, Braga
voltará a vestir-se à moda romana, cumprindo as normas vigentes e salvaguardando a saúde pública.
Através da página do facebook
do Município de Braga, o público poderá desfrutar de nove espectáculos, onde as sonoridades
do mediterrâneo se cruzam com
corpos em movimento, vídeodocumentários, além da recriação de três dos momentos mais
esperados pelo público: o baptizado, o casamento e o funeral
romano.
Nesta edição, o público poderá
usufruir de um conjunto de acções de formação e oficinas pedagógicas, mediante inscrição.
Destacam-se a formação em música mediterrânica, pelo multiinstrumentista Rúben Monteiro,
que terá a duração de um ano; a
formação em dança greco-romana, por Sara Toscano, e um conjunto de oito oficinas de arqueologia experimental e de latim
promovidas pela ‘Axis Mundi’,
que estão disponíveis gratuitamente no site do evento. A programação conta também com
um quiz interactivo que decorrerá em directo e desvendará quem
melhor conhece os segredos da
Opulenta cidade de Bracara Augusta.
Para a vereadora da Cultura,
Lídia Dias, esta é a melhor for-

840,929

CASOS ACTIVOS
21,969 (+95)

+ 436 NOVOS CASOS

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

337877
NORTE

111,011,029

VACINAS
ADMINISTRADAS

119171
CENTRO

4,100,308

317648

1.ª DOSE

LISBOA
E VALE DO TEJO

2,980,170

29923
ALENTEJO

Pandemia volta impor condicionalismos na realização da Braga Romana

ma de assinalar a programação
da Braga Romana, uma vez que
a situação pandémica ainda não
permite o ajuntamento de grandes multidões.
“Não podíamos deixar de assinalar este momento tão especial
para os bracarenses, por isso
mesmo preparamos um conjunto
de abções que poderão ser vivenciadas através do universo
digital”, refere Lídia Dias, mostrando-se convicta de que em
2022 a Braga Romana poderá
voltar às ruas.
Para além do programa online,
o evento promove a abertura
gratuita dos espaços museológicos do período romano, nomeadamente a Fonte do Ídolo, Termas Romanas do Alto da Ci-

vidade e Domus da Escola Velha
da Sé, com possibilidade de visita guiada sujeita a marcação prévia.
Também a restauração bracarense participará neste evento,
através da apresentação de menus de inspiração no período romano. Estes menus serão desenvolvidos em colaboração com a
Associação Comercial de Braga
e vão estar disponíveis nos espaços de restauração em sistema
take-away.
Inserida na programação está
também a apresentação pública
do projecto final da Musealização das Ruinas Arqueológicas
da Insulae das Carvalheiras, que
vai decorrer no dia 22 de Maio,
no Museu D. Diogo de Sousa.
Para o público infantil, para
além desafios online, será apresentada a peça de teatro ‘Titus e
a Conta dos Dias’, no auditório
de São Frutuoso, espaço do Seminário de São Pedro e São Paulo, na rua D. Afonso Henriques.
Todas as atividades presenciais
são de acesso livre, mas sujeitas
a inscrição prévia.

1,120,138

21940
ALGARVE

DR
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Nesta edição, o público
poderá usufruir de um
conjunto de acções
de formação e oficinas
pedagógicas, mediante
inscrição.

2.ª DOSE

9389

4981

MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

161,566,997

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

3,352,365

139,420,292

+ 490,236 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

33,590,587
24,026,262
15,361,686
5,821,668
5,083,996

MORTES

ACTIVOS

597,864 6,371,017
261,969 3,714,502
428,256 1,009,213
107,119 754,452
44,059 183,174

CRÍTICOS

8,702
8,944
8,318
4,583
3

Portugal
Incumprimento das regras sobre às praias com multa

O incumprimento das regras relativas ao acesso e ocupação das praias, no
âmbito da pandemia de Covid-19, passa a estar este ano sujeito a um regime contraordenacional, confirmou ontem a ministra da Presidência. Em
conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros,
Mariana Vieira da Silva explicou que o regime não se aplicou em 2020 porque quando foi aprovado o decreto-lei relativo às praias ainda não existia.
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Reforço das alianças internacionais
para manter “anormalidade” da paz

MINISTRO de Defesa encerrou ontem Colóquios de Relações Internacionais da Universidade do Minho.
Com uma lição sobre instituições internacionais e governança global.
UNIVERSIDADE

| José Paulo Silva |

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, defendeu ontem,
nos XLII Colóquios de Relações
Internacionais da Universidade
do Minho que instituições como
a NATO e a União Europeia têm
sido relevantes para a manutenção do “período anormal de paz”
que se vive no “espaço euro
atlântico” desde 1945.
O governante encerrou a edição deste ano dos Colóquios organizados pelo Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais (CECRI), subordinados ao tema ‘Ameaças Transnacionais’, adiantando que a
“anormalidade” da paz vivida
desde o final da Segunda Guerra
Mundial “não deve ser entendida como algo adquirido”.
João Gomes Gravinho, numa
comunicação sobre instituições
internacionais e governança global, abordou as “ameaças novas”
que se colocam à humanidade,
“ameaças híbridas abaixo da definição de guerra”, mas que são
mesmo assim “nocivas para a
paz e a estabilidade”.
Segundo o ministro da Defesa,
as respostas a essas novas amea-

DR

Ministro da Defesa nos Colóquios de Relações Internacionais por videoconferência

ças obrigam a “entendimentos
entre a NATO, a União Europeia
e as Nações Unidas”, ou seja, a
“alianças fortes para dissuadir”.
Acrescentou o ministro que “a
boa governança global em segurança e defesa nos próximos
anos vai depender da capacidade
de articulação entre essas orga-

nizações” internacionais.
João Gomes Cravinho abordou
o papel das forças armadas portuguesas, “credíveis como produtores globais de segurança,
nomeadamente através da participação em missões internacionais.
Mercê do reconhecimento das

forças nacionais destacadas para
diversas geografias, “o prestígio
e a capacidade de interlocução
de Portugal no cenário internaciponal são hoje muito superiores,
enfatizou o ministro da Defesa,
segundo o qual Portugal “deu
contributos muito significativos
para a paz em várias regiões”.

+ mais
O curso de Relações
Internacionais da
Universidade do Minho
é o mais antigo da área
em Portugal, tendo
ex-alunos a trabalhar em
instituições nacionais e
globais como a ONU, o
Banco Mundial e a OCDE.
O Centro de Estudos
do Curso de Relações
Internacionais (CECRI)
é o núcleo de estudantes
mais antigo da
Universidade Minho e os
seus Colóquios são uma
referência, atraindo
personalidades
de todo o mundo.
O CECRI tem como missão
estimular o interesse pela
área, realizar actividades
para a academia e a
sociedade, incentivar
o debate científico e
impulsionar o curso.
Nos seus projectos
destacam-se a simulação
da ONU com
eurodeputados no júri,
ciclos de conferências e
workshops e a revista
anual ‘ZOOM’ .

Presidente é eleito no mesmo dia

Novo Conselho Geral apresenta-se segunda-feira
UNIVERSIDADE
| Redacção |

A apresentação pública dos 23
novos membros do Conselho
Geral da Universidade do Minho
realiza-se na próxima segundafeira, dia 17 de Maio, às 11h30,
no salão medieval da reitoria, no
Largo do Paço. A cerimónia é de
acesso restrito face ao actual
contexto sanitário, mas pode ser
acompanhada no canal YouTube
da Universidade do Minho, contando com as intervenções dos
presidentes eleito e cessante do
Conselho Geral e do reitor da

DR

Reitoria da Universidade do Minho

Universidade do Minho.
O Conselho Geral é o órgão
colegial máximo de governo e
decisão estratégica da Universidade do Minho, competindo-lhe
a escolha do reitor. A sua composição inclui 12 representantes
dos professores e investigadores
(Tiago Miranda, Luís Amaral,
Tiago Silva, Ana João Rodrigues, Patrícia Maciel, Sandra
Paiva, Cláudia Pascoal, João
Cardoso Rosas, Luís António
Santos, Delfina Gomes, Joana
Arantes, Paulo Sampaio), quatro
representantes dos estudantes
(Rui Oliveira, André Teixeira,

Ricardo Lopes, Ana Margarida
Gonçalves), um representante
do pessoal técnico, admi- nistrativo e de gestão (Victor Soares)
e ainda seis membros externos
convidados (Ángel Carracedo
Álvarez, António Carlos Rodrigues, Joaquim Castro de Freitas,
Manuela Vaz Soares, Joana Marques Vidal, Marta Mestre).
De entre os elementos externos, vão ser eleitos o presidente
e vice-presidente do Conselho
Geral também na próxima segunda-feira, numa sessão restrita que antecede a apresentação
pública de toda a equipa.
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É o início da criação de um mini ecossistema no interior do estabelecimento de ensino, um exemplo pedagógico de preservação da natureza

Está a nascer uma charca na EB 2,3 de
Nogueira que vai acolher várias espécies

PROJECTO está idealizado há muito tempo, mas só começou a ganhar contornos físicos durante o último confinamento. Esta é a
segunda charca a nascer no agrupamento Alberto Sampaio que conta também com um hotel para insectos.
ENSINO

| Paula Maia |

É com o aproveitamento das
águas pluviais que o Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio está a construir uma charca
na EB 2,3 de Nogueira. O projecto integra o programa ‘Eco-Escolas (contando também
com a generosa colaboração de
um encarregado de educação) e
pretende criar um mini ecossistema dentro do estabelecimento
de ensino, dando abrigo a espécies que geralmente habitam
nestes pequenos charcos de
água natural.

“Estamos fazer a drenagem das
águas para uma pequeno charca
que se pretende que, com o tempo e sem intervenção humana,
adquira vida, nomeadamente salamandras tritões, rãs, entre outros animais”, refere o director
do agrupamento, enaltecendo o
“trabalho meritório” de um pai
que há muito se vem empenhado
no desenvolvimento de vários
projectos desta natureza na escola. “Foi durante o confinamento
que ele iniciou o trabalho, fazendo a retenção das terras e colocando tela par fixação das
águas”, continua João Andrade,
acrescentando que o projecto

lll
No próximo dia 21, a EB 2,3
de Nogueira vai hastear a
Bandeira Verde Eco-Escolas,
cerimónia onde se fará
também a apresentação
do ‘Charco com Vida.
A tarde será também
recheada de actividades
dedicadas à Jardinagem e
Reciclagem, assim como
vários momentos musicais
que contará com a presença
do vereador do Ambiente.

conta ainda com o apoio da autarquia de Braga e do Leroy
Merlin que cedeu materiais para
a concepção do projecto.
Concluído do ponto de vista
técnico, o agrupamento espera
agora que nasça vegetação em
redor para efectuar a apresentação pública.
Esta é já a segunda charca a
nascer no agrupamento. Aquando da sua requalificação, foi
também criada uma outra na secundária Alberto Sampaio, junto
ao ginásio da escola. “Está também numa zona de declive,
aproveitamento as águas pluviais. Foi-se criando um ecossis-

tema próprio, com vegetação à
volta e muitos animais”, continua o director do agrupamento.
Também na Alberto Sampaio
há um hotel de insectos, estrutura feita com paletes de madeira e
cobertura em telha, que, tal como o nome indica, serve de lar
para vários insectos que aí podem também procriar. “Não é
por acaso que nosso símbolo é a
árvore porque valorizamos muito esta dimensão verde que está
presente em todos os nossos espaços”, remata o director do
agrupamento de Escolas Alberto
Sampaio.
Publicidade

correiodominho.pt
? de Agosto 2020
6
Braga

Braga ?
14 de Maio 2021 correiodominho.pt

Destino Braga ultrapassará a curto
prazo um milhão de dormidas
MUNICÍPIO e Associação Empresarial de Braga esperam uma retoma rápida e expressiva do sector do turismo depois
da pandemia. Recuperação começará já este ano.
ECONOMIA

| José Paulo Silva |

O presidente da Câmara Municipal e o director-geral da Associação Empresarial de Braga (AEB)
acreditam que, a breve prazo, o
concelho ultrapassará a fasquia
de um milhão de dormidas de turistas por ano. No webinar ‘Investir em Braga’, promovido anteontem pelo Partido Aliança,
director-geral da AEB, Rui Marques reconheceu que, tendo sido
o turismo o sector económico
mais afectado pela pandemia,
mantém, ao mesmo tempo,
“enormes potencialidades por
explorar”, sendo “Braga dos destinos de maior potencial de crescimento no contexto ibérico”.
De acordo com este responsável, neste ano assistir-se-à já ao
“início de um processo de retoma do turismo com alguma expressão”, depois de meses de
quebra muito expressiva de acti-
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Câmara e empresários acreditam no regresso em massa dos turistas

vidade por força da pandemia de
covid 19.
“Braga, cidade de média dimensão, pela sua localização es-

tratégica, será dos destinos ibéricos que mais rapidamente vai recuperar”, assegurou o director- geral da AEB, prevendo que, a

curto prazo, “ultrapassará um
milhão de dormidas por ano”.
No perídoo de 2013 e 2019, a
cidade de Braga viu triplicar o

número de dormidas de 200 para
600 mil por ano, evolução interrompida em 2020.
No webinar ‘Investir em Braga’, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, garantiu
que a cidade “aguenta um milhão de turistas”.
O edil sustentou que a dinamização de equipamentos como o
Fórum Braga e uma programação de “grandes eventos ao longo do ano” estão “a tornar Braga
mais atractiva” não apenas nas
épocas altas, assumindo também
Ricardo Rio que em 2021 se assistirá ao “princípio da recuperação” do sector do turismo.
“Braga vai reentratar no circuito virtuoso de novidades de oferta para turistas”, acrescentou o
director-geral da AEB, garantindo Rui Marques que este é “um
destino turístico que está na moda” em resultado de uma “estratégia de promoção” assente na
“verdade do produto”.

Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, traça argumento pricipal para o concelho

“Qualidade de mão-de-obra é trunfo para investimento”
ECONOMIA

| José Paulo Silva |

A qualidade dos recursos humanos é o principal argumento que
o concelho de Braga apresenta
para a captação de novos investimentos, defendeu anteontem o
presidente da Câmara Municipal.
No webinar ‘Investir em Braga’, o autarca disse que “nunca
nos posicionámos no sentido de
oferecer mão-de-obra barata e
grandes incentivos fiscais, colocando os recursos humanos jovens e qualificados como uma
mais-valia para novos investidores.
Ricardo Rio acrescentou que
“a dinamização económica é
uma das prioridades da Câmara
de Braga, concretizada com a In-

DR

Sector das novas tecnologias da informação continuará a afirmar-se no concelho de Braga

vestBraga, estrutura que “apoia
qualquer investidor de forma
gratuita e profissional”.
Para Rui Marques, director-geral da Associação Empresarial
de Braga (AEB), a InvestBraga
“é o grande trunfo” para a captação de investimentos no concelho, considerando este responsável que a Agência para a Dinamização Económica criada em
2014 “é a grande referência no
apoio ao investimento que existe
em Portugal”.
O presidente da Câmara Municipal deu nota do trabalho de requalificação de parques industriais que a autarquia está a
realizar, destacando, por outro
lado, a capacidade de acolhimento que a cidade de Braga
oferece às empresas de novas
tecnologias e serviços.

Essa capacidade será aumentada, “num futuro próximo”, com
a concretização do projecto ‘Innovation Arena’.
O director-geral da AEB acredita que o sector das novas tecnologias de informação “vai
continuar a crescer, assim saiba
internacionalizar-se”.
No webinar ‘Investir en Braga’, moderado por Ricardo Ribeiro, director do Gabinete de
Estudos e vice-presidente do
Partido Aliança, participaram
também Manuel Azevedo, director geral de grupos multinacionais, Isabel Ferreira, fundadora
da Portuguese Business Club no
Luxemburgo, Marisa Monteiro
Borsboom, da Câmara de Comércio Porthollandia e António
Montenegro, da Montenegro Sociedade de Advogados.
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Museu de
Arqueologia dá a
conhecer cozinha
e circo romano

DE PORTAS ABERTAS, o Museu de Arqueologia
D. Diogo de Sousa, convida o público a uma visita
para conhecer melhor a cultura romana.
DR

MUSEU D. DIOGO DE SOUSA
| Marta Amaral Caldeira |

Com o Dia Internacional dos
Museus a ser celebrado ‘em
grande’ para o público no Museu
de Arqueologia D. Diogo de
Sousa, no próximo dia 18, o espaço museológica propõe uma
série de actividades e iniciativas
aos visitantes durante todo o
mês, convidando a comunidade
a passar por lá.
A iniciativa ‘Encontros no Museu’, que é realizada pelo serviço educativo semanalmente, à
quinta-feira (15 horas), é um estímulo para fazer entrar o público, que é convidado a uma visita
para desfrutar de um momento
de observação e reflexão em torno da identidade e da cidade de
Braga e da região, partindo à
descoberta dos ‘segredos’ que
ainda esconde Bracara Augusta,
bem como outras curiosidades à
volta do mundo da arqueologia.
“Que peças usavam os romanos para confeccionar os seus
alimentos e levá-los à mesa?
Que tipo de objectos usavam para os armazenar?
O Museu D. Diogo de Sousa
oferece uma oportunidade única
para descobrir todos estes detalhes históricos numa viagem ao
passado, com as explicações da
técnica Perpétua Pereira, que, no
próximo dia 20, conduz os visitantes numa viagem ao receituá-

rio da época romana e aos artefactos arqueológicos da cozinha
romana que estão em exposição
no Museu D. Diogo de Sousa.
Uma semana depois, no próximo dia 27, o regresso ao passado
será conduzido pelo técnico André Fernandes, convi- dando os
visitantes a conhecer melhor o
Circo Romano - que, na época,
era visto como enorme teatro de
entretenimento e de poder.
Para esta viagem até ao mundo
circense romano, o Museu de
Arqueologia D. Diogo de Sousa
propõe uma conversa sobre um
dos desportos mais populares do
império romano, fazendo uma
viagem sobre os seus principais
palcos, bem como à atmosfera
envolvente e aos seus protagonistas.
Estas actividades lúdico-educativas dirigem-se para jovens e
adultos. O acesso é grátis, basta
proceder a uma inscrição prévia e a marcação, para grupos de
dez pessoas, deve ser efectuada
com antecedência até às 12 horas da 4.ª feira anterior, para o
telefone do museu: 253273706
/253615844 ou correio electrónico
mdds.servicoeducativo@culturanorte.gov.pt, cumprindo e respeitando todas as normas da
DGS (uso obrigatório de máscara, desinfecção das mãos, distanciamento social). O programa
pode ser consultado na página
do Facebook do museu.

lll
Na iniciativa ‘Encontros no Museu, que decorre semanalmente
no Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa, dá-se
a conhecer este mês o receituário e artefactos da cozinha
romana (dia 20) e ainda todos os pormenores à volta
do Circo Romano (dia 27).

Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa convida o público semanalmente para várias viagens até à época romana
Publicidade
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Armazém da TRACTORMINHO é composto por milhares de peças de várias marcas, onde se inclui a própria marca TMParts

DR

Algumas dos artigos expostos no balcão da empresa

TRACTORMINHO LDA

Experiência, juventude e conhecimento
são a aposta da empresa
EMPRESA do sector de peças e acessórios
para tractores agrícolas e alfaias assinalou
41 anos de existência. Sediada em Braga,
e com presença em Angola e Espanha. Integra
as empresas Auto Portucalense e TracMotors.
ECONOMIA
‘Honramos o passado, vivemos
o presente e estamos em projecção para o futuro’. Este é o lema
da empresa TRACTORMINHO
LDA. que no passado dia 6 de
Maio assinalou 41 anos de existência. Tudo começou com cinco pessoas ligadas ao ramo de
peças e acessórios para automóveis e camiões. “Chegaram à
conclusão de que havia falta, na
zona Norte, de uma casa para
servir os agricultores e oficinas
da especialidade. Até aí esse
apoio era dado por concessionários locais e empresas do Sul”,
afirmou José Carlos Moreno, sócio-gerente da empresa.
Com os olhos postos na internacionalização, a empresa realiza uma missão empresarial a
Angola em 2003, para fazer uma
prospecção de mercado. Acabaria por constituir uma sociedade
comercial (a Makipeças) naquele país em 2009. Há dois anos

foi a vez de Espanha, (TracMotors-Recambios Agrícolas) “com
a perspectiva de trabalhar todo o
Sul de Espanha, em particular a
Andaluzia”, disse José Carlos
Moreno.
O sócio-gerente da TRACTORMINHO justificou a aposta
além-fronteiras com o facto “do
nosso mercado acabar por ser limitativo. Temos uma forte concorrência internacional e isso
obrigou a criar portas de saída
para os mercados mais próximos. Portugal tem fortes laços
com Angola e Espanha foi por
proximidade”, proferiu José
Carlos Moreno. Num futuro próximo a empresa poderá vir a
abordar Marrocos no seguimento de contactos já estabelecidos.
O ano de 2021 fica marcado
pela fusão das três empresas do
grupo (Tractorminho, Auto Portucalense e TracMotors) numa
só, a TRACTORMINHO Lda.
“Esta fusão visou não só a criação de escala como ajudou a re-

DR

A Tractor Minho está sediada no Parque Industrial de Sequeira

duzir e racionalizar custos. A
TRACTORMINHO sendo já a
importadora do grupo, passou
agora a ser a distribuidora nacional, quando antes fazia a distribuição apenas na zona Norte”,
explicou o sócio-gerente da empresa.
Apesar da incorporação de empresas e da internacionalização,
a TRACTORMINHO nunca
deixou de ser uma empresa 100
por cento familiar.
“Já temos connosco a terceira
geração com responsabilidades
assumidas, e a nossa perspectiva
é que esta estrutura assim se
mantenha por muitos anos. Den-

tro da área de peças para máquinas agrícolas (somos uma empresa multimarcas) e a principal
em presa 100 por cento portuguesa que opera em Portugal. Há
outros operadores, mas têm capitais estrangeiros ou sedes fora
de Portugal”, frisou José Carlos
Moreno.
A larga experiência adquirida
ao longo de 41 anos e o dinamismo e competência da equipa de
profissionais são duas das principais razões do sucesso da empresa. “Temos o privilégio de ter
uma mescla (mistura) de pessoas
com 50 ou mais anos de idade e
uma equipa com um forte pen-

dor jovem, na casa dos 35 anos
ou menos. É um mix de experiência, conhecimento e juventude”, realçou o sócio-gerente da
TRACTORMINHO.
A juntar a isto há, ainda, a
aposta na proximidade e apoio
ao cliente. “Temos em permanente evolução uma página online onde os clientes podem consultar os nossos serviços e produtos
- https://tm.parts/. Mantemos
também uma equipa de seis comerciais que fazem a cobertura
de todo o país, acompanhando
presencialmente os clientes”, salientou ainda o gerente José Carlos Moreno.
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Mercadona investe 5 ME por ano
em máscaras para a sua equipa
EMPRESA substitui a máscara higiénica não reutilizável por uma corporativa, melhorando os equipamentos de protecção dos colaboradores e reforçando compromisso com o ambiente.
ECONOMIA

| Redacção |

A Mercadona está a sunstutui as
máscara higiénicas não reutilizáveis dos seus colaboradores por
outras reutilizáveis corporativas,
mais práticas, modernas e sustentáveis, que mostram o logo da
empresa num dos lados.
Esta mudança, que implicará
uma inversão anual de mais de 5
milhões de euros, visa uma melhoria nos equipamentos de protecção no posto de trabalho, já
que são mais reistentes ao calor

e à humidade, mais cómodas e
ergonómicas, que protegem durante todo o período laboral.
Além disso, a empresa reforça o
seu compromisso com o meio
ambiente, apostando numa máscara reutilizável até dez vezes.
Esta melhoria começou a aplicar-se no final de 2020 e a previsão é de que os mais de 95 mil
colaboradores da empresa usufruam destas novas máscaras
corporativas antes do final do
mês de Maio.
O Fornecedor Totaler especialista em têxteis para bebé, Cam-
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Objectivo é que os colaboradores da empresa usufruam destas máscaras

brass, é o responsável pela
elaboração deste produto certificado pela AITEX segundo a
normativa espanhola UNE
0065-2020 e europeia CWA 175
53:2020, que se caracteriza- pela
sua alta eficiência de filtração de
99% e a sua alta capacidade de
respirabilidade.
Os equipamentos ão fabricados nas instalações da empresa
na localidade de Ontinyent (Valência) para os colaboradores da
Mercadona em Espanha e Portugal.
Mais um passo no caminho da
sustentabilidade.

lll
Esta melhoria começou a
aplicar-se no final de 2020 e
a previsão é de que os mais
de 95 mil colaboradores da
empresa usufruam destas
novas máscaras corporativas
antes do final do mês de
Maio.
Publicidade

Apartamento T3, em S. Vicente - Braga Ref. 6142 | 174.000 €

Excelentes Áreas, Garagem, Aq. Central, Est. Elétricos,
Recuperador de Calor. Próximo da Volvo!
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Terras de Bouro

Minho

DR

DR

O dossier já seguiu para a UNESCO...

...o objectivo é colocar Terras de Bouro numa rota cultural única

Terras de Bouro entrega candidatura da
Geira Romana a Património da Humanidade
PRESIDENTE da câmara, que espera a integração da via romana na Lista Indicativa Portuguesa, diz que classificação
é “um grande” passo para garantir a conservação da via e colocar Terras de Bouro numa rota cultural “única”.
TERRAS DE BOURO

lll
O presidente da Câmara
de Terras de Bouro, Manuel
Tibo, referiu que a classificação da Geira como património mundial é “um grande passo para garantir a
conservação” daquele bem
e “uma forma de colocar
Terras de Bouro numa rota
cultural única”.

| Paula Maia |

A Câmara de Terras de Bouro já
entregou o processo de candidatura da Via XVII a Património
da Humanidade à Comissão Nacional da UNESCO, esperando
agora que aquela Geira Romana
conste na actualização da Lista
Indicativa Portuguesa.
A autarquia refere que a candidatura da Geira a Património da
Humanidade pretende “classificar, promover e valorizar a Via
Romana (Geira), pois apresentase como um recurso cultural de
inestimável valor, devido à sua
extensão no concelho”.
A Via XVII do Itinerário de
Antonino, que ligava Bracara
Augusta (Braga) a Asturica Augusta, em Astorga, em Espanha,
ao longo de 240 milhas romanas,
tem cerca de 318 quilómetros e
é, segundo informação que consta na referida candidatura, “uma
das estradas romanas melhor
conservadas e mais investigadas
do noroeste da Península Ibérica, encontrando-se a secção portuguesa, na qual se inclui o troço
no território do concelho de Terras de Bouro, entre as milhas
XIV e XXXIV”.
Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Terras de
Bouro, Manuel Tibo, referiu que
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Manuel Tibo, juntamente com o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, no momento da apresentação do processo de candidatura

a classificação da Geira como
património mundial é “um grande passo para garantir a conservação” daquele bem e “uma forma de colocar Terras de Bouro
numa rota cultural única”.
Classificado em 2012 como
Monumento Nacional pela Direcção-Geral do Património Cultural, aquele troço português da
via romana, que atravessa o Parque Nacional da Peneda-Gerês,

tem 140 marcos miliários inventariados, dos quais 102 se conservam ‘in loco’, “a maioria deles com epígrafes que dão
testemunho das políticas regionais promovidas pelo Império
Romano”.
Os marcos miliários eram colocados nas vias romanas com intervalos de cerca de 1.480 metros, têm inscrito o número da
milha da via e a distância até ao

fórum romano e permitem “de
forma consensual” apontar o ano
80 D.C como data da conclusão
daquele caminho.
A Via Romana cruza a cadeia
montanhosa da Galiza meridional, atravessando as bacias dos
rios Cávado, Homem, Lima, Navia e Sil, passando por Las Médulas, “um dos locais de mineração de ouro mais importantes do
Império Romano no ocidente”, e

é tida com tendo sido “essencial
para reforçar o triângulo das cidades augustas do noroeste Ibérico (Bracara, Lucus [Lugo, na
Galiza] e Asturica)”.
O sucesso desta via, enquanto
infraestrutura de comunicação e
com “grande importância estrtégica”, prevaleceu ao longo dos
séculos e, nos últimos anos, a
Geira tem vindo a ser considerada também como via de peregrinação a Santiago de Compostela.
“A classificação pela UNESCO vai também permitir delinear uma zona de protecção,
com regras próprias, de forma a
assegurar a salvaguarda e protecção da área envolvente da
Geira, sendo para isso implementado um plano director específico”, realça a candidatura.
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Esposende

Detectados 270 alunos com necessidades
de terapia da fala nos últimos três anos

AO LONGO de três anos o projecto de combate ao insucesso escolar da autarquia detectou necessidades em praticamente todos
os níveis de ensino que possibilitará uma intervenção precoce.
ESPOSENDE

| Redacção/Lusa |

O Projecto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar - Rumo ao Sucesso da Câmara de
Esposende identificou, ao longo
de três anos, 270 alunos com necessidades de intervenção ao nível da terapia da fala, adiantou
ontem aquela autarquia.
Numa nota publicada na página da internet, a autarquia refere
que o despiste foi feito em todas
as escolas do concelho, desde o
1.º ciclo do Ensino Básico ao
Ensino Secundário e Profissional. “Uma intervenção nos alunos com problemáticas já detectáveis, com carácter mais pre-
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A terapia da fala trata da prevenção, avaliação e tratamento da comunicação humana

ventivo, possibilitará a reversão
ou atenuação dos seus efeitos,
contribuindo para a inclusão social e para a promoção do sucesso educativo”, salienta a autarquia. A terapia da fala trata da
prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e estudo científico da comunicação humana e
perturbações relacionadas ao nível da fala e da linguagem, bem
como alterações relacionadas
com as funções auditiva, visual,
cognitiva (incluindo a aprendizagem), oro-muscular, respiratória, de deglutição e da voz.
O projecto da autarquia está integrado no Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado.
Publicidade
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VEIRA DO MINHO (sede concelhia)

VIEIRA DO MINHO

Um pólo de convergência,
vivências e identidade
A freguesia de Vieira do Minho é o núcleo principal
do concelho. A Feira da Ladra é o quadro perfeito da identidade
existente e o seu Parque Florestal, no coração da Vila,
é um motivo de enorme orgulho. Palco de grandes eventos
une urbanidade com os prazeres da natureza e do mundo rural.
Textos Rui Miguel Graça

V

ieira do Minho. Sede de
concelho. O ponto de centralidade de uma Vila que
está na moda, que consegue
unir dois mundos. A sua essência é rural, ligada às tradições da terra,
à natureza, contudo assume já toques de
urbanidade. Esse encontro de dois universos liga a inovação ao património, num
quadro que pinta a identidade vieirense.
Imperdível é o seu Parque Florestal.
Com cerca de quatro hectares, é um autêntico portal fora da civilização. De cortar a respiração. Na sua mancha verde
coabitam inúmeras espécies arbóreas e,
tivemos que recorrer à ajuda da botânica
para encontrar algumas: Grinalda-de-noiva, Ácer-japonês, Azevinho, Tília-argên-

tea, Loureiro-cerejeira, Carvalho-alvarinho, Japoneira, Plátano, Tília-da-Holanda
e até Medronheiro. O jardim frontal é um
postal ilustrado do concelho e a antiga casa de guarda florestal traz-nos à imaginação mitos e lendas do antigamente. Mas
também nos ziguezagues da sua mata, numa comunhão com o espaço, podemos
encontrar o Parque de Campismo da Cabreira e, logo de seguida, encontram-se
infra-estruturas como as piscinas municipais, Centro de BTT e um campo de
ténis.
Outro dos espaços harmoniosos é o Parque dos Moinhos. Uma zona de lazer, que
inclui áreas de entretenimento para todas
as faixas etárias, com uma zona ampla para a realização de espectáculos - acolhen-

do por exemplo a Agro Vieira e Chega de
Bois, no ãmbito da Feira da Ladra. Possui
ainda uma represa, um parque de merendas, bem como um conjunto de percursos
que permitem a fruição a pé ou bicicleta.
Outro dos tesouros da sede do concelho
é, claramente, a Casa de Lamas. É um
símbolo da riqueza patrimonial de Vieira
do Minho, ao serviço da comunidade local e regional. Para além de preservar a
memória histórica e artística do concelho,
tem igualmente como função inseri-la na
vida contemporânea, assumindo-se como
a verdadeira Casa da Cultura de Vieira do
Minho. Na sua capela há santos provenientes de Itália, no seu interior há pinturas do Mestre Adelino Ângelo.
Esta freguesia é composta pelos lugares
de Azevedo, Chãos, Cuqueira, Entre Devesas, Além Ponte, Portas, Rio, S. Roque,
Sapinhos, Sanguinhedo e Vila Seca, além
do núcleo urbano da própria Vila.
É atravessada pela antiga via romana
Braga-Chaves, confirmada por marcos
milenares, e tem ainda fortificações castrejas. No arranque da nacionalidade denominava-se a Terra de Vieira, teve mesmo sete grafias, entre elas Veeira, Viera e
Velaria.

António Cardoso
“Uma freguesia
com vida
e alma”

“Vieira é a sede do concelho. O pólo
agregador e o ponto de chegada. É uma
freguesia dinâmica e vital que alia o
património construído, a beleza natural
das suas paisagens ao dinamismo
social e económico.
Nos últimos anos, o centro da vila tem
sido alvo de um conjunto de obras de
beneficiação, que ampliaram a
qualidade de vida e a a sua própria
beleza. As praças e os jardins municipais
estão mais aprazíveis.
O Parque Florestal, um ex-libris da sede
do concelho, têm uma nova dinâmica:
os jardins frontais foram requalificados,
o interior do Parque foi limpo, a
iluminação foi restabelecida e a Casa do
Guarda Florestal está a ser recuperada.
Em colaboração permanente com a
Junta de Freguesia tem sido
desenvolvido um trabalho que muito
tem contribuído para o bem-estar dos
vieirenses.”
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FOTO 1

Todos
os caminhos
vão dar
ao centro

O

pulsar do concelho está na
freguesia de Vieira do Minho. O fervilhar das suas
gentes, de toda uma dinâmica que reúne colectividades, instituições, comércio, indústria, serviços. É ali que se realizam alguns dos
principais eventos cartaz de Vieira do Minho e, como tal, assume, por si só, uma
vivência única.
Jorge Humberto Cruzinha salienta que,
“segundo os Censos de 2011, a população
era de 2239”, contudo “tornam-se muito
mais aqueles que fazem da sede do concelho uma parte integrante da sua vida”.
“Centro de Saúde, Lar e Centro de Dia,
escolas, Câmara Municipal, restaurantes,
clube de futebol com inúmeros atletas,
FOTO 2

São mais de duas mil pessoas residentes na sede do concelho
e ainda muito mais aquelas que fazem dela o seu dia-a-dia
de labor. Das várias infra-estruturas existentes, às actividades
económicas principais e secundárias, às festividades
e colectividades, todos os caminhos apontam na sua direcção.
uma Banda Filarmónica, empresas, pavilhão gimnodesportivo, parque de campismo, piscinas são alguns exemplos daquilo
que representa a sede de concelho na vida
das pessoas”.
Perante esse facto, o autarca destaca a
importância do investimento nas áreas sociais e de educação, desde logo “a revitaFOTO 3

lização do Centro de Convívio e Lazer, a
oferta de aulas de ginástica sénior, a oferta de kit’s escolares e de protecção individual na Escola Básica Domingos de
Abreu e a aquisição de tablets para apoiar
os participantes do projecto Jovens ao Leme foram alguns exemplos”, referiu.
A promoção turística é outro dos pontos

chave na orientação do executivo da junta
de freguesia. “Cabrito, vitela, papas de
sarrabulho, o nosso cozido de Couves
com feijão amarelo, associado a locais
como ao Parque Florestal, à Gruta do
Diabinho e ao Parque dos Moinhos tornam este um local de excelência”, defende Jorge Humberto Cruzinha.
Para além disso, a junta de freguesia tem
apostado igualmente na “aquisição de diversa maquinaria e viaturas”, no sentido
de “tornar as acessibilidades mais rápidas
e mais seguras”.
Por último, aponta para a vitalidade dos
eventos e das romarias. “Marcas na vida
das comunidades, em especial a nossa
que possui uma identidade cultural muito
evidente”.

FOTO 4

Colectividades dão vida à freguesia
1
Fundado em 1965 tem sido um dos baluartes do concelho. Ao longo de quase
meio século de existência conta com uma
sala de troféus de referência, de onde se
destacam o título de campeão nacional da
III Divisão. Para além disso, venceu por
quatro ocasiões a Taça AF Braga e também quatro títulos de campeão distrital no
seu escalão máximo. O Vieira Sport Clube movimenta todos os escalões de formação, desde os benjamins aos juniores.
Outro dos símbolos de enorme dinamismo é a Banda Filarmónica. Terá sido fun-

Mas nem só de futebol vive Vieira
do Minho ao nível desportivo.
Crescem as actividades ao ar livre,
tal como são imagens de marca
etapas diversas da Volta a Portugal
em bicicleta ou até as passagens e
exibições do Rali de Portugal.
Eventos que agitam as massas e
também mexem, naturalmente,
com toda a economia local.

dada em 1898 no Mosteiro, tendo sido
transferida para a sede do concelho. Actualmente conta com mais de 50 músicos,
na sua maioria jovens, e tem também associado o pólo de Vieira do Conservatório
de música de Guimarães, com mais de
uma centena de alunos, distribuídos pelo
ensino livre e articulado.
Destaque ainda para o Agrupamento de
Escuteiros 431, com 63 elementos, e a
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários, com 81 anos, e uma escola
frequentada por 30 dedicados jovens.

2
3

4

Imagem áerea da sede
do concelho
Sede da Junta
Visita do executivo
municipal
Parque Florestal
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§agenda
Famalicão
Shakespeare regressa
hoje ao palco
da Casa das Artes
Macbeth é uma tragédia escrita
pelo dramaturgo inglês William
Shakespeare, sobre um regicídio
e suas consequências. Esta é a
shakespeariana mais curta que
sobe ao palco da Casa das Artes
de Famalicão, hoje às 20.30 horas.
A encenação é uma responsabilidade de Paulo Calatré e o elenco
é formado pelos alunos do
1.º Ano do Curso de Interpretação da ACE Escola de Artes.
Esta co-produção da Casa das Artes de Famalicão e da ACE Escola
de Artes de Famalicão revisita a
herança dramaturga de William
Shakespeare numa peça que fala
sobre um nobre escocês e sua esposa que assassinam o rei pelo
seu trono. Nela se mapeia os extremos de ambição e culpa e se
dramatiza os seus efeitos físicos e
psicológicos sobre aqueles que
buscam o poder.
A entrada custa quatro euros ou
dois euros para estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e pessoas com 65 anos ou mais.

Guimarães
‘Perfil Perdido’ junta
actriz e bailarino
no Vila Flor

Teatro e dança encontram-se
no palco do Grande Auditório do
Centro Cultural Vila Flor (CCVF),
hoje e amanhã, com ‘Perfil Perdido’, encenação de Marco Martins
criada para dois intérpretes – a
actriz Beatriz Batarda e bailarino
Romeu Runa.
Partindo da representação da figura do pai enquanto elemento
central da arte ocidental, os dois
protagonistas percorrem a vida
de várias personagens, outros
eus, criando relações e cruzamentos inesperados – não têm
idade nem género ou corpo definido, transmutam-se entre si,
criando mundos fugazes e fragmentados.
Hoje, ‘Perfil Perdido’ apresenta-se
às 19.30 horas (com a sessão já
esgotada) e amanhã, surge no
palco pelas 11 horas, sendo ainda possível a aquisição de ingressos para esta data.
‘Perfil Perdido’ é uma co-produção d’A Oficina com a Arena Ensemble, S. Luiz Teatro Municipal,
Teatro Nacional S. João e CineTeatro Louletano.
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Artistas reunidos para ajustar
estratégia cultural para o futuro

MUNICÍPIO de Guimarães analisou impacto da pandemia no sector cultural através do balanço
do plano de acção desenvolvido há um ano com os contributos apresentados pelos agentes culturais.
GUIMARÃES
| Redacção |

A necessidade de “trabalhar em
comunidade e na relação com as
escolas” foi destacada pela vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Guimarães, Adelina Pinto, durante um encontro
com artistas e criadores culturais
no sentido de ajustar a estratégia
para o futuro, no âmbito da retoma progressiva das actividades
perante a situação de pandemia
No último ano, foi desenvolvido um plano de acção para dar
resposta ao sector da cultura no
âmbito da pandemia, com destaque para o “diálogo permanente” com os vários agentes e instituições culturais vimaranenses,
definindo” respostas mais imediatas para situações de quebra
abrupta de actividade e rendimentos”. Entretanto, foi lançado
o desafio à exploração de alternativas menos tecnológicas para
reaproximar a actividade cultural das pessoas, sem colocar em
causa as questões de saúde pública, com actividades centradas
nos artistas vimaranenses, na sua
criação e na sua visibilidade.

DR

Município de Guimarães reuniu com artistas para ajustar estratégia cultural para o futuro

A plataforma ‘Em Guimarães’
dispõe de mais de 40 conteúdos
gravados em locais icónicos e
inusitados, potenciando o território, e complementada com a
Agenda Cultural, num investimento a rondar os 150 mil euros
para artistas, equipas técnicas e
audiovisuais.

Durante o ano de 2020

Autarquia regozija-se pelo
aumento e nascimentos
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

De acordo com os dados fornecidos pela Pordata, o concelho
de Cabeceiras de Basto registou,
no ano de 2020, um total de 111
nascimentos, o valor mais elevado desde o ano de 2016 e que representa, em relação ao ano de
2019, um aumento na ordem dos
29%.
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto congratula-se
com este aumento de nascimentos que contrariam a tendência
de descida, na ordem dos 2,5%,
que se verificou em Portugal.

Em termos comparativos, Cabeceiras de Basto foi o concelho
das Terras de Basto que registou
maior número de nascimentos
(111), seguindo-se Celorico de
Basto (99), Ribeira de Pena (36)
e Mondim de Basto (29).
A autarquia tem em vigor, nos
últimos anos, um conjunto de
apoios e incentivos às famílias,
que já valeram já ao concelho de
Cabeceiras de Basto três distinções com o galardão de ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’ pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, nos anos de 2018, 2019 e
2020.

Através do IMPACTA foram
atribuídos 600 mil euros em
apoios para projectos e actividades culturais e artísticas. Com o
reforço da programação cultural
no espaço público, foram criadas
duas “open calls” que resultou
na implementação de 15 projectos, traduzindo-se num apoio su-

perior a 75 mil euros.
Num período incomum, o Município de Guimarães manteve a
sua matriz cultural. Lançou ainda um questionário a todas as associações culturais para avaliação dos efeitos da crise e daí
resultou um apoio excepcional a
rondar os 80 mil euros.

§Vizela
Amanhã

Trânsito encerrado na Praça
da República e Jardim Manuel Faria
Vizela recebe, amanhã, o programa da RTP, ‘Aqui Portugal’, em directo a
partir da renovada Praça da República, das 11 às 13 horas e das 15 às 17
horas. Desta forma, o trânsito vai estará encerrado na Praça da República
e no Jardim Manuel Faria.
Da meia-noite até às 18 horas de amanhã estará encerrado o trânsito na
Praça da República, Rua Manuel Faria e Rua Dr. Alfredo Pinto e respectivos acessos. Entretanto, a partir de hoje e até às 18 horas de amanhã
também está encerrado ao trânsito e é proibido estacionar na Rua Dr. Alfredo Pinto.
O programa decorrerá, de acordo com o comunicado da Câmara Municipal de Vizela, “sob fortes restrições e enormes medidas de segurança,
sendo que o local de realização do programa estará vedado ao público,
para evitar aglomerados de pessoas”, apelando-se à compreensão da população e apelo ao cumprimento das normas emitidas pela Direcção Geral de Saúde, evitando assim ajuntamentos e que acompanhe o programa em casa pela televisão.
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Vinhos Verdes

Comissão de Viticultura convoca agentes
a “apanhar comboio da sustentabilidade”

A ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE para a Região dos Vinhos Verdes está a dar os “primeiros passos” pela acção da Comissão
de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, em parceria com a AgroGes. Manuel Pinheiro diz que se trata de “assegurar o futuro”.
VINHOS VERDES

lll
“Estamos a dar os primeiros
passos no caminho da
sustentabilidade porque
queremos que a nossa
Região dos Vinhos Verdes
se afirme como uma região
que cuida das pessoas que
aqui vivem e que cuida
também do seu ambiente”.

| Marta Amaral Caldeira |

É pelo caminho da “sustentabilidade ambiental, social e económica” que a Região dos Vinhos
Verdes pretende criar “mais-valia” para o negócio, preservar o
património e assegurar o futuro,
mas convocando todos os agentes da vinha e do vinho a participar no desenho da estratégia final. A Comissão de Viticultura
da Região dos Vinhos Verdes
(CVRVV) apresentou, ontem, a
‘Estratégia de Sustentabilidade
para a Região dos Vinhos Verdes’, apontando para alguns
bons exemplos que, a título individual, já estão a apostar nesta
área da sustentabilidade na região através da viticultura biodinâmica ou da produção de vinho
biológico.
“Estamos a dar os primeiros
passos no caminho da sustentabilidade porque queremos que a
nossa Região dos Vinhos Verdes
se afirme como uma região que
cuida das pessoas que aqui vivem e da comunidade que aqui
se desenvolve e que cuida também do seu ambiente, não só por
uma questão de princípio, mas

Manuel Pinheiro,
Presidente da Comissão de Vitivultura
da Região dos Vinhos Verdes

DR

Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

porque somos uma região de
presente e queremos ser uma região de futuro”, assinalou Manuel Pinheiro, presidente da
CVRVV, na sessão de abertura
da iniciativa que decorreu online, por via ‘Teams’, sendo

acompanhada por mais de uma
centena de participantes.
Em termos gerais, a CVRVV,
em parceria com a AgroGes,
pretende trilhar o caminho da
sustentabilidade de forma efectiva e estratégica na Região dos

Vinhos Verdes.
Rui Madureira Pinto, da
CVRVV e coordenador da ‘Estratégia de Sustentablidade para
a Região dos Vinhos Verdes’,
explicou que o projecto já constava inclsuive do plano de actividades de 2020, mas acabou
por ser protelado devido à pandemia de Covid-19 e está agora
lançado no plano deste ano.
“A Região dos Vinhos Verdes é
uma região muito heterogénea e
muito grande, com cerca de 16
mil hectares de vinha instalada,
15 mil viticultores e com cerca
de 400 agentes económicos a
operar”, caracterizou o respon-

sável, apontando ainda para a
“antiguidade” e com muitas parcelas, em que cada viticultor
possui uma área média entre um
e pouco mais de um hectare.
“Este é um projecto que pretende incluir todos os stakeholders (operadores) que gravitam
à volta do vinho e da vinha e
queremos que toda a gente entre
neste comboio, onde devem ir
entrando uma vez que os referenciais de sustentabilidade económica, ambiental e social são já
uma necessidade e um requisito
do mercado nacional e internacional”, frisou o coordenador do
projecto da CVRVV, acrescentando que este caminho sustentável não se deve apenas às novas estratégias comerciais, mas,
sobretudo, para ir de encontro
aos nossos desejos de uma sociedade com mais preocupações
ambientais.
Rui Madureira Pinto apontou
para a importância de “todos” os
agentes da cadeia de valor relativa à produção e distribuição de
vinhos verdes “apanharem o
comboio da sustentabilidade”,
pois ela é essencial do ponto de
vista do mercado e que é preciso
unir esforços nesse sentido.

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes inicia este mês o processo de auscultação de todos os agentes operadores da cadeia para delinear acções futuras

Práticas sustentáveis da produção à distribuição
VINHOS VERDES

| Marta Amaral Caldeira |

Uma maior eficiência operacional, com a redução dos desperdícios e com o reaproveitamento
de materiais, uma maior rentabilização da água e energia são algumas das acções que podem ser
implementadas para trilhar o caminho da sustentabilidade. Entre
os exemplos que, ontem, foram
dados pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), destaque para a
‘Soalheiro’, de Melgaço, que já
entrou no comboio da sustenta-

DR

‘Soalheiro’ já tem garrafa sustentável

bilidade inovando com uma garrafa sustentável, “mais amigas
do ambiente” e com menos 19%
de vidro (100% reciclado), reduzindo a pegada carbónica no
transporte e até mais fácil de
manusear pelo consumidor.
São várias as estratégias que
podem ser utilizadas na produção e distribuição do vinho rumo
a uma maior sustentabilidade de
todo o processo, tal como indicou Marta Mendonça, da Porto
Protocol, na sessão de apresentação da nova estratégia da
CVRVV, apontando que há até
mercados como o canadiano,

que já tem esta matéria legislada, impondo limites ao peso das
garrafas ou o Reino Unido, que
importa já 70% do vinho a granel, impondo critérios ambientais e sociais com impostos aos
fornecedores.
Da redução do impacto da embalagem, por exemplo, através
da utilização de caixas ou garrafas de plástico recicladas à implementação de soluções base
natural, como a ‘Soalheiro’ que
aposta em coberturas vegetais, à
utilização de animais na produção, reavaliação das fontes de
desperdício e das fontes de ener-

gia usadas, medição da pegada
carbónica até à responsabilidade
social, pagando um salário justo
aos trabalhadores, há muito caminho a percorrer rumo à sustentabilidade das produções de
vinho verde, que a CVRVV garante que será ‘um selo’ que o
mercado quer e pelo qual o consumidor paga até melhor.
Refira-se que a Região dos Vinhos Verdes conta com 17 mil
hectares de área de vinha em
produção, que, em 2020, produziu mais de 84 milhões de litros
vinho, dos quais cerca de 37%
foi para exportação.
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Viana do Castelo
§concerto
Viana do Castelo
ARTEAM homenageia
Bombeiros Voluntários
A ARTEAM - Arte Sinfónica /Orquestra realiza amanhã (dia 15)
um concerto integrado nas comemorações dos 140 anos dos
Bombeiros Voluntários de Viana
do Castelo. O concerto está marcado para as 19 horas, no Teatro
Municipal Sá de Miranda.
O concerto é irigido pelo maestro Javier Viceiro e serão apresentadas obras dos compositores
Zoltán Kodály ( 1882-1967) e
Samuel Coleridge-Taylor (18751942).
A ARTEAM felicita os Bombeiros
Voluntários de Viana do Castelo
“pela dedicação e pelo longo trabalho desenvolvido em prol da
comunidade”.
O concerto conta com o apoio
da Câmara Municipal de Viana do
Castelo e destina-se a maiores de
seis anos.

DR

Orquestra da ARTEAM

Economia do concelho registou
crescimento extraordinário
SIZA VEIRA participou na tomada de posse do Conselho Empresarial Estratégico e notou que
as empresas vianenses viveram uma era “verdadeiramente extraordinária” nos últimos 10 anos.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O ministro da Economia e da
Transição Digital, Pedro Siza
Vieira, considerou que a última
década foi “verdadeiramente extraordinária” para a economia de
Viana do Castelo e do Alto Minho.
O governante participou na tomada de posse do Conselho Empresarial Estratégico de Viana
do Castelo, na passada quartafeira. No encontro, que contou
com a presença de responsáveis
políticos e empresários, Siza
Vieira destacou o “grande crescimento da produtividade”, revelado pelos investimentos feitos pelas empresas, e elogiou as
“excelentes condições que o unicípio coloca à disposição das
empresas. Esta é a receita para o
país”.
Na mesma cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, José Maria
Costa, frisou que “a palavra forte tem de ser cooperação, quer a
nível institucional quer empresarial”. O autarca destacou, ainda,
que tem de haver uma necessidade de concertação “para os
novos desafios”.
O vereador com o Pelouro do

D.R-

Ministro da Economia reuniu com representantes do Conselho Empresarial Estratégico de Viana do Castelo

lll
Siza Vieira destacou o
“grande crescimento da
produtividade”, revelado
pelos investimentos feitos
pelas empresas, e elogiou as
“excelentes condições que o
município coloca à
disposição das empresas.”

Desenvolvimento Económico,
Luís Nobre, agradeceu o trabalho que tem sido feito pelos empresários que “acreditam no nosso território” e que permitem a
“projecção global” de Viana do
Castelo.
O Presidente da Associação
Empresarial de Viana do Castelo, Manuel Cunha Júnior, considerou que a constituição deste

Conselho é uma “excelente
oportunidade para, de forma sectorizada, ouvirmos as prioridades e preocupações”.
O Conselho Empresarial Estratégico tem como finalidade
criar um ambiente favorável ao
investimento, inovação e desenvolvimento sustentado, através
da análise da situação económica e social do concelho.

Empresa investiu 20 milhões de euros na ampliação de instalações

Ministro da Economia
visitou Enercom
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O Ministro da Economia e da
Transição Digital, Siza Vieira,
visitou na quarta-feira a empresa
de produção de pás para torres
eólicas Enercom. A empresa investiu 20 milhões de euros na
ampliação de instalações, o que
permite criar 500 postos de trabalho. A empresa tem instalações nos parques industriais da

Praia Norte e de Lanheses e dá
trabalho a 1500 pessoas.
Siza Vieira passou ainda pela
Real Marbre, na zona de Neiva,
que considerou “um edifício icónico de uma empresa inovadora”. O ministro passou ainda pela pela Ventestival Lda. em
Darque(especializada em revestimentos minerais), e pela Aludec - Serilusa (empresa de peças
decorativas para automóveis),
em Lanheses.

DR

Ministro Siza Vieira, acompanhado pelo autarca de Viana do Castelo, na Enercom
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Município apoia criação de Centro de
Interpretação de S. Bartolomeu dos Mártires
O EXECUTIVO MUNICIPAL, liderado por José Maria Costa, aprovou, ontem, por unanimidade,
o Protocolo de Protecção/Conservação do Património Cultural que vai apoiar a criação do Centro de Interpretação.
VIANA DO CASTELO

| Marta Amaral Caldeira |

O executivo municipal de Viana
do Castelo, liderado pelo autarca
José Maria Costa, aprovou ontem, por unanimidade, o Protocolo de Protecção/Conservação
do Património Cultural – Valorizar o Património Cultural através do qual a Câmara Municipal
de Viana do Castelo apoia a criação do Centro de Interpretação
São Bartolomeu dos Mártires.
O Município vai apoiar financeiramente a Fábrica da Igreja
de Nossa Senhora de Monserrate
com uma verba de 90 mil euros
“para obras de conservação de
retábulos, requalificação e adaptação de espaços e projeto museológico com equipamentos necessários do Centro de Interpretação S. Bartolomeu dos Mártires”.
Na proposta, apresentada pelo
Presidente da Câmara, lê-se que,
em sequência do protocolo estabelecido entre a autarquia e a
Fábrica da Igreja de Nossa Senhora de Monserrate, os objectivos passam pelo desenvolvimento de hábitos culturais e
fruição artística dos cidadãos,

lll
O Município de Viana
do Castelo vai apoiar
financeiramente a Fábrica
da Igreja de Nossa Senhora
de Monserrate com uma
verba de 90 mil euros “para
obras de conservação de
retábulos, requalificação e
adaptação de espaços e
projeto museológico com
equipamentos necessários
do Centro de Interpretação
S. Bartolomeu dos Mártires”.
bem como estimular os públicos
de infância e juventude para as
artes cénicas contemporâneas e
sensibilização dos educadores
para a integração destes conteúdos.
O protocolo visa ainda a qualificação, conservação e valorização dos equipamentos e edifícios de valor patrimonial existentes, assim como a conservação da Ala da Nossa Senhora do
Rosário/Igreja Santa Cruz e
obras e trabalhos do projecto de
musealização do Centro de In-

DR

José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

terpretação / Núcleo Museológico de S. Bartolomeu dos Mártires.
Recorde-se que São Bartolomeu dos Mártires distinguiu-se
pela sua relevante intervenção

no Concílio de Trento e ficou
conhecido pelo cariz reivindicativo e simples. A 23 de Fevereiro
de 1582 renunciou ao arcebispado e recolheu-se ao convento
dominicano da Santa Cruz, tam-

bém conhecido por Igreja de São
Domingos, em Viana do Castelo, nascido por seu empenho em
1561 para favorecer os estudos
eclesiásticos e a pregação.
Morreu nesse convento a 16 de
Julho de 1590, reconhecido e
aclamado pelo povo como o
‘Arcebispo Santo’, pai dos pobres e dos enfermos. O seu túmulo, situado no altar da Igreja
de S. Domingos, é, por isso, ainda hoje venerado.
Foi declarado venerável por
Gregório XVI em 23 de março
de 1845. O Papa João Paulo II
reconheceu em 7 de julho de
2001 o milagre proposto para a
sua beatificação, celebrada a 4
de novembro desse ano: dia litúrgico de S. Carlos Borromeu,
com quem trabalhou arduamente
na prossecução dos objetivos do
Concilio de Trento. A Igreja evoca-o a 18 de Julho.
A 6 de Julho de 2019 foi feito o
anúncio da canonização de Frei
Bartolomeu dos Mártires. A 10
de novembro desse mesmo ano
o Papa Francisco assinalou no
Vaticano a canonização de frei
Bartolomeu dos Mártires, que
apresentou como “grande evangelizador e pastor”.

Companhia de Teatro ‘Baal 17’ levou peça ‘Obsessão’ à EB 2,3 de Monção

Teatro alerta jovens para dependência das redes sociais
MONÇÃO

| Redacção |

A EB 2.3 de Monção recebeu,
ontem de manhã, uma sessão de
teatro-debate sobre a dependência das redes sociais, como resultado da candidatura da Câmara Municipal de Monção ao
Programa ‘Cuida-te’, promovido pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ).
A peça, protagonizada pela
Companhia de Teatro ‘Baal 17’,
sediada em Serpa, denomina-se
‘Obsessão’, focando-se no quotidiano de Jéssica, jovem que vi-

ve uma relação de alheamento
com a realidade, reproduzindo
cada sorriso, cada alegria e cada
lágrima, de acordo com a distância percorrida por cada post publicado no Facebook ou Instagram.
Ao longo da peça, os atores revelam a perigosidade de uma excessiva proximidade às redes sociais, elencando uma série de
adversidades decorrentes desse
“refúgio” virtual. É realçado,
também, o papel preponderante
e imprescindível que os amigos
desempenham na minimização
desta questão.

DR

Peça de teatro alertou jovens monçanenses para dependência das redes sociais

Na sala 19, estiveram 20 alunos do 8.º ano, com idades entre
13 e 14 anos, os quais evidenciaram curiosidade e interesse na
temática em debate, interagindo
com os atores e opinando sobre
o grau de influência das redes
sociais nas suas escolhas, compromissos e prioridades.
No final da peça teatral, Alexandre, Lucas e Leonor saltaram
da plateia para o palco. Fizeram
de amigos de Jéssica, mostrando-lhe, desta forma, que a rede
social deve ser encarada como
um meio de entretimento e não
de alienação.
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SC Braga

Desporto

“SE PENSAVA TER MAIS PONTOS
NESTA ALTURA? PENSAVA...”

SC BRAGA recebe, esta noite, a partir das 21.15 horas, o Moreirense, em jogo da 33.ª jornada da I Liga. Pela primeira vez, Carlos
Carvalhal admitiu que o campeonato dos guerreiros ficou “aquém” das expectativas traçadas e que esperava ter mais pontos.
33.ª JORNADA

+ dérbi

| Joana Russo Belo |

Só na próxima semana, na antevisão ao último jogo da I Liga, é
que Carlos Carvalhal vai fazer o
balanço da temporada - prometeu aos jornalistas que vai revelar a meta pontual que tinha traçado para o campeonato -, mas
deixou já uma certeza, envolta
numa certa frustração pelo quarto lugar do SC Braga.
“Se pensava ter mais pontos
nesta altura? Pensava. Estivemos envolvidos em quatro competições e esta foi a competição
em que ficámos mais aquém, deveríamos ter feito mais pontos.
Existem explicações para isso,
ainda assim, podíamos ter feito
mais pontos, mas teremos oportunidade de falar sobre isto mais
à frente”, revelou o treinador, na
antevisão ao jogo desta noite,
com o Moreirense, considerando
existirem “razões objectivas”
para a quebra pontual nesta recta
final.
“Mesmo dentro das razões deveríamos ter feito mais e melhor

SC Braga recebe,
esta noite, o Moreirense,
a partir das 21.15 horas,
no Estádio Municipal de
Braga. Dérbi da 33.ª
jornada será arbitrado
por João Bento, da
associação de Santarém.

DR

Carlos Carvalhal admitiu que o campeonato ficou aquém das expectativas traçadas

em termos pontuais. Não me
custa nada dizer qual era o objectivo que eu tinha traçado para
a equipa em termos pontuais,
mas ficará para a antevisão do
jogo da última jornada, aí pode-

remos fazer um rescaldo”, acrescentou.
Depois de quatro jogos sem
vencer - duas derrotas e dois empates - Carvalhal quer uma reacção neste duelo com o Moreiren-

se, após uma “evolução muito
significativa no jogo com o Gil
Vicente a todos os níveis, em relação a um ponto de partida
mau, com o Paços de Ferreira”.
“A atitude e entrega foram

boas, a reacção à perda de bola
foi excelente, na circulação de
bola podemos melhorar, mas
conseguimos contrariar uma linha defensiva muito bem organizada, das melhores do campeonato. Queremos fazer mais e
melhor e conseguir os três pontos. Pensamos que vamos evoluir e ficar mais próximos do
que a equipa realmente vale, é a
nossa expectativa, diante de um
Moreirense que tem um treinador com um futebol positivo,
que procura jogar para vencer os
jogos e está a fazer uma boa
campanha”, realçou.

Publicidade

Técnico quer o foco da equipa nos dois últimos jogos do campeonato antes da Taça

Sporting “foi um justo vencedor”
BOOK HUNT
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Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

33.ª JORNADA

| Joana Russo Belo |

Carlos Carvalhal aproveitou a
conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense para saudar o Sporting pela
conquista do campeonato nacional.
“Foi um justo vencedor, da minha parte, do grupo de trabalho e
do SC Braga, endereço os parabéns ao Sporting por ser o novo
campeão”, referiu.
Com a final da Taça de Portugal já à porta - é no dia 23 de
Maio, em Coimbra, com o Ben-

fica -, o treinador quer que a
equipa mantenha o foco nos dois
últimos jogos da I Liga, “por
respeito à competição”, e só depois pode pensar na prova rainha. Até porque, acrescentou, “o
Moreirense pode ir à Conference
League e o jogo frente Portimonense pode ser importante para a
permanência”.
“Não podem de forma alguma
e eu não deixaria que isso acontecesse. Vestir a camisola do SC
Braga tem uma exigência neste
momento que nos obriga, em
qualquer circunstância, até num
jogo particular, a jogar nos limi-

tes e no máximo. Não nos vamos
desviar um milímetro sequer do
foco e concentração que tivemos
no último jogo. E vamos tentar
melhorar os níveis de eficácia, é
por aí que a equipa pode voltar
ao que estava”, frisou.
Questionado sobre se pondera
fazer descansar alguns jogadores
para a Taça ou rodar a equipa,
diz não ter “uma resposta directa” para isso: “há jogadores que
necessitam de jogar permanentemente, outros que precisam de
fazer uma pausa aqui e ali e cada
situação é única. O foco para
tentar vencer é o principal”.

BRAGA
Uma casa portuguesa, com certeza. É este o slogan do novo restaurante da cidade
de Braga. O restaurante Francesinha Portuguesa quer ser “um espaço
de referência”, esperando replicar o projecto nos próximos cinco anos.

Francesinha Portuguesa
quer ser referência e chegar a todo o país

A

pandemia obrigou
Jorge Ferreira a mudar de planos e a procurar soluções. Com
20 anos de experiência na área da restauração, o empresário
bracarense decidiu transformar o já projecto consolidado T4 no novo restaurante
Francesinha Portuguesa. A marca já está
registada desde Maio do ano passado e
Jorge Ferreira quer que este novo conceito seja “uma referência”. Por isso, o empresário tem como meta abrir cinco casas
na região do Minho nos próximos cinco
anos, contando, a longo prazo, permitir o
franchising da Francesinha Portuguesa,
com as devidas garantias, por todo o país.
“O projecto anterior era um projecto de
sucesso e estava completamente consolidado. O conceito do T4 era um conceito
que unia a gastronomia com a animação,
sendo que as duas se complementavam e
com a pandemia percebeu-se que o conceito do T4, que concentrava um grande
grupo de pessoas, era um conceito que
não podia ser viável”, justificou Jorge
Ferreira, que tinha também a exploração
do restaurante do edifício da Primavera e
fazia alguns serviços para o Hospital de
Braga.
Com tudo fechado, o empresário precisou “repensar” no que tinha de fazer a seguir. Quando reabriu portas a 18 de Maio
do ano passado, o empresário começou a
“ter consciência” que o conceito que
criou, e que estava “em velocidade cruzeiro” antes da pandemia, já não funcionaria.
“Ficamos assustados no início da pande-

DR

Restaurante Francesinha Portuguesa, situado na Rua Cidade do Porto, possui um espaço fantástico, com capacidade para 150 lugares

mia. Fui estudar e perceber qual a melhor
solução para este espaço enorme e com
muitas condições. Fui falando com quem
de direito e perceber o que funcionava na
restauração ou não. Tive uma grande ajuda dos grupos Super Bock e Delta, bem
como de outros fornecedores, que me foram dando indicações do que se estava a
passar”, contou o empresário, concluindo
que, na altura, a restauração que estava a
funcionar melhor era a tradicional gama
alta e o snack.

Para transformar o espaço que tinha
num restaurante com gastronomia mais
forte “era mais complicado” e, por isso,
decidiu posicionar-se no snack.
Jorge Ferreira começou por perceber “o
fenómeno” e com a ajuda de outra casa de
“grande referência”, que colocou a cidade
de Braga no mapa das francesinhas, começou a perceber que as várias casas que
entretanto abriram as portas apoiadas nesse conceito tinham algumas lacunas e que
podia haver aqui espaço para uma alter-

nativa.
“Não quis enveredar por esse caminho
directamente e fui à procura de colmatar
as lacunas e elaborar uma carta que fosse
de encontro a essas necessidades que
existem no mercado e tentar ajustar à nossa casa, porque temos espaço”, justificou.
Habituado a lidar com público diverso,
já que o T4 tinha capacidade para 300
pessoas, Jorge Ferreira também foi aprendendo muito com os clientes.
Publicidade
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FRANCESINHA PORTUGUESA

Espaço mais fresh

criado pelo arquitecto Vítor Vitorino

O

conceito estava definido, mas Jorge Ferreira precisava de um
novo espaço e para isso contou com “a ajuda fenomenal” do arquitecto e amigo
Vítor Vitorino. Resultado: um espaço
mais fresh, com cores vivas e respeitando
todas as regras Covid-19. “Temos todas
as condições e mais algumas, a esplanada
tem entrada de ar natural, temos luminosidade e cumprimos todas as regras Covid-19”, assegurou.
Vítor Vitorino “além de ser arquitecto,
percebe de gastronomia. É um arquitecto
completo dos tempos modernos, que
acompanha o cliente”, confidenciou Jorge
Ferreira, aplaudindo o trabalho feito.
“Demos um ar mais fresh, muito apoiado
em plantas e cores vivas. Apostamos essencialmente na higiene com materiais
fáceis de limpar. O chão é em tijoleira cerâmica a 100%, as paredes em azulejos e
madeiras super fáceis de limpar e as mesas em cerâmica e em pele lavável muito
fácil de higienizar”, contou.
A Covid-19 “veio ensinar muita coisa e
obrigar a colmatar alguns ‘facilitismos’”
que, às vezes, estavam presentes na restauração. “Já temos uma entidade que nos

Publicidade

regula, mas devia ser uma obrigatoriedade em todos os ramos de negócio da restauração”, alertou.
Francesinha Portuguesa nasce assim da
parceira com o arquitecto Vítor Vitorino,
mas também com Ana Pires, que “faz um
trabalho fantástico na parte do marketing”, e de “excelentes parceiros” que Jorge Ferreira sempre teve. “Dou muito valor aos fornecedores e a restauração sem o
apoio dos fornecedores não funciona e tenho felicidade de trabalhar com fornecedores/vendedores de excelência”, agrade-

“A Covid-19 veio ensinar muita coisa
e obrigar a colmatar muitos facilitismos na restauração”.

DR

Arquitecto Vítor Vitorino transformou espaço, dando-lhe “nova alma”

ceu. O empresário aposta também numa
publicidade com uma empresa “muito
forte” no mercado. “Todos tiveram uma
palavra. Fizemos esta obra sensivelmente
em três meses em meio. Começamos a 1
de Setembro e íamos abrir as portas a 14
de Dezembro, mas depois já não abrimos.
Entretanto, posicionamos a abertura para
10 de Janeiro e mais uma vez mandar-nos
para casa. Esta obra já teve mais tempo
fechada pronta do que aberta, o que é incrível”, lamentou.
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Qualidade dos Produtos
é aposta numa ementa diversificada

A

estrela da casa, como
o próprio nome indica, é a francesinha
portuguesa. Mas no
restaurante há muito
mais para picar, para
comer à mão ou de
faca e garfo. Da receita da francesinha
com mais de 30 anos, que herdou da tia,
às ofertas de outros produtos de excelência de todo o país. Em comum, todos os
pratos têm a aposta na qualidade dos produtos.
A receita do produto ex-líbris da casa foi

herdado de uma tia, sendo uma receita
tradicional da francesinha à moda do Porto. “Aperfeiçoamos e alteramos um pouco para vir ao encontro de Braga. Demos
um toque mais adocicado e mais leve ao
nosso molho e usamos, por exemplo, salsicha fresca”, revelou o empresário, garantindo que só trabalha com lombo de
boi, seja normal ou maturado. “Fizemos
um esforço muito grande para manter os
preços médios de mercado, mas fizemos
uma grande aposta na qualidade”, garantiu Jorge Ferreira, adiantando que o próprio pão é confeccionado pela casa.
Jorge Ferreira viajou pelo país para per-

ceber como eram feitos alguns pratos típicos. “Temos o prego da Serra da Estrela e
fui à Serra da Estrela experimentar os
queijos e o pão e consegui transportar para a nossa casa”, contou Jorge Ferreira,
seguindo viagem até Vendas Novas para
“buscar” as bifanas mais famosas do país.
Da Ericeira, o empresário trouxe a tosta
gigante (para dividir). Já em Lisboa, Jorge Ferreira foi inspirar-se para ter os melhores hambúrguers. “Eles têm conceitos
muito diferentes de hambúrguer e o tradicional hambúrguer de 120 a 150g foi
transformado num hambúrguer de 200g,
que levamos à mesa partido em quatro pa-

ra facilitar a sua ingestão”, referiu.
Nos Açores, o empresário descobriu o
segredo do bolo do caco.
Os snacks, defendeu o empresário, “não
têm que ser obrigatoriamente snacks tipo
fast food e com alto teor calórico”. Por isso, na nova casa há alternativas mais saudáveis dentro deste conceito, sendo que
há ainda a versão vegetariana. Os mais
novos também têm menus e ingredientes
à sua medida.
A elaboração da ementa teve “todo o
cuidado e está feita de forma a simplificar
a escolha do cliente”, garantiu o empresário Jorge Ferreira.
Publicidade
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Com um mobiliário diferenciado, pontuado com os verdes das plantas e muita luz, o restaurante Francesinha Portuguesa oferece experiências gastronómicas únicas

PROJECTO NOVO
com “equipa fantástica”

E

m tempos difíceis para a
área da restauração, Jorge Ferreira teve os fornecedores sempre do
seu lado, mas também
os colaboradores. “Nunca me abandonaram e eu
também nunca os abandonei. Neste momento, temos 14 colaboradores, mas estamos a reforçar a equipa”.
“Temos uma equipa fantástica e apresentamos um produto muito bom”, assegurou o proprietário do Francesinha Portuguesa, admitindo a necessidade de
“aperfeiçoar” sobretudo nos tempos de
espera.

O “maior inimigo” neste momento é a
restrição de horários, que obriga a trabalhar só com reservas.
“Neste momento, temos um problema,
como somos obrigados a encerrar às
22.30 horas, sobretudo, à sexta-feira e sábado, os clientes concentram-se entre as
20.15 e as 20.30 horas e levamos com um
boom e é difícil dar a resposta que queremos dar”, explicou.
Com a Covid-19, a restauração é obrigada a trabalhar por marcação e assim “é
muito complicado” recusar clientes,
quando eles vêem mesas disponíveis.
Quando for possível, Jorge Ferreira assegurou que o serviço vai ser prestado por

ordem de chegada. “Dessa forma conseguimos controlar melhor os tempos para
que o serviço não se atrase”, constatou
ainda.
Nesta fase, as pessoas acabam por se
concentrar à porta do restaurante, no final
da refeição, a conversar.
“Se não houvesse restrições não haveria
concentração das pessoas. A regra foi imposta por quem não percebe nada do que
se passa no terreno”, lamentou o empresário, lembrando que ficou “mais que
provado que a restauração estava fechada
quando houve picos de pandemia”.
Depois do primeiro sábado de portas
abertas (1 de Maio), desde meados de Ou-

Actualmente, o restaurante
Francesinha Portuguesa,
situado na Rua Cidade
do Porto, abre às 12 horas
e encerra às 22.30 horas.
Sendo que aos domingos abre
das 18.30 às 22.30 horas. A terça-feira é dia de descanso do pessoal.
tubro, a ter que fechar às 22.30 horas
“claro que houve um boom de afluência”.
Jorge Ferreira também não percebe como é que abriram primeiro as esplanadas,
em dia de feriado e bom tempo, permitindo assim “a tempestade perfeita”.
“Era preferível ter aberto tudo e espalhar as pessoas nos espaços. Foi uma medida completamente errada deixar só
abrir as esplanadas. Com estas regras estamos a fazer com que haja concentração
e não o distanciamento tão necessário e
pedido pelas”, salientou ainda Jorge Ferreira, confirmando que o restaurante
Francesinha Portuguesa conta agora com
lotação para 150 pessoas.
Publicidade
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Moreirense SC

“É sermos campeões à nossa maneira”
MOREIRENSE SC atingiu a marca dos 40 pontos e a sétima permanência consecutiva na I Liga, quando tem ainda pela frente
mais duas rondas e a possibilidade de chegar ao sexto lugar de acesso à Europa. Vasco Seabra enaltece ambição da equipa.
33.ª JORNADA

| Joana Russo Belo |

São 40 pontos já certos e a sétima permanência consecutiva do
Moreirense SC na I Liga, quando faltam ainda disputar duas
jornadas do campeonato. Feito
enaltecido pelo técnico Vasco
Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo
desta noite com o SC Braga.
“Tivemos um discurso interno
e externo a bater sempre igual.
Não estivemos com rodeios de
ser uma equipa que se batia pelos três pontos. Neste momento,
ao atingir os 40, conseguimos
garantir matematicamente a manutenção. É o nosso campeonato
e é sermos campeões à nossa
maneira”, realçou o treinador,
assumindo a ambição de poderem lutar por um lugar europeu,

agora a dois pontos de distância.
“Gostamos sempre de fazer e
construir mais. Estamos satisfeitos com o que fizemos, o desenvolvimento individual e colectivo e a promoção de jogadores.
Ao mesmo tempo, estamos insatisfeitos, porque queremos ainda
conquistar mais seis pontos. Essa insatisfação tem a ver com
exigência, compromisso e vontade de vencer”, referiu, dando
conta da “ambição muito grande
de ir a Braga fazer um bom jogo
e lutar pelos três pontos”.
“Acredito que a nossa equipa é
muito competitiva por ela mesmo. Independentemente, dos objectivos estarem concretizados,
o grupo tem a ambição de chegar aos 43 pontos. Jogar com
mais tranquilidade é um chavão,
gostamos da pressão do jogo,
queremos ser competitivos”.

+ destaque

DR

Vasco Seabra destaca a ambição da equipa e a vontade de somarem mais pontos

Moreirense SC confirmou
a sétima manutenção
consecutiva na I Liga, ao
somar 40 pontos, fruto de
uma reviravolta na última
ronda, em Portimão.
Quando faltam duas
jornadas para o fecho das
contas, o triunfo, aliado
à derrota do Vitória SC
frente ao FC Famalicão,
deixou o sexto lugar - o
último de acesso às provas
europeias - a uma
distância de dois pontos
e ainda possível para os
cónegos.
Publicidade

Técnico enaltece espírito competitivo do plantel, motivo de sucesso da equipa

“Senti que o grupo é uma família
e tem uma dedicação gigante”
33.ª JORNADA

| Joana Russo Belo |

Qual o segredo para o sucesso
do Moreirense, que caminha para a 12.ª temporada no principal
escalão do futebol nacional, a
sétima consecutiva? “Energia de
exigência”, explica Vasco Seabra, treinador que substituiu César Peixoto, em Janeiro, e é o
terceiro timoneiro em Moreira
de Cónegos, depois de Ricardo
Soares ter iniciado a época.
“Tem a ver com essa exigência
interna. Cheguei cá e senti que o
grupo é uma família e tem uma
dedicação gigante, dentro daquele balneário respira-se para
tentar ganhar, para lutar pela vitória. Isso é passado pela energia
dos capitães, do grupo. Não há
um único momento de facilitismo. As coisas podem não correr
bem num jogo, mas, no treino
seguinte, teremos alta exigência
e jogadores competitivos e focados. O maior segredo é ter um

lll
Nahuel Ferraresi, defesa
central do Moreirense,
integra a lista preliminar
de convocados da selecção
da Venezuela para a Copa
América 2021, que se
realiza na Colômbia e
Argentina, no Verão.
As boas exibições na época
de estreia ao serviço dos
cónegos - onde chegou
depois de evoluir no
FC Porto B - levaram o
seleccionador venezuelano,
o português José Peseiro,
a integrá-lo na lista.
grupo competitivo, o passar dessa mensagem é importante”, sublinhou o treinador, descartando
a ideia de que os cónegos “joguem com mais tranquilidade”

nas duas rondas finais do campeonato, até porque, a equipa
tem mostrado “gostar da pressão
do jogo e de jogar para ganhar”.
Quanto ao jogo com o SC Braga, Vasco Seabra lembra ser “um
adversário difícil” e é peremptório: “deixo de lado o momento
menos bom, porque me parece
ilusório, é uma das equipas que
melhor futebol praticou durante
a época, pelo que é um jogo extremamente difícil para nós. É o
adversário que nos impôs a derrota mais dura, temos vontade de
lutar para que isso não aconteça
de novo. Temos mais seis pontos
em disputa, temos muita vontade de os conquistar. Vamos lutar
por eles até à exaustão, é esse o
compromisso da equipa”.
O treinador aproveitou a conferência de imprensa para endereçar os “parabéns ao novo campeão nacional, o Sporting” e ao
“Estoril, que confirmou o regresso à I Liga e se sagrou campeão”.
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Moreno orienta conquistadores
nas últimas duas jornadas
VITÓRIA SC anunciou saída de Bino Maçães do comando da equipa, técnico que tinha substituído
João Henriques no início de Abril. Moreno transita da equipa B e já prepara a deslocação à Madeira.
VITÓRIA SC

+ adeptos

| Joana Russo Belo |

É a terceira chicotada no Vitória
SC esta temporada. Bino Maçães deixou, ontem, o comando
da equipa, onde chegou no início
de Abril, à 26.ª jornada, para
substituir João Henriques, numa
época que começou sob a batuta
de Tiago Mendes.
Após sete jogos - duas vitórias,
um empate e quatro derrotas -,
Bino acertou a rescisão de contrato na sequência da derrota caseira com o FC Famalicão, na
quarta-feira, desaire que pode
complicar as contas do sexto lugar, que dá acesso à segunda
pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Vimaranenses somam 42 pontos, mais dois do
que Santa Clara, Belenenses
SAD e Moreirense, quando faltam duas jornadas para o fecho
do campeonato. Pelo caminho
ficou a corrida pelo quinto lugar
e pelo play-off da nova competição europeia, com os vimaranenses ultrapassados pelo Paços
de Ferreira, orientados por Pepa,
apontado como o treinador para
a próxima temporada em Gui-

VITÓRIA SC

Moreno sobe da equipa B ao comando da formação principal do Vitória SC

marães.
“A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que o treinador Bino comunicou à administração a decisão de deixar o
comando técnico da equipa principal. Perante tal posição, Moreno ficará com o plantel nas últimas duas jornadas da I Liga.
Moreno, que transita do Vitória
SC B, já irá orientar a sessão de

treino desta quinta-feira, que
serve de preparação para a deslocação ao terreno do Marítimo
da Madeira”, pode ler-se no comunicado publicado pelo clube
vimaranense na página oficial.
A direcção aposta, assim, em
Moreno, antigo jogador, para assumir o comando da equipa
frente ao Marítimo e Benfica,
nas rondas decisivas da I Liga.

O Vitória SC criticou o
momento do regresso
do público aos estádios
dizendo ser um “teste
para viabilizar” a ﬁnal
da Liga dos Campeões
em Portugal. Num longo
comunicado, o clube
critica a Liga e federação
por considerar que pode
haver uma “eventual
desvirtuação da verdade
desportiva” pelo facto de
apenas oito dos dezoito
clubes poderem contar
com o apoio dos respectivos adeptos na última
jornada e considera que
esta abertura transforma
os adeptos em “cobaias”
para viabilizar a presença
de público na ﬁnal da Liga
dos Campeões, marcada
para o Estádio do Dragão.

Gilistas querem selar, hoje, em Paços de Ferreira a permanência

“Conquistar rapidamente o objectivo” da manutenção
GIL VICENTE

| Joana Russo Belo |

Vai ser um Gil Vicente a entrar
em campo, em Paços de Ferreira, a partir das 19 horas, de olhos
postos em selar já a manutenção
na I Liga. Gilistas ocupam o 12.º
lugar, com 36 pontos, e precisam
apenas de mais um para fecharem as contas da permanência.
“Para mim, o que faz sentido é
atingir objectivos. O objectivo
para o qual fui contratado é a
manutenção e a verdade é que
ela ainda não está assegurada.
Apesar de estarmos numa oposição favorável comparativamente
a outros adversários, ainda não a

lll
Gil Vicente ocupa o
12.º lugar, com 36 pontos,
e só precisa de mais um
ponto para assegurar a
permanência na I Liga.
conseguimos e é nisso que estamos focados”, sublinhou Ricardo Soares, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo
desta 33.ª jornada do campeonato, sublinhando que o plantel está focado “conquistar rapidamente o objectivo” da manutenção.
O técnico diz esperar um “ex-

celente jogo de futebol” e garante um Gil Vicente “forte” e “confiante no processo de jogo”,
frente a um adversário que foi a
“sensação do campeonato”.
“O Paços fez muitos jogos
muito bem conseguidos, uma
sustentabilidade nos resultados
muito forte. Faz um campeonato
muito regular, nivelado por cima. Sabemos da qualidade individual e colectiva do Paços de
Ferreira, mas também sabemos
como estamos. Tem um conjunto de jogadores com um nível
médio-alto. É uma equipa bem
montada nas soluções para os lugares. Tem uma defesa madura e
experiente, dois laterais com

projecção ofensiva, um meiocampo com muita qualidade e
competência. Na frente, tem
gente com capacidade no ataque
aos cruzamentos. É uma equipa
com um jogo de corredores muito forte”, alertou.
O técnico comentou ainda o regresso dos adeptos aos estádios,
que considera “gratificante”: “é
uma satisfação muito grande podermos definitivamente ter esses
laços com os adeptos mais próximos de nós na bancada. É muito gratificante e motivador. Dentro da percentagem que é
possível estar no estádio, quero
que compareçam. Os adeptos serão sempre o corpo dos clubes”.

§breves
Dia 29 de Maio
Dragão recebe final
da Liga dos Campeões
A UEFA confirmou, ontem, que a final da Liga dos Campeões foi transferida de Istambul para o Porto,
realizando-se no Estádio do Dragão,
no dia 29 de Maio, pelas 20 horas,
com um limite de 12 mil adeptos,
lugares marcados e bilhetes nominais. Com a final entre duas equipas
inglesas, Manchester City e Chelsea,
a ministra de Estado e da Presidência, Mariana da Silva, sublinhou
que os portadores deverão viajar
em bolha e não poderão permanecer no país mais que 24 horas.
“As pessoas que vierem à final da
Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito, em situação de bolha e em
voos charter. Farão deslocações para uma zona de espera, daí para o
estádio e daí para o aeroporto, estando em território nacional menos
de 24 horas, em bolha e com testes
obrigatórios, feitos, em princípio,
antes de entrarem no avião”, explicou Mariana Vieira da Silva.
A final estava inicialmente marcada
para o Olímpico de Ataturk, em Istambul, mas a situação pandémica
na Turquia, que há pouco mais de
uma semana entrou na lista vermelha do Reino Unido devido ao elevado número de casos positivos de
Covid-19, motivou a alteração.
O facto de as autoridades portuguesas terem permitido a presença
de público no estádio foi decisiva,
segundo explica o comunicado da
UEFA.
Será a quarta vez que Portugal recebe a final da principal competição
de clubes da UEFA, depois de ter sido anfitrião em 2020, 2014 e 1967.
Bilhetes serão colocados à venda a
partir de 24 de Maio.

II Liga
Última jornada adiada
para 22 de Maio
O Conselho de Justiça da Federação
Portuguesa de Futebol decidiu
mandar repetir o Académica-Vilafranquense, da 26.ª Jornada da II
Liga, jogo que terminou empatado
sem golos, por utilização irregular
de Ricardo Rodrigues, jogador do
Vilafranquense. Jogo vai realizar-se
dia 19 de Maio, quarta-feira, às 20
horas, data inicialmente prevista
para a última jornada da competição, que fica, assim, adiada para
o fim-de-semana seguinte, para 22
de Maio.
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Nova Praça Viana vai ser gerida pela Escola Desportiva de Viana, após a celebração de um protocolo entre a associação e a autarquia vianense

Praça Viana vai ser gerida
pela Escola Desportiva de Viana

lll
“Nos últimos anos tem-se
assistido a uma transformação profunda no tecido desportivo e nos equipamentos
desportivos do concelho”,
que será Cidade Europeia do
Desporto em 2023, referiu
José Maria Costa.

CONTRATO DE COMODATO foi assinado entre a Câmara Municipal deViana do Castelo e a associação
desportiva que vai ser responsável pela gestão do novo espaço municipal.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo assinou ontem o contrato de comodato com a Escola
Desportiva de Viana para a gestão da futura Praça Viana. O autarca, José Maria Costa, indicou
que a assinatura do documento
no dia em que a colectividade
assinalou 45 anos de existência
representou “um momento particularmente feliz” e um voto de
confiança à EDV.
O edil considerou que, nos últimos onze anos, se assistiu “à
transformação profunda no tecido desportivo e nos equipamentos desportivos do concelho”,
indicando que a “maior centralidade” do desporto possibilitará a
Viana do Castelo ser Cidade Europeia do Desporto em 2023, naquele que será “o corolário” do
trabalho promovido.
Também o presidente da direção da Escola Desportiva de
Viana, Rui Jorge Silva, referiu
que este foi “o culminar de um
trabalho coletivo”. “A qualidade
do espaço, associada à qualidade
dos técnicos, vai gerar uma
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Contrato de comodato foi assinado pelo presidente da autarquia, José Maria Costa, e o pressidente da ED Viana, Rui Jorge Silva

maior qualidade formativa”,
realçou, recordando que um espaço próprio era uma velha ambição do clube.
Já o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Alberto Midões,
destacou a “relação de confiança” entre os parceiros, naquele

que considerou um “projeto para
a vida”. “A Escola tem a enorme
responsabilidade de dar corpo a
um projeto da comunidade”, assegurou.
A empreitada de Reabilitação e
Refuncionalização da Praça Viana, que conta um orçamento de

A reconversão da antiga
praça de touros, desactivada desde 2009, está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU), candidatado a fundos comunitários do Portugal 2020.
A futura Praça Viana resulta numa parceria com a ED
Viana, assumindo o espaço
uma dupla função, já que
durante o dia e nos períodos de actividades letivas
estará ao serviço da comunidade escolar, sendo depois utilizado como equipamento de apoio à EDV.

quase 3,7 milhões de euros e
com um prazo de execução de
18 meses, está a criar uma estrutura multifunções que pretende
servir o desporto e os jovens, apta para a prática de várias modalidades em simultâneo. A refuncionalização deste equipamento

está integrada na estratégia municipal de construção e requalificação de espaços desportivos
para a Cidade Europeia do Desporto 2023.
A intenção da autarquia passa
por transformar a antiga arena,
com uma área desportiva útil de
3.800 metros quadrados e cerca
de 65 metros de diâmetro, num
‘campus’ desportivo, com requalificação do edifício e das zonas
adjacentes. Assim, este equipamento municipal está a ser refuncionalizado, permitindo que
fique ao serviço da formação
desportiva e do desporto dos
vianenses.
O piso 0 contará com áreas comerciais destinadas a comércio e
serviços, com acesso pelo exterior e independentes do edifício
principal; receção, secretaria e
administração; balneários; salas
de treino / aquecimento; área de
Ginástica Rítmica e Artística /
Campo de Jogos; área de Ginástica de Trampolins e Saltos;
campo de jogos e área técnica.
Já o piso 1 terá bancada de 240
lugares, sala de troféus, restaurante, bar, cozinha e instalações
sanitárias públicas.
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APD/Braga fornece
seis jogadores à selecção
mas precisa de carrinha
VIATURA COM 21 ANOS DÁ PROBLEMAS e colectividade não consegue
aceder a apoios para a substituir.
DESPORTO ADAPTADO
| Rui Serapicos |

A delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes, em cujo seio se desenvolve a
equipa de basquetebol em cadeira de rodas, que tem ganho nos
últimos anos todos os títulos da
modalidade no panorama nacional e fornece seis jogadores à última convocatória da selecção
nacional, não tem conseguido
aceder a apoio para a compra de
uma viatura de transporte.
“Temos uma carrinha com 21

anos de idade e que tem dado alguns problemas, temos candidatado a tudo que aparece (mas
sem sucesso) essa carrinha serve
para todas as valências que a
instituição possui, como tal serve um número elevado de pessoas com deficiência directamente, e indirectamente quem
lhes é mais próximo”, escreveu
na sua página pessoal de Facebook Rivardo Vieira, o treinador
da equipa de basquetebol em cadeira de rodas, que integra também a equipa técnica da selecção nacional.

§xadrez

Quanto aos seis atletas da APD
Braga na selecção nacional, trata-se de Henrique Sousa, Filipe
Carneiro, Sílvio Nogueira, Jorge
Palmeira, Hélder Freitas e Márcio Dias.
Os seis foram chamados pelo
selecionador nacional Marco
Galego para integrarem aquele
que será o quarto estágio da época da selleção nacional A de
BCR.
O estágio realiza-se entre os
dias nove e 13 de Junho no Centro de Alto Rendimento de Gaia
e a equipa técnica nacional, que
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Equipa da APD Braga tem dominado basquetebol em cadeira de rodas nacional

é ainda composta por Ricardo
Vieira, treinador e pelo preparador físico Bruno Silva ambos da
APD Braga, convocou 16 joga-

Luis Pedro Martins, da região de Turismo do Porto e Norte, realça retorno comunicacional

Porto e Norte espera espanhóis
para assistir ao Rali de Portugal
AUTOMOBILISMO
| Rui Serapicos |

DR

Havia uma vitória para casa um e ao terceiro jogo Pedro Rodrigues venceu

Campeão distrital de sub-08

Pedro Afonso Rodrigues vence
Francisco Soares no desempate

dores, sendo seis da APD Braga.
A selecção nacional de BCR
está a preparar a participação no
Campeonato da Europa C.

No passado sábado o Colégio do Ave decorreu o jogo de desempate para a
atribuição do título de campeão distrital sub-08 entre dois alunos do Colégio do Ave federados no Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis, Francisco Soares e Pedro Afonso Rodrigues.
Com arbitragem de Mário Oliveira, nas três partidas rápidas disputadas com
10 minutos para cada jogador completar a partida, a vitória sorriu a Pedro
Afonso Rodrigues registando-se o resultado a seu favor, 2-1.
O pódio absoluto ficou definido com Tiago Pereira, também aluno do Colégio do Ave, no terceiro lugar. O encerramento contou com a presença dos
professores do 1.º ciclo do Colégio do Ave, Glória Magalhães, Olga Neiva e
Rui Maciel, do professor responsável pela Actividade de Enriquecimento
Curricular Xadrez do Colégio do Ave e do presidente da Direcção Pedagógica
do Colégio do Ave, Rui Costa.

“É normal que o público espanhol venha sempre assistir”, e
nos últimos dois anos “não há
outro evento com mais impacto
para a região do Porto e Norte”
disse ontem Luis Pedro Martins,
presidente da região de Turismo
do Porto e Norte, ao intervir na
apresentação do Rali de Portugal.
A prova vai ser disputada entre
21 e 23 de Maio, primeiro pela
zona Centro, com classificativas
em Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, e depois no Norte, em
Lousada, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante,
Porto, Felgueiras e Fafe.
Aquele responsável estimou
um retorno de “cerca de 142 milhões de euros, dos quais acerca
de 70 milhões são retorno de comunicação”.
“É uma prova com muita transmissão televisiva, com muitos
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Sébastian Ogier venceu na Croácia

canais que estão nos nossos mercados”, adiantou.
Segundo Luís Pedro Martins,
“os grandes eventos são muito
importantes nesta altura em que
estamos a iniciar a retoma” e a
reconquista de turistas, acrescentou, “faz-se com promoção
externa etambém no território
com eventos de grande capacidade de atracção, que felizmente
o país tem tido em 2020 e em

2021eventos , mas mais a sul;
agora temos esta oportunidade”,
adiantou.
O presidente do Automóvel
Clube de Portugal, entidade organizadora da prova, Carlos
Barbosa, lembrou que 2020 “foi
um ano complicado, porque o
último rali que tivemos foi em
2019”.
“Em 2020 não houve Rali de
Portugal devido à situação pandémica no país e em 2021 vamos retornar, depois de termos
tido grandes trabalhos e grandes
conversas com a Direcção-Geral
de Saúde, para que fosse possível ter este ali com todas as condições sanitárias, para que não
houvesse qualquer espécie de
contactos pandémicos durante o
ali de Portugal”, acrescentou.
“A GNR vai ter um papel importantíssimo para controlar as
zonas. Estou muito esperançado
que o público tenha uma palavra
a dizer neste ali de Portugal”,
frisou ainda Carlos Barbosa.
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ABC/UMinho perde na visita
ao Sporting da Horta

ACERTO DE CALENDÁRIO com derrota nos Açores mantém academistas no
8.º lugar do Andebol 1, a oito pontos do Madeira SAD, que é sétimo.
ANDEBOL
DR

Jovem basquetebolista admite vir a ter de escolher entre desporto e estudos

Joga pelo SC Braga e estuda na Universidade do Minho

Josimar Cassamá: jogador
de basquetebol, estudante
de medicina e bolseiro
da Fundação Gulbenkian
BASQUETEBOL
| Rui Serapicos |

Natural de Braga, Josimar Pacheco Cassamá frequenta o
quarto ano da Escola de Medicina da Universidade do Minho e
concilia a vocação clínica – que
diz ter partido da vontade, desde
pequeno, de “fazer algo para os
outros” – com o gosto pelo basquetebol no Sporting Clube de
Braga, onde é federado. Este é
um tema em destaque na página
oficial de Facebook da Fundação Gulbenkian, da qual o jovem
basquetebolista e estudante de
medicina é bolseiro.
Apontado como “um exemplo
de organização e resiliência”,
Josimar dedica-se aos seus muitos projectos “com alma e pragmatismo, numa sede de saber e
aprender mais que identifica
também nos seus colegas da Rede de Bolseiros Gulbenkian”.
“Sempre gostei muito da área
da saúde e da ciência e desde pequeno que soube que queria fazer algo para os outros. Sempre
gostei de ajudar, de dar o meu
melhor à outra pessoa e, por isso, na altura das candidaturas
senti que era o percurso para
mim”, começa por declarar.
“Cada vez fico mais feliz por
ter feito a escolha que fiz. É um
bocado chato no início porque
pensamos ‘quando é que vou
aplicar isto?’, ‘quando é que vamos ser mesmo médicos?’,
‘quando é que vamos ajudar as
pessoas?’”.

“É a partir do terceiro/quarto
ano, quando começamos a ir ao
hospital e a falar com pacientes,
que sabemos que o nosso esforço compensa. Compensa por
ajudar os outros, por tentarmos
fazer o máximo que podemos.
Sinto que se vai tornando cada
vez mais gratificante”, realça.
Questionado sobre que surgiu
primeiro, o basquete ou a medicina, responde que “sinceramente, não sei muito bem”.
“Como eu comecei mais novo
a jogar basquete, se calhar digo
que o basquete apareceu primeiro. Até porque da medicina eu tinha uma ideia de que gostava —
aquela ideia de criança de ‘quero
ser médico’ —, mas só mais tarde o idealizei como um futuro”,
adianta.
Questionado ainda se vai ser
possível manter as duas coisas
no futuro ou eventualmente vai
ser preciso escolher, responde
que já pensou “um bocadinho
sobre isso, sobretudo pensando
no sexto ano, que exige muito
estudo por causa da Prova Nacional de Acesso”.
“Tento não pensar tanto no que
posso fazer no futuro, mas sim
no que posso fazer agora. Há
certos momentos em que se calhar não posso ir a um treino
porque tenho de estudar. Outros
em que tenho jogo e não consigo
estudar tanto. Se agora o consigo
fazer, tudo bem. Mais tarde, se
tiver de escolher vou ter de escolher; até lá não adianta pensar
nisso”, referiu ainda.

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho perdeu ontem
nos Açores com o SC Horta, por
24-22, em encontro para acerto
de calendário, relativo à jornada
17 do campeonato nacional Andebol 1.
Parte significativa do sucesso
dos insulares, que ao intervalo
venciam por 13-12, deve-se ao
poder de meia distância do lateral cabo-verdiano Bruno Landim, que foi o melhor marcador
do jogo com 8 golos.
O central André José, com 6
golos, e o ponta direita André
Rei, com 4 golos, foram os academistas mais certeiros no momento do remate.
Após este acerto, todas as equipas ficam com 26 encontros disputados. Na tabela liderada pelo

DR

André José, com 6 golos, voltou a ser o melhor marcador dos minhotos

FC Porto, com 78 pontos, seguido de Sporting e Benfica, ambos
com 74, o ABC/UMinho é oitavo com 46.
Para a ronda 27, cujas atenções
na luta pelo topo da tabela vão

estar focadas sábado no jogo
Benfica-FC Porto, segue-se no
domingo, no Flávio Sá Leite,
com apito inicial previsto para
as 16 horas, o encontro entre
ABC/UMinho e o Boa Hora.

Dia 20 de Junho, no Estádio 1.º de Maio

Meeting de Braga vai contar para
apuramento aos Jogos Olímpicos
ATLETISMO

| Rui Serapicos |

O Estádio 1.º de Maio, em Braga, acolhe, dia 20 de Junho um
dos dos meetings portugueses de
nível E, entrando para o calendário de provas pontuáveis para os
World Rankings confirmados
pela World Athletics, informou
ontem a Federação Portuguesa
de Atletismo.
“Representa muito prestígio
para a cidade. Nos últimos anos
tem sido em Portugal o meeting
mais pontuado”, declarou ontem
ao Correio do Minho, Sameiro
Araújo. A vice-presidente da Câmara Municipal de Braga e vereadora do Desporto elogiou a
Associação de Atletismo de Braga por esta organização. “Está
de parabéns a Associação de
Atletismo de Braga, que conta
com a colaboração do Município
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Meeting de S. João passa a chamar-se Meeting de Braga

de Braga”, realçou, lembrando
que os melhores atletas portugueses procuram estar presentes
para obter marcas de acesso a
provas internacionais.
“Apesar de só ainda contar
com três anos, é um meeting
muito focado em resultados de

excelência, ”, adiantou.
As quatro reuniões aprovadas
são o Meeting Vitor Tavares (Faro), já no próximo dia 15 de
Maio, o Meeting Cidade de Lisboa, a 10 de Junho, o Meeting
do Centenário da FPA, a 17 de
Junho, e o Meeting de Braga.
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Equipa júnior
da ACR Roriz
triunfa em prova
de Espanha
DOIS PRIMEIROS E VITÓRIA POR EQUIPAS
são expressões do domínio da equipa baseada
em Barcelos em prova disputada sábado
na província de Léon, no norte de Espanha.
CICLISMO

| Redacção |

A equipa júnior de ciclismo
ACR Roriz Cycling Academy
arrebatou os dois primeiros lugares individuais e venceu por
equipas, em Espanha, o Grande
Prémio Valdefresno, prova do
Publicidade

calendário Nacional Espanhol
Juniores, também pontuável para o Ranking REFEC, organizada pela Federação de Castilla e
Leon e pelo clube de Bembibre
Ciclismo.
Em Valdefresno, município da
Espanha na província de León,
após mais de 90 km de trabalho
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Equipa de juniores da ACR Roriz dominou prova no norte de Espanha

de equipa, Victor Paula e Pedro
Pinto, isolados em fuga, superiorizaram-se à concorrência nos
últimos 3 km e terminaram nos
dois primeiros lugares de uma
prova que contou com mais de
110 ciclistas em representação
de 23 equipas.
Os dois ciclistas gastaram

2:26.55 horas para percorrer o
percurso de 97 km, deixando a
três segundos o seu mais directo
perseguidor.
João Cunha (sétimo) e Luís Lemos (oitavo) terminaram no
Top10, enquanto Kawah David
foi 17.º e Tomás Mota terminou
em 19.º . Rafael Barbas fez 22.º,

Diogo Carreiras 32° e Guilherme Rodrigues 43°.
Nas classificações intermédias
o Kawah David conquistou a
classificação das Metas Volantes, enquanto Victor Paula venceu o Prémio da Montanha.
Marcelo Soares não concluiu a
corrida.
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Opinião
Ideias

BORGES DE PINHO Juiz Conselheiro Jubilado

Os dejetos do sistema e as usuais soluções

S

audando-se um Abril que já se foi há
muito, ainda que coberto de promessas, utopias, garantias e desejos de
toda uma outra e melhor realidade, a grande
verdade, doa a quem doer, é que cada vez
mais vimos vivendo no desamparo e desespero de “coisas” “perdidas” e de arcar com
os dejetos de um sistema anquilosado e pervertido para o qual, dizem, não há ETAR,
lei ou poder que lhes dê solução, tal é a porcaria que o esquema e sistema político montados, e vividos, nos vem trazendo num amplificar de poderes, do executivo ao
legislativo, mesmo invadindo o judicial.
Num “mercadejar” de cargos, atos, amizades, favores, conhecimentos, confrades e
compadrios, e em todos os tempos e formas
verbais, e a um tal ponto que quase se confundem os dejetos com os atos em si e até
mesmo com os próprios autores de tais defecações. É corrupção por atacado, peculato
aos molhos, tráfico de influências, jeitos,
falcatruas, burlas, etc., com o sistema judicial a não ser capaz de dar resposta pronta e
cabal a tanto crime e trafulhice, umas vezes
dada a imensidão do trabalho, a exiguidade
dos meios, o dificultoso das investigações,
as “maneirosas” leis criminais e processuais, muitas delas inquinadas de ideias e
princípios de um “liberalismo” libertário
agudo e esotérico e do uso abusivo de constitucionalidades de “alpercata”, de ofensas a
direitos, de recursos e medidas congeminadas por togados que vivem para os seus proventos, os seus escritórios, os partidos a que
pertencem e para as vidas que almejam. Isto para já não se falar em mentes perversas,
“esquentadas” por idealismos e pensamentos “amarrotados” e “esgotados” na vaidade
do esdrúxulo e da fantasia de algo a que
chamam “direita” e “esquerda”, radicais ou
não.
É certo que os rios estão cada vez mais poluídos, e alguns, vindos de Espanha, suportam até duvidosa, inquinada, estreita correnteza e outras poluições, sendo que as
ETARs existentes não vêm dando vazão a
tanta porcaria e lixo, ainda que há dias a
Agere nos tenha surpreendido com a construção da nova ETAR do Este, em concurso
público por 30 milhões (C. Minho, 20.4.21).
Mas os dejetos do sistema são tantos e tão
frequentes, e em todos os seus poderes e
partidos, que na conjuntura da partidocracia
que nos invadiu em Abril de 1974 qualquer
ETAR não basta, e muitos desses dejetos,
“formatados” em personalidades, são até
premiados com lugares na Banca, em certas
estruturas públicas, nacionais, europeias e
mundiais, em lugares em empresas de gaba-

rito e bom proveito, em cargos políticos ou
para-políticos e em serviços estaduais, e até
arriscam a apanharem com uma comenda à
medida. Pelos bons serviços prestados ao
povo, designadamente porque souberam e
foram habilidosos no “mercadejar” dos cargos e no camuflar dos seus “maneirismo” e
“arte”, recebendo por troca, pelo menos,
“chapeladas” e “dinheiro” e talvez uma e
outra participação num concurso público ou
obra pública. Concursos públicos e obras
públicas que cada vez mais reservas nos
merecem, pois os media estão continuamente a trazer à baila suspeitosos concursos
e ajustes diretos, como o ocorrido entre a
Cabrita de V. R. S. António, de mãos dadas
com o deputado Gameiro do PS, de Leiria,
na venda de um terreno junto a Montegordo, logo se desembocando numa investigação criminal e em perda de imunidade parlamentar por suspeitas de corrupção,
peculato e tráfico de influências, etc., aliás
num ”mercadejo” a contento.
Entretanto, para confirmar o que vem sendo dito, a Judiciária e o MP “cairam” sobre
o arquiteto Manuel Salgado e seu filho, com
buscas, apreensão de documentos e telemóveis, escrevendo-se mesmo que a “Judiciária aperta cerco a “Marquês de Lisboa””, estando em causa “suspeitas da prática de
crimes no exercício de funções públicas como abuso do poder, corrupção, prevaricação, participação económica em negócio,
violação de regras urbanísticas e tráfico de
influência, aliás um arquiteto que entrou em
2007 com Costa para a Câmara de Lisboa e
lá ficou no urbanismo até 2019, que é primo
direito de Ricardo Salgado, do BES, a quem
até beneficiara, diz-se, ele que foi presidente da SRU de Lisboa Ocidental
(C.M.21.4.21). E na sequência de tal problemática, até foram feitas buscas na Câmara, ao pelouro do Urbanismo no Campo
Grande e ainda em Sintra, Cascais, Caldas
da Rainha e Alvor, mas as investigações
continuarão.
Claro que isto, e na atual conjetura, não
deixa de ser caricato, mormente depois do
ocorrido a 9 de Abril, e só se espera que os
processos avancem no tempo, não se “empapem” num só, e se ponha a funcionar a
justiça, dando-se-lhe meios que não atrapalhem a aplicação da mesma justiça, meios
logísticos e humanos sensatos, capazes e
competentes, e sobretudo leis que “não entravem” o poder judicial. Está na altura de
“refinar” e “temperar” a Constituição, “desvulgarizando-a” e reduzindo o recurso à
mesma, cortando-se no número de deputados e ”limpando“ o parlamento de suas nu-

lidades, idiotices utópicas e radicalismos
esdrúxulos de direita e de esquerda, e sobretudo evitando-se que os juristas e advogados em exercício, e os enquadrados em
grandes escritórios e firmas, possam continuar a exercer seus anteriores lugares, defendendo seus interesses e conveniências.
E agora que o Marcelo deu uma “palavrinha” e todos estão ainda recordados do 9 de
Abril, avance-se de vez com o crime do enriquecimento ilícito, dê-se força e proteção
legal aos delatores da corrupção e acabe-se
de uma vez por todas com os “dejetos” que
se vão “soltando” dos e nos cargos dos vários poderes constituídos devido a todo um
“mercadejo” habitual e costumeiro, “enterrando-os” e “aterrando-os”. Ainda há muitos magistrados, advogados, juristas e homens probos e de carácter que vêm sentindo
a azia de certos atos, o amargo de certas atitudes e o “mal alinhavado” e esdrúxulo de
algumas explicações.
Continuando a debruçar-nos sobre os dejetos desta partidocracia que nos envolve,
Rio, um que se projeta como de “bom” carácter mas que nos defraudou pouco depois
por nunca ter chegado a “dar banhos de ética” na Foz a alguns seus confrades bem carecidos, mesmo em cuecas e camisa de noite, como prometia e há muito se lhe pedia,
preocupa-se muito com a composição do
CSMP e quer lá mais “malta do povoléu político”. Para impor as decisões do poder,
evitar processos, travar investigações, politizar mais a justiça? Às vezes até ficamos
parvos com tanta “esperteza saloia” em arregimentar e meter “sábios” da política a
ocupar lugares nos CSMP e CS da Magistratura. Mas não é, sublinhe-se, para impedir “confrarias” e “irmandades” dos magistrados, mas para poder “mercadejar” e
“gerir” lugares e posições de interesse político, como já aconteceu em casos recentes
de colocação e de subida na carreira de magistrados incómodos para o poder. Mas isto
só denota que são muitos e poderosos os dejetos dos atuais esquema e sistema político,
para quem Abril apenas surgiu como um
meio para melhor viver e usufruir suas conveniências, numa paródia à democracia e à
liberdade, e se possível, com obediências à
Maçonaria, à Opus Dei e à Opus Gay, conforme os casos.
PS: Como paródia ao “mercadejo” e a isto
tudo há ainda a venda das barragens pela
EDP e a inação dos governantes e das Finanças, com todas as suas obscuridades e
consequentes conjeturas, mas fica para a
próxima.

CARLOS MALHEIRO

Conselheiro de Consumo do Centro
de Informação Autárquico ao Consumidor
de Braga - CIAC de Braga

Voz ao Consumidor

Eletricidade
- Faturação
e pagamento
Periodicidade da fatura...
Em regra a fatura de eletricidade é
apresentada/emitida mensalmente.
Contudo, o consumidor poderá acordar com o seu fornecedor outros prazos que considere mais vantajosos para si.
Ex: de 2 em 2 meses ou até 1 vez por
ano (há fornecedores que permitem
pagar uma quantia fixa mensal acordada, e no final é feito o acerto).
Não recebe regularmente a fatura
de eletricidade?
Reclame junto do seu fornecedor!
Se, após a sua reclamação receber
mais do que uma fatura, com datas de
limite de pagamento iguais ou próximas, solicite ao seu fornecedor o respetivo pagamento em prestações sem
juros.
CAV - Contribuição Audiovisual...
A Contribuição para o Audiovisual
(CAV) visa financiar o serviço público
de rádio e de televisão. A fatura de eletricidade é o meio usado para a sua cobrança.
Isentos de pagar a CAV...
Estão excecionados do pagamento da
CAV, os consumidores que não atinjam o consumo anual de 400 kWh ou
quando a eletricidade se destine a atividades exclusivamente agrícolas.
Os consumidores com tarifa social
têm direito a uma redução do valor da
CAV.
Prazo de pagamento...
O consumidor deve dispor, pelo menos, de 10 dias úteis para pagar a sua
fatura, contados da data em que a mesma lhe foi apresentada. Para os beneficiários da tarifa social, o prazo é de 20
dias úteis.
Meio de pagamento...
O fornecedor deve disponibilizar vários meios de pagamento. (ex: débito
direto em conta bancária, o Multibanco, os CTT e a Payshop).

Fonte: Guia da ERSE
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SÓNIA FERTUZINHOS Deputada à Assembleia da República

Opinião

Aos cidadãos e cidadãs do meu Concelho e do meu Distrito

F

oi pedido à Assembleia da República o levantamento da minha
imunidade parlamentar para poder
responder às dúvidas do Ministério Público relativamente à minha morada habitual.
Quando na legislatura passada surgiram,
pela primeira vez, notícias sobre o tema
fui clara, “desde o início das minhas funções que a minha vida, como a de qualquer deputado e deputada, se organiza entre o meu círculo eleitoral e Lisboa”, e
acrescentei que “só tenho necessidade de
ter alojamento em Lisboa, (…), e de organizar parte da minha vida em Lisboa, porque sou deputada à Assembleia da República”.
Acrescento que nasci, sempre vivi e vivo em Guimarães. Fiz a licenciatura na
Universidade do Minho. Importa dizer
que sou deputada da Assembleia Municipal de Guimarães desde 1994, integro a
comissão política e o secretariado do PS
de Guimarães, sendo que este último reúne semanalmente. Integro ainda a Comissão Política Distrital do PS. Fui sempre
eleita por Braga. Nas últimas eleições fui
cabeça de lista dos deputados e deputadas
eleitas pelo Circulo Eleitoral de Braga,

proposta pela minha concelhia de Guimarães, Federação de Braga e Secretário Geral do PS.
No decurso deste processo tendo em
conta o facto de as questões sobre a residência habitual se ter generalizado a mais
deputados e deputadas, e de na discussão
sobre o tema se ter verificado a necessidade da clarificação das regras de atribuição
de despesas de transporte e alojamento e
de ajudas de custo aos Deputados, o Presidente da Assembleia da República propôs e a Conferência de Líderes aprovou a
constituição de um grupo de trabalho para
o efeito.
No desenrolar dos trabalhos desse grupo
entendi como absolutamente necessário
contribuir por escrito para a revisão das
regras, chamando a atenção para dois factos essenciais. Por um lado, as interpretações equívocas que as regras em vigor na
altura geravam, dificultando esclarecimentos claros e definitivos que pudessem
afastar quaisquer dúvidas sobre a idoneidade dos deputados e do Parlamento.
Por outro, a necessidade de se considerarem “todas as evoluções políticas e sociais, refletidas na composição de um
Parlamento cada vez mais rejuvenescido

e feminizado”. Chamei à atenção para a
necessidade de se ponderar cada vez mais
a conciliação da vida familiar e pessoal
com o desempenho das funções parlamentares. Desde logo, tendo em conta
que “a organização do trabalho parlamentar exige a presença dos e das Deputadas
em Lisboa na quase totalidade dos dias
úteis”, e que o esclarecimento comum do
conceito de residência habitual não tem
em conta, nem poderia ter naturalmente, a
particular natureza do exercício das funções parlamentares.
Recordo que só em 2000 foi aprovada a
licença de maternidade para as deputadas
e deputados, que até esse ano só podiam
justificar a ausência a seguir ao parto como doença. Este exemplo é revelador do
desfasamento entre as normas da Assembleia da República e a evolução da realidade social dos deputados e deputadas
eleitos hoje, designadamente face ao histórico dos eleitos desde o início da nossa
democracia.
Sou eleita como deputada e vossa representante pelo nosso distrito desde finais
de 1996. Por isso decidi que quero e tenho o dever e responsabilidade de me dirigir pessoalmente a todos e todas vós.

Esta foi a melhor forma que encontrei e
que é coerente com a seriedade e honestidade com que sempre exerci o mandato
para o qual me elegeram.
Esta é a primeira oportunidade que tenho para responder a todas as dúvidas do
Ministério Público sobre o exercício do
meu mandato e a minha residência habitual. É com alívio que aproveitarei esta
oportunidade para esclarecer em sede
própria todas as dúvidas, ainda que acompanhada da minha constituição como arguida. Este estatuto, é fundamental recordar, visa em boa medida conceder direitos
a quem está sob investigação, ainda que
infelizmente tenha uma carga negativa.
Rejeito totalmente essa carga, mais a
mais por estar absolutamente convicta
das minhas razões e de que conseguirei,
por fim, demonstrar no sítio certo que nada de errado me pode ser imputado.
Continuarei por isso, a exercer o meu
mandato como o tenho feito desde o primeiro dia. Neste processo, sempre que se
justificar voltarei a contactar convosco,
com as pessoas do meu concelho e do
meu distrito, que represento com muita
honra e sentido de responsabilidade na
Assembleia da República.

E depois da pandemia?

A

s estatísticas demonstram que Portugal é
um dos países da UE
em piores condições para ultrapassar esta crise económica
provocada pela pandemia. Entretanto, esta demonstrou quão
frágil é o tecido económico nacional, constituído por milhares
de empresas ineficientes e improdutivas; uma estrutura social
cavada entre ricos (poucos) e
pobres com uma classe média
em contínuo retrocesso; uma
clara divisão entre quem conseguiu manter os rendimentos e
quem, pura e simplesmente perdeu o emprego e se viu despedido; e um Serviço Nacional de
Saúde sem investimentos e mal
gerido, o qual só funcionou à

custa dos sacrifícios e dedicação dos seus médicos, enfermeiros e técnicos.
E, todavia, a economia terá de
mudar em detrimento das empresas inúteis e dos trabalhadores desajustados. Vem aí uma
economia diferente, digital com
mais atenção ao ambiente.
Mas a pandemia mostrou também fenómenos como o de
Odemira que envergonha qualquer pessoa decente. Quando os
naturais de Odemira se deram
conta que grassava a pandemia
entre os trabalhadores imigrantes, aqui del, rei que é preciso
isolá-los e pô-los num geto.
Mas. também vieram ao decima
as condições miseráveis em que
foram contratados e trabalham
esses migrantes. E, quando o

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião

ministro da administração interna procurou alojar alguns num
empreendimento falido (Zmar),
com dívidas ao Estado de cerca
de 70 milhões de euros, os proprietários (?...) de algumas habitações opuseram-se porque

não queriam ver o seu espaço
poluído. E, apesar de o ministro
cabritar mais uma vez, as televisões deram voz a estas pessoas bem, como haviam dado
aos capitalistas (não há capitalistas em Portugal, apenas indivíduos com boas relações na
banca) que devem 300 milhões
de euros ao Novo Banco, mas
que não pagam, como é normal.
É este o mundo cão em que vivemos e como o nosso dinheiro
é gasto.
Mas, voltando ao tema principal, temos a sensação que muito
vai mudar. Joshua Gans, em
Saúde e Economia: o Impacto
Brutal de uma Pandemia (abril
de 2021), embora concordando
que a Pandemia é uma guerra
que deixa tudo destruído, de-

fende que a economia não vai
ser reconstruída na forma como
existia. Neste sentido era razoável que a transferência de dinheiro comunitário não visasse
recriar a economia preexistente.
De seguida, e na sequência de
Keynes, este economista chama
a atenção do Estado na direção
das políticas públicas. Esta não
é uma questão que dependa do
funcionamento do mercado.
Além disso, será necessária
uma resposta global às futuras
pandemias, já que as respostas
nacionais não resolvem o problema; o que obrigará a uma
política proativa de tipo internacional, como aconteceu depois da guerra com organizações internacionais, como o
FMI.
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FERNANDA SANTOS Escritora

Voz aos escritores
Maio ainda vai a meio,
enfeitado de flores silvestres,
campo de giestas
brancas e amarelas,
esconde noivas enamoradas
douradas searas
que os pássaros atordoam.
Fernanda Santos

S

into um inegável fascínio pelo
mês de maio, vinculado a uma
postura nostálgica que me enternece. Sinto-me. Um perfume de flores
acelera o meu coração. Transporto-me.
Ouço as águas cantantes da ribeira onde
os panos do meu berço eram lavados e
nas ervas corados. Sim, a barrela era purificadora. Confesso que continuo a amar a
transparência daquelas águas cristalinas,
que me acariciam as lembranças. E como
aquele azul celeste me cobre nas horas de
quietudes tamanhas! É em maio que o
vento ameno me segreda cantigas, de ousadia e paixão como esta de Rui F. Santiago onde a rebeldia se insinua como um
ato provocador:
Madre, pois amor hei migo
tal que nom posso sofrer
que nom veja meu amigo,
mandade-mi-o ir veer;
se nom, irei sem mandado
vee-l', e sem vosso grado.
É, precisamente, a manifestação de uma
necessidade intrínseca de correr pelos
campos e voar muito para além do horizonte que tomo maio como o mês borda-

Maio, o mês da inquietação
do de uma serena inquietude, que perpassa a minha alma e me diz onde mora a
saudade. Lá, não muito longe, entre as
vestes verdes da colina, passeiam-se cortinas de sonhos, voeja o vento, embalando o fresco feno e o rosmaninho, com seu
penacho despenteado, e eu sorrio aos
melros e aos pardais na rama das cerejeiras.
É neste sentir brando e inquieto que
maio me diz poemas, versos nascidos de
um olhar molhado e de um regaço sofrido. É também a maio que vou buscar as
lembranças que não se apagam da minha
cabeça, pois foram tecidas com loas de
esperança: o Maio de 68. Como sabemos,
o espírito romântico do Maio de 68 não se
compõe só da revolta contra um sistema
económico, social e político. Também está cheio de esperanças utópicas, sonhos
libertários e surrealistas.
As maiores consequências do “Maio de
68” foram as transformações sociais que
provocaram. Antes de 68/69, por exemplo, as raparigas não podiam ir de calças
para as aulas. Se fossem, tinham de usar
saia por cima. Lembro-me tão bem da
alegria que tive a primeira vez que vesti
umas calças axadrezadas, de várias as cores, e à boca de sino. Como a liberdade

me assentava como uma luva! Era notória
a vontade de mudança na afirmação de
usar roupa unissexo e na ânsia da tal
igualdade de género. A partir de então,
nada seria como antes. Tal como afirmava
Che Guevara, os poderosos podem matar
uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguiriam deter a primavera inteira.
A inquietação e a mudança faziam de
maio um mês determinante no mundo das
letras e das artes.
Embora um pouco esquecido, o mês de
maio havia de ficar marcado pela Revolta
de 14 de Maio de 1915, quando Teófilo
Braga, escritor e poeta, assume a presidência da República. Pertencente ao grupo denominado “Escola Coimbrã”, que
visava denunciar os podres da sociedade
e mostrar a vida do homem de maneira
mais realista, Teófilo Braga contribuía,
assim, para a transformação artística, cultural, política e económica que se impunha. Como podemos ler num dos seus
contemporâneos, Mário de Sá Carneiro, a
este propósito:
[…]Manhã d'armas! Manhã d'armas!
Romaria! Romaria! […]
Pressinto um grande intervalo,
Deliro todas as côres,
Vivo em roxo e morro em som...

Por isso, para mim, revisitar o mês de
maio é como ir pela mata para assistir ao
voejar alucinatório das andorinhas.
É rumar numa jangada aberta à imaginação. Muito do que havia a dizer, nessa altura, dizia-se a cantar. Assim nasceram as
canções da liberdade, que se converteram
num excecional instrumento de mobilização e de consciencialização de largos setores da população portuguesa, dos estudantes aos operários, e que acabou por
conquistar o direito de ser a senha do vitorioso levantamento militar em abril de
74.
Mas o Maio de 68 foi também uma revolução na linguagem, graças ao poder libertador dos slogans, nomeadamente este
de que gosto muito: "Um homem não é
estúpido ou inteligente; ou é livre ou não
é”.
A cada dia que passava, a própria linguagem se metamorfoseava a um ritmo
frenético e empolgante.
Abençoada linguagem revoltada da nossa esperança inadiável! Também assim
nos transformámos e nos tornámos livres
até hoje. Tal como no poema de Eugénio
de Andrade, para o melhor de nós e do
nosso tempo,
A palavra nasceu :
nos lábios cintila.
Carícia ou aroma,
mal poisa nos dedos.
De ramo em ramo voa,
na luz se derrama.
A morte não existe :
tudo é canto ou chama.

Limpeza de terrenos florestais: está a terminar o prazo

A

limpeza dos terrenos é
fundamental para evitar
incêndios.
Com os terrenos limpos, o fogo tem menos hipóteses de se
expandir, ficando a floresta e as
zonas habitacionais mais protegidas e o combate ao incêndio é
facilitado.
Apesar da existência de legislação que obriga à gestão de
combustíveis, que é simples,
bastando cortar as ervas, os arbustos e as árvores perto de edifícios ou aglomerados populacionais, muitas são as situações
de falta de limpeza.
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários e as entidades que detenham terrenos junto a edifícios inseridos em
espaços rurais são os primeiros
responsáveis pela limpeza,

mesmo que não sejam proprietários das edificações. Por limpeza de terrenos entende-se: a)
corte de ervas, arbustos, mato,
entre outros materiais vegetais,
numa faixa com largura não inferior a 50 metros em torno dos
edifícios localizados em áreas
rurais ou florestais; b) corte de
ramos das árvores até 4 metros
acima do solo; c) espaçamento
de 4 metros entre as árvores (10
metros no caso de se tratar de
pinheiros ou eucaliptos, por serem espécies de elevada inflamabilidade); d) corte de árvores
e arbustos a menos de 5 metros
da edificação.
Importa referir que a limpeza
dos terrenos não significa eliminar toda a vegetação, pois terá que ter em conta o respeito
pelas espécies legalmente pro-

DELFIM COSTA
Solicitador

Voz aos Solicitadores

tegidas, como o sobreiro ou a
azinheira, entre outras, situações em que terá que existir autorização para o seu corte ou arranque.
Segundo a lei do Orçamento
do Estado para 2021, os prazos
para limpeza de terrenos deveriam decorrer até 15 de março.
Contudo, o Governo, tendo em

conta as condições meteorológicas e a situação de confinamento devido à pandemia da
Covid-19, resolveu prorrogar
esse prazo até 15 de maio.
Se ainda não cumpriu com esta obrigação, faça-o o mais rápido possível, pois este ano as
coimas voltaram a ser “aumentadas para o dobro”, passando
de € 280,00 para € 10.000,00,
no caso de pessoa singular, e de
€ 3.000,00 para € 120.000,00,
no caso de pessoas coletivas.
A partir de 15 de maio, as câmaras municipais podem assumir a gestão de combustíveis
em terrenos privados, tendo os
proprietários incumpridores de
pagar a respetiva despesa. Nesta situação, os proprietários são
obrigados a permitir o acesso
aos seus terrenos para que a

limpeza seja feita. As autarquias, em caso de resistência
por parte dos proprietários, podem recorrer às forças de segurança para garantir a execução
coerciva dos trabalhos que se
mostrem necessários.
Proteger a floresta e as habitações é além de um dever, uma
obrigação. Se tiver conhecimento de alguma situação em
que o proprietário está a negligenciar esta obrigação, deverá
contactar a Câmara Municipal
ou a GNR. Pode ainda ligar para o 808 200 520 ou preencher
o formulário existente no site
da GNR para o efeito.
Em caso de dúvidas, poderá
sempre contar com a ajuda do
Solicitador, profissional habilitado para o aconselhar neste e
em outros assuntos.
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ID:124391077-3 -

130.000 €

C.E.:(B-) - Apartamento T2, com garagem
e elevador em Vila Nova de Famalicão.
Restaurado com acabamentos de luxo (2º andar).

ID:124391010-197 -

259.900 €

C.E.:(E) Excelente moradia bifamiliar, situada
na zona de Ruílhe. Não perca esta oportunidade
e marque já a sua visita!

ID:124391047-33 -

122.000 €

C.E.:(E) - Apartamento T3 no centro da cidade,
com duas frentes, exposição solar
nascente/poente, elevador e garagem fechada.

ID:124391005-504 -

260.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3 na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

correiodominho.pt 14 de Maio 2021
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Associação
dos Criadores
de Bovinos
de Raça Barrosã

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
Com os meus cumprimentos e nos termos estatutários,
convoco a Assembleia-Geral da AMIBA – Associação dos
Criadores de Bovinos de Raça Barrosã, para se reunir na
Quinta do Penedo, lugar do Souto, freguesia de Lanhas e
concelho de Vila Verde, pelas 11 horas do dia 28 de Maio
de 2021, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Apreciar e votar o Relatório de Contas da Gerência
de 2020 e o respetivo parecer do Conselho Fiscal;
2- Apreciar e votar o Plano de Atividades e Orçamento
Ordinário para 2021;
3- Eleição dos corpos sociais para o triénio 2021-2023;
4- Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse
para a Associação.
Se a Assembleia-Geral não puder funcionar à hora marcada por falta de quórum, realizar-se-á uma nova, uma hora
depois, em segunda convocatória e com qualquer número
de presenças.
Entretanto subscrevo-me atenciosamente.
Vila Verde, 10 de maio de 2021
O Presidente da Assembleia-Geral da AMIBA
Óscar Jordão Pires

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

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

Companhia de
Viagens Cruise que
trabalha por franchise
PRECISA

COLABORADORAS
AMBICIOSAS
932663529 | 967162857

AVISO

EDITAL

DISCUSSÃO PÚBLICA
ADITAMENTO N.° 4 AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO
N.° 2/2008 RUA DO CODEÇO, LOTES N.° 6 E 7 PÓVOA DE LANHOSO
A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.° do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, que se
encontra aberto um período de discussão pública, pelo prazo de 10
dias úteis, tendo por objetivo a aprovação de uma alteração ao
alvará de loteamento, designadamente, os lotes 6 e 7, sitos na Rua
do Codeço, freguesia de Póvoa de Lanhoso, concelho de Póvoa de
Lanhoso, em que é requerente lvone de Matos Abreu, contribuinte
n.° 216134382, residente na Rua Maria da Fonte, n.° 94 — 1.°,
freguesia e concelho de Póvoa de Lanhoso.
Durante o refer do prazo, contado a partir da publicação do presente aviso na Página da Autarquia na Internet e Jornal Local, poderão os interessados apresentar por escrito as suas reclamações,
observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais serâo posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente:
a)
A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b)
A incompatibilidade com planos, programas e projetos
que devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c)
A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d)
A eventual lesão de direitos subjetivos;
Mais se torna público o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado de informação técnica elaborada pela
respetiva Divisão Municipal, se encontra disponível para consulta,
da Divisão de Gestão Urbanística, sita na Avenida da Republica no
Edifício dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso.

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,
30 de Abril de 2021
O Vereador do Pelouro
André Miguel Rodrigues

PROCURO
CASA

antenaminho.pt

Para arrendar em
Braga e arredores.
Ligar a partir das 19 horas
Tlm. 969 763 608

106.0 FM

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

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO N.º 13/2001
Manuel Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, da Câmara Municipal de
Verde.
Faz público, em cumprimento do disposto no n.º 3 do
artigo 27º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Dec-Lei 136/14 de 9 de
setembro, que pelo presente edital ficam notificados os
proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento n.º 13/2001, em nome de João Fernandes da Silva,
Lda, sito no lugar da Gândara, freguesia de Soutelo, deste concelho, relativo a um pedido de alteração aos lotes nºs 9,10,11,12,13,14; nº65,66,67,68,69,70,71,72 e nº
75,76,77,78,79,80,81,82, que o Sr. José Ferreira da Silva
solicitou junto desta Câmara Municipal.
As alterações solicitadas são as seguintes:
Consistem em redesenhar os alçados e alteração da
composição das fachadas, mantendo o mesmo número
de lotes de habitação na mesma área loteada, a mesma
área total de implantação e a mesma área total de construção.
Mantém-se os restantes parâmetros do alvará inicial.
Assim, ficam os proprietários dos restantes lotes notificados, nos termos do n.º 3 do artigo 27º do Dec - Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo DecLei 136/04 de 9 de setembro, e tendo em consideração o
previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 112º do Código do
Procedimento Administrativo de que se encontra aberto
um período para pronúncia pelo prazo de 10 dias úteis,
contados a partir da data da publicação do presente Edital.
Durante o prazo de pronúncia os proprietários constantes do alvará poderão consultar o processo
02/2000/1310, que estará disponível, na Divisão de Urbanização e Edificação, durante as horas de expediente
(8,30 – 16,30 horas).
Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos, as quais
deverão ser entregues no Balcão de Atendimento deste
Município.
Para constar se pública o presente Edital e outros de
igual teor, que vão ser afixados no local, na sede do Município e da Junta de Freguesia, num jornal de âmbito local e na pagina da Internet do Município.
Vila Verde, em 29 de abril de 2021.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território,
Manuel Oliveira Lopes, Dr.

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

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

VENDE-SE OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
AUDI A4 1.6
ANO 2001
102CV
1600 GASOLINA
225384 KM
5.200 €

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

MERCEDES GLK 220CD
ANO 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 FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA

correiodominho.pt
14 de Maio 2021
10 Eleições
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Município de Esposende adquire
casa de Manuel de Boaventura
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende concluiu ontem o processo de aquisição da casa do escritor Manuel
de Boaventura, na freguesia de
Palmeira de Faro, tendo em vista
a adaptação do espaço a Casa
Museu. Após negociações com
a família do escritor Manuel de
Boaventura, o Município de Esposende concretizou a aquisição
por 150 mil euros, informou a
autarquia
“Este é um dia histórico para
Esposende e para a preservação
da cultura local. Estou profundamente grato à família do escritor
Manuel de Boaventura pela postura assumida, que permite colocar ao serviço da comunidade
um espaço cujo valor sentimental é incalculável”, assinalou o
presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira.
A autarquia tem um projecto
para dinamizar o espaço, decorrendo actualmente estudos para
intervir na recuperação e remodelação do imóvel.
A Câmara Municipal assinada
também a doação da biblioteca
particular e do arquivo pessoal

DR

Rendufe

Câmara de Amares abre concurso
para requalificação da Avenida da Cova
DR

Interior da casa do escritor Manuel de Boaventura

do escritor, pela família de Manuel Boaventura.
A Biblioteca Municipal já iniciou o levantamento desse espólio, constituído por manuscritos,
correspondência, desenhos, fotografias e outros documentos
avulsos, que será alvo de higienização e tratamento documental pelos serviços técnicos.
Relativamente ao escritor Manuel de Boaventura, os responsáveis municipais assumem que
têm prestado o devido reconhecimento, tendo atribuído o seu
nome à Biblioteca Municipal e
têm desenvolvido trabalho de di-

vulgação da sua obra literária,
criando um Prémio Literário
com o seu nome e reeditando da
sua obra literária.
Manuel Joaquim de Boaventura nasceu a 15 de Agosto de
1885, na freguesia de Vila Chã,
Esposende, e faleceu em Esposende a 25 de Abril de 1973. Em
1906, e por casamento com Ana
da Conceição de Azevedo, fixou
residência no lugar de Susão,
freguesia de Palmeira de Faro,
onde escreveu toda a sua obra literária, composta por dezenas de
títulos e uma notável colaboração jornalística.

Foi aprovado o projecto e aberto o concurso público para a requalificação da
Avenida da Cova, em Rendufe, concelho de Amares, empreitada que prevê
a melhoria das condições de segurança da via, possibilitando a drenagem das
águas pluviais, o alargamento da faixa de rodagem e a construção de um
passeio praticamente na totalidade da sua extensão.
Trata-se de uma via que faz a ligação entre dois concelhos, passando por várias
zonas residenciais, inclusivamente na Zona Geral de Prote ção ao Mosteiro de
Santo André de Rendufe, imóvel de interesse público, com considerável
circulação automóvel de viaturas ligeiras e pesadas.
“Esta avenida encontra-se num estado muito degradado e limitado pela
actual largura da faixa de rodagem. É uma zona com muito tráfego que precisa
de uma intervenção de fundo para criar melhores condições de acessibilidade,
segurança e fluidez para quem lá circula”, refere o presidente do Município
de Amares, Manuel Moreira.
Prevê-se, ainda, o prolongamento do coletor de águas pluviais com ligação
ao coletor existente localizado na proximidade da designada ‘Ponte Nova’,
com ligação ao Rio Homem.

Jovens chefes

Final do concurso de talentos da gastronomia
ESPOSENDE
| Redacção |

Decorreu em Esposende a final
nacional do concurso Jovem Talento da Gastronomia direccionado a jovens profissionais e a
estudantes de hotelaria e restauração, ou jovens profissionais
que se submetem a avaliação em
cinco categorias.
O concurso visa a valorização
profissional dos chefes de cozinha, promovendo uma gastrono-

mia mais contemporânea. Esta
visão entronca na dinâmica daCâmara Municipal de Esposende, com forte vocação turística,
da qual emerge o evento ‘Março
Com Sabores do Mar’, promovendo a gastronomia oferecida
pelas unidades de restauração, e
onde a componente didáctica leva à participação das escolas do
concelho, fomentando uma alimentação saudável junto dos
mais novos e desafiando-os a
por à prova a sua criatividade na
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elaboração de receitas inovadoras e na confecção das mesmas,
onde o peixe tem que estar presente.
A acção prossegue com a
oferta de cursos que a Escola
Profissional de Esposende desenvolve, preparando profissionais para entrada no mercado de trabalho, ou para prosseguimento de estudos, cuja
oferta formativa se tem focado
muito nas áreas de hotelaria e
restauração.
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Arcos de Valdevez

Centro de Meios Aéreos recebeu
bombeiros de várias corporações

No âmbito da formação em Segurança Operacional para Operadores de Serviço de Brigadas de Aeródromo, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
recebeu no seu heliporto, durante cinco dias, corporações de Braga, Riba de
Ave, Famalicão e Arcos de Valdevez. Esta recepção das várias corporações fez
parte do programa da formação desenvolvido pela Autoridade Nacional de
Aviação Civil, proporcionando o contacto com uma aeronave de combate a
fogos florestais. A Câmara Municipal tem vindo a investir no Centro de
Meios Aéreos, na melhoria das instalações e na sua certificação, para que
seja possível usar o equipamento ao nível de todas as vertentes, incluindo
voos de protecção e aviação civil.
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

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
15:07
17:30
19:06
19:59
21:01
21:43
00:00
00:31
02:30

18:26 As Regras do Ângelo
18:34 Dennis e Gnasher:
Os Aventureiros
18:56 Radar XS
19:08 Chovem Almôndegas
19:30 Os Vizinhos Piratas
19:53 Muito Fora
20:21 Peanuts
20:29 Banda Zig Zag
20:37 Tesouros da Europa
21:30 Jornal 2
22:05 Norskov, Cidade Sombria
23:48 O Ídolo - A Força de Acreditar
00:26 Cobra
01:11 Sociedade Civil
02:17 Euronews
05:41 Lusitana Paixão
06:32 Repórter África
07:00 Euronews

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:15
20:00
21:45
22:45
00:45
00:30
01:00
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
Portugueses Pelo Mundo
Ladrões de Tuta e Meia
Unidos ao Clube

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
Amor, Amor: a História
Cinema
Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:00
18:00
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
Ver P’ra Crer
Cristina Comvida
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem me Quer
Mulheres
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

R. Conselheiro São Januário 95

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

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Sudoku
1
7

3

R. Montenegro, 191

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

6

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça da República 43

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

R. Teixeira de Pascoais, 71

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833
Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094
Bairro São Pedro Lote 18

6
1
6

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

3

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

1

7
9

2
CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

R. Bom Jesus da Cruz, 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

Av. Dom Afonso III, 434

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

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

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

914 219 521

AFRICANA 19 ANOS
1ª VEZ CORPO
DE MODELO ESTILO
NAMORADINHA
MEIGA , JEITO
ANGELICAL,
PEITO XL.

910 403 606

BRAGA
TÁXIS

RAPAZ

37 ANOS. HOTÉIS, MOTÉIS
ACTIVO/PASSIVO
Para momentos de puro
prazer. O melhor 69
de Braga. 24 horas.

913 602 850
MORENA

29 anos, cabritinha completa + grelo grande
para um bom minete.

920 073 699
922 236 350

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077
SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Oral Profundo, lindo peito.
Um furacão na cama, grelinho
doce, adora língua.
69 molhadinho, meiguinha.
Atrás adoro. Toda boa,
completa. Sem pressa.

938 241 212

Publicidade 35

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

A LINDA
MASSAGISTA
DELICADA
EM BRAGA,
CONVÍVIO
+MASSAGEM
+DUCHE

NOVIDADE

PORTUGUESA
Tesudinha, 27 anos, meiga,
muito sexy, boca gulosa,
gruta de mel, seios XXXL.
Poucos dias.

916 079 122

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

LINDA MORENA
Para quem aprecia
uma boa massagem
c/convivio

910 874 935

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

PRIMEIRA VEZ

PRINCESINHA 20 ANINHOS
Tesausinho doce a iniciar
na cidade. Deliciosamente
meiga. Por poucos dias.

961 678 701

910 874 772
LOURA ELEGANTE

Oral bem picante, garganta
profunda, completa com
anal. Sou meiguinha,
safada, Adoro tudo bem
enfiadinho sem pressa.

913 129 299
MORENAÇA

JOGOS
Segunda 10/05/21

Sorteio 19/2021

54 349
2.º Prémio 17 348
3.º Prémio 04 223
1.º Prémio

Terça 11/05/21

Sorteio 38/2021

14 25 34 43 46
*5 *6
Quarta 12/05/21

Sorteio 38/2021

1 13 35 39 43
+3
Quinta 13/05/21

Corpo bem feito, meiga,
simpática, atendo
sem pressas...

915 031 498

Sorteio 19/2021

SORAIA

NOVIDADE
Olá meus amores!!!
1.ª vez em Braga. Mamas
grandes, safadinha. Adoro 69.

911 197 291
965 221 960

47 980
949
3.º Prémio 08 108
4.º Prémio 56 806
Terminação 0
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 64

Insólitos
Cientistas treinam abelhas
para detectarem Covid-19

Cientistas holandeses treinaram abelhas para
identificar amostras infectadas com Covid-19,
técnica pioneira que reduz os tempos de espera
das análises a poucos segundos.
Para treinar as abelhas os cientistas
condicionaram-nas, oferecendo água com açúcar
depois de lhes apresentar amostras infetadas e
não as premiando quando a amostra estava
limpa.
Passado pouco tempo, as abelhas passaram a
esticar as ‘línguas’ logo que sentiam o cheiro da
infecção.

Empresários matam rebanho
de ovelhas durante caçada

Empresários árabes de visita ao Reino Unido
mataram um rebanho de ovelhas durante uma
caçada.
Recusaram um guia, alegando que “o verdadeiro
caçador caça sozinho” e o resultado foi... um
massacre.
Para compensar, deixaram os Range Rover
novos.

Utilizador do TikTok
pede namorada em casamento
com anel escondido em biscoito

Um pedido de casamento é um momento solene.
Ou não? Um utilizador do TikTok já teve mais de
15 milhões de visualizações do vídeo que
testemunha o momento em que a namorada
recebe o pedido de casamento de forma
invulgar: o anel de noivado escondido num
biscoito de uma refeição do KFC. A reação da
namorada é impagável. Repete, a rir, incrédula:
“Estás a brincar?!”. Parece que não.

Vacinação Covid-19 gratuita
no castelo do Drácula

Quem visitar o famoso castelo Bran, na
Transilvânia, que inspirou Bram Stoker para
escrever ‘Drácula’, o mais famoso romance de
vampiros, tem agora uma séria possibilidade de
ser picado. Mas não no pescoço. Para combater
a queda de visitas por causa da Covid, oferece-se
vacinação gratuita nas sextas-feiras, sábados e
domingos deste mês, e entrada gratuita. Apetece
dizer que a doença que começou num morcego
pode acabar num... vampiro..

Sexta 07/05/21

Sorteio 37/2021

14 22 33 38 47
*8 *9

Sorteio 19/2021

PNZ 06420
Sábado 08/04/21

Sorteio 37/2021

4 18 23 29 41
+8

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

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

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

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

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

Sagitário
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação e apostar apenas no que o
faz feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que o entristecem. Seja
otimista.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte: 5, 9, 16, 19, 38,
40
Capricórnio
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Evite que terceiros interfiram
na sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Tem boas perspetivas de
vitória numa tarefa muito
importante.
Números da Sorte: 7, 19, 21, 29,
37, 42
Aquário
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Andará mais agitado do que
o habitual. Converse com os seus
amigos.
Saúde: Para aliviar as dores nos
pés mergulhe-os em água quente
com sal e vinagre.
Dinheiro: Mantenha-se atento a
novas oportunidades de trabalho.
Seja otimista.
Números da Sorte: 8, 11, 20, 23,
29, 42
Peixes
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade, que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 19, 27,
49

Publicidade

C
m

Barcelos

Homem apanhado
a conduzir
sob efeito do álcool
A PSP deteve, anteontem, na cidade
de Barcelos, um cidadão com 52
anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do
álcool. O homem, que seguia por
volta das 15.25 horas na Rua das
Calçadas, ao ser submetido ao teste
quantitativo do álcool acusou uma
TAS de 3,03 g/l no sangue.
O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Barcelos.

Valença

Detido por coacção,
resistência e agressão
A PSP foi chamada à Travessa Outeiro, na cidade de Famalicão. No local,
os polícias constata-ram que o suspeito, um cidadão com 56 anos de
idade, injuriou e agrediu um dos
bombeiros que estava no local.
No decorrer da intervenção policial,
o suspeito, continuou com uma atitude agressiva, tendo também proferido várias injúrias aos polícias
presentes. Face ao exposto, foi o
mesmo detido, sendo presente ontem a Tribunal.

Óbito

Faleceu a actriz
Maria João Abreu

A actriz Maria João Abreu morreu
ontem no Hospital Garcia de Orta,
onde estava internada depois de ter
sofrido uma rutura de um aneurisma cerebral. O seu pai, que faleceu
no ano passado, era natural de
Águas Santas, Póvoa de Lanhoso.

BALANÇA
EQUA 7000

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

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

Póvoa de Lanhoso

Despiste deixa idoso ferido

Ponte de Lima

Recuperados objectos furtados

Um despiste, ontem, em Águas Santas, no concelho de Póvoa de Lanhoso, deixou um
homem, com 75 anos, ferido sem gravidade.
Para o local do acidente, foram mobilizados, por volta das 19.14 horas, 21 elementos e sete
viaturas. A GNR também esteve no local e tomou conta da ocorrência.

Vila Nova de Cerveira

Requalificação da EM516
arranca na próxima semana

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de
Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez, recuperou
diversos objectos em ouro furtados de uma residência, no concelho
de Ponte de Lima.
No decorrer de uma investigação por furto em residência, os
militares da guarda apuraram que tinham sido furtados diversos
artigos em ouro, no valor estimado de 30 mil euros. No decorrer das
diligências policiais foi identificada a autora do furto, uma mulher
de 38 anos, e recuperada a maioria das peças de ouro furtadas,
tendo sido apurado que alguns dos artigos furtados já tinham sido
vendidos pela suspeita. A mulher foi constituída arguida, e os factos
foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.
Publicidade

Os trabalhos de requalificação da Estrada Municipal (EM) 516 e de vários arruamentos das
freguesias de Loivo e Gondarém, e das uniões de freguesias de Vila Nova de Cerveira e
Lovelhe, Reboreda e Nogueira, no concelho de Vila Nova de Cerveira, arrancam para a
semana. “A EM 516 é uma das vias mais importantes da rede viária concelhia, por abranger
milhares de munícipes de várias freguesias, esta obra é o culminar de uma vontade antiga
justificada pelo estado degradado do piso”, justifica o presidente da autarquia, Fernando
Nogueira.
Os contratos entre o Município de Vila Nova de Cerveira e o adjudicatário do concurso
público, Construcciones, Obras y Viales, S.A. – Sucursal em Portugal (COVSA), foram
formalizados, ontem, na sede da Junta de Freguesia de Loivo, pelo presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira e o gerente da empresa, Jesus Fontan Piñero, na
presença dos membros do executivo das freguesias com maior incidência de obra, Loivo e
Gondarém. As empreitadas contratadas, num investimento superior a 500 mil euros,
integram a beneficiação da rede viária municipal no valor aproximado de 1ME, suportado
exclusivamente pelo município. “Após a conclusão de todos os trabalhos de instalação das
infra-estruturas básicas, estão agora reunidas as condições para ter uma estrada digna,
com as devidas condições de circulação, de segurança, de acessibilidade e de conforto, com
uma interferência positiva na rotina diária dos utilizadores”, refere ainda o presidente.
Com um prazo de execução de quatro meses, as intervenções incidem na pavimentação,
drenagens e sinalização horizontal, estando divididas em dois lotes que contemplam a
Estrada Municipal 516, a Rua de Gámil, a Rua de S. Roque, e a Estrada Municipal 516-1, a
Travessa do Feital, a Rua Cova da Serpa e a Rua do Convento de S. Paio.

Publicidade

PRODUTOS DA SEMANA
13 A 19 DE MAIO
BANANA CAT:II: ............................................0.89€/KG

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

PERU PERNA C/OSSO: .................................2.28€/KG
CARAPAU MEDIO FRESCO: ...........................1.98€/KG
QUEIJO FLAMENGO BARRA MIMOSA: ..........4.99€/KG
LEITE UHT GRESSO MEIO GORDO: ................0.46€/LT

