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MARCELO REBELO DE SOUSA DEIXOU APELO EM BRAGA
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Destaque

“Última coisa que pode ocorrer
nesta execução é desbaratarmos fundos”
PRESIDENTE DA REPÚBLICA apelou ao rigor e transparência na gestão dos fundos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa esteve
presente na sessão de abertura da Conferência ‘Fundos Europeus: o Minho e a Galiza’ e lembrou o momento crucial para o país.
BRAGA

+ destaque

| Joana Russo Belo |

O momento é “crucial” e “decisivo”, por isso, alerta Marcelo
Rebelo de Sousa, “a transparência deve ser total” na gestão dos
fundos europeus. O presidente
da República avisou que os portugueses “não perdoariam” se
houvesse um mau uso e falta de
rigor durante este processo.
“A última coisa que pode ocorrer nesta execução é desbaratarmos fundos, que são fundos de
todos, a última coisa que poderá
acontecer durante esta execução
é termos casos de mau uso, de
fraude, de desperdício na utilização de fundos europeus. Se isso
é sempre condenável em fundos
que são fundos públicos, é mais
grave quando se trata de fundos
irrepetíveis e de utilização em
curto espaço de tempo. Os portugueses não perdoariam e é
bom que se tenha a noção disso e
se tenha no momento do arranque, e não a meio, nem no final.
Não perdoariam e não perdoarão”, frisou o Chefe de Estado,
na sessão de abertura da conferência ‘Fundos Europeus: o Minho e a Galiza’, que decorreu no

Marcelo Rebelo de Sousa
esteve presente na
sessão de abertura
da Conferência ‘Fundos
Europeus: o Minho e a
Galiza’, que teve lugar no
Altice Forum, em Braga.

ROSA SANTOS

Presidente da República considera o Plano de Recuperação e Resiliência um momento “importante, único e singular”

Altice Forum, em Braga.
Considerando ser “uma ocasião irrepetível, porque não voltaremos a ter os fundos europeus
que vamos ter”, Marcelo Rebelo
de Sousa lembrou que há “muito
pouco tempo para os utilizarmos”, o que exige ainda mais
“esforço, rigor e transparência”.

O presidente - que dedicou o
discurso à execução dos fundos
europeus do Plano de Recuperação e Resiliência, do Portugal
2030 e do que resta do Portugal
2020 - deixou outro aviso: “vamos ter de trabalhar no duro durante os próximos anos. Não serão anos de campanha eleitoral,

espero. Serão sobretudo anos de
trabalho no duro. As eleições fazem parte da democracia, quando ocorrem em calendários previstas, devem ocorrer. Quando
não ocorrem é mau sinal quando
têm que ocorrer, não é bom sinal, não é desejável”.
Para Marcelo Rebelo de Sousa,

“é bom que o discurso do rigor
prevaleça sempre sobre o discurso eleitoral” na preparação da
execução do dinheiro da União
Europeia.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que os fundos europeus não são “boda aos pobres”
e foi claro: “não há fundos para
todos”. “Há para todos no sentido que devem estar ao serviço
de todos, mas devem estar de
acordo com uma estratégia e de
acordo com critérios que todos
percebam, mas signifiquem, verdadeiramente, olhar para a afectação que é em cada caso a melhor, o destino que é o melhor
para o interesse colectivo. É
bom que saibamos os passos que
estamos a dar”.

Presidente da República abordou ainda cenário de eleições antecipadas

Momento exige “fluidez permanente”
entre Estado, CCDR e poder local
BRAGA

| Joana Russo Belo |

Marcelo Rebelo de Sousa reforçou a ideia de que o Plano de
Recuperação e Resiliência
(PRR) é “um momento particularmente importante, único e
singular” e que a execução dos
fundos é “uma responsabilidade
enorme”, que exige uma “fluidez permanente” entre Estado,
CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Re-

gionais e o poder local.
“Executar o PRR partindo do
princípio de que os autarcas são
elementos passivos da equação é
fracassar na execução dos fundos europeus”, alertou.
“Os fundos são muito importantes para os próximos anos,
mas não bastam para aquilo que
nós queremos para Portugal. O
que queremos para Portugal é
muito mais investimento privado, nacional e estrangeiro, queremos para Portugal muito mais

do que a intervenção dos poderes públicos, queremos muito
mais do que o investimento público, que é muito importante
mas não chega”, sublinhou, elogiando o exemplo que a Confminho “dá ao país”.
À margem, o presidente afirmou estar a aguardar o desenvolvimento das negociações do
Orçamento de Estado para 2022,
remetendo o eventual cenário de
eleições legislativas antecipadas
para “o seu tempo devido”.

ROSA SANTOS

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o exemplo da Confminho
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“Esperamos que o financiamento comunitário
chegue ao destino de forma transparente”
RICARDO RIO considera que os fundos europeus devem corresponder à qualidade e ambição dos projectos desenvolvidos no
território. Presidente da Câmara Municipal de Braga apelou à transparência da gestão do Plano de Recuperação e Resiliência.
BRAGA

| Joana Russo Belo |

O financiamento comunitário seja através do Plano de Recuperação e Resiliência ou do novo
Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027 - deve corresponder
à qualidade e ambição dos projectos desenvolvidos no território. A convicção foi deixada pelo
presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, durante a
Conferência ‘Fundos Europeus:
o Minho e a Galiza’, apelando à
transparência de todo o processo.
“Se há algo que podemos sair
daqui com a firme convicção, é
de que sabemos qual é o caminho que queremos traçar, os objectivos que queremos atingir e
de que é absolutamente justo canalizar recursos para concretizar
essas ambições. Esperamos que
o financiamento comunitário,
seja o associado à bazuca ou ao
novo quadro comunitário, corresponda à qualidade dos projectos e iniciativas que estão a ser
desenvolvidos e que chegue ao
destino de uma forma absolutamente transparente”, realçou o
autarca, considerando que “o
pior erro” que a região poderia
cometer seria seguir a lógica “de

lll
Durante a conferência, foi
assinado um protocolo entre
a Confederação Empresarial
da Região do Minho e a
Confederação de
Empresários da Galiza.
O director-geral de Relações
Exteriores da Xunta da
Galiza, Jesus Gamallo Aller,
enalteceu o trabalho
conjunto das regiões ao
longo dos últimos 30 anos
e realçou a necessidade de
ambas estarem juntas na
“transição digital” e na
“transição energética verde”
que se aproxima.

ROSA SANTOS

Autarca Ricardo Rio defende que os fundos devem corresponder à qualidade dos projectos e iniciativas desenvolvidas no território

primeiro identificar quais são as
utilidades de financiamento e só
depois pensar na sua própria estratégia de desenvolvimento”.
Ricardo Rio lembrou que as
instituições do Minho têm sabido assumir uma lógica de colaboração, contribuindo para um

desenvolvimento mais integrado
e conectado às autoridades públicas e à sociedade civil. “Essa
capacidade tem sido determinante para alimentar a capacidade inovadora do território e ajudá-lo a ser o verdadeiro motor
de desenvolvimento do nosso

país, com a criação de novas empresas, emprego qualificado e o
reforço da capacidade exportadora”, referiu, enaltecendo “a relação muito forte com a vizinha
Galiza”, que diz ser “extremamente importante e fundamental” para toda e qualquer estraté-

lll
Conferência, realizada
no Altice Forum Braga,
foi organizada pela Confederação Empresarial da
Região Minho - Confminho.
“Foi a cooperação que nos
permitiu chegar onde
estamos hoje. A região
merecia. Sabemos que estão
disponíveis aproximadamente 14 mil milhões de
euros para as empresas,
entre os vários instrumentos
disponíveis. Pretendemos
que estes fundos se
democratizem mais,
cheguem mais às PME,
em particular às que estão
descapitalizadas e são
viáveis”, destacou o
presidente, Luís Ceia.
gia de desenvolvimento.
“Tanto a CCDR-N como o Governo Regional da Galiza têm
dado um forte impulso a esse espírito de colaboração com a
identificação de áreas concretas
de trabalho que permitem fortalecer a eurorregião”, frisou.

António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte)

“Mobilidade de futuro” passa pelo Norte e Galiza
BRAGA

| Joana Russo Belo |

É uma “mobilidade de futuro”
que passa pela eurorregião Galiza-Norte de Portugal. António
Cunha, presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-Norte), revelou estar em
estudo um “projecto ibérico de
referência da mobilidade de futuro”, defendendo um “mecanismo de excepção” para a fronteira.
“Norte e Galiza estão especial-

mente alinhados em radicar na
eurorregião o projecto ibérico de
referência da mobilidade eléctrica e do automóvel autónomo.
Estamos a falar de uma das
maiores regiões de fabrico de
componentes de automóveis da
Europa, apostada em ir ao encontro da mobilidade sustentada, do carro sem condutor e projectos conjuntos em novos
veículos e baterias. É a localização natural dos investimentos
estruturantes que precisamos de
realizar na agenda do automóvel
do futuro”, referiu o responsá-

vel, durante a conferência ‘Fundos Europeus: o Minho e a Galiza’, lembrando a “esperança” de
ver concretizada a ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo.
“Acalentamos, com indisfarçável ansiedade, a esperança maior
da prometida ligação ferroviária,
rápida e regular. Os compromissos nacionais não podem tardar
a sua concretização. São uma
prioridade. Disso depende a
competitividade de futuro da eurorregião e a coesão territorial
dos nossos países. É um projecto
no qual temos uma esperança

enorme de desenvolvimento da
região, mudará significativamente as relações entre a região,
aproximará as cidades e tornará
a região mais próxima da Europa. É um projecto, absolutamente, estruturante para a região”,
frisou.
Para António Cunha, o reconhecimento da eurorregião com
seis milhões de habitantes e laços “históricos, culturais, comerciais e de inovação” constitui, aliás, um “imperativo ético”,
além de “político, social e económico”.
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Minho é a região onde execução
do Portugal 2020 mais cresce
MINISTRO do Planeamento garantiu que o Portugal 2020 vai ser executado a 100% e realçou que é no
Minho que a execução do 2020 mais tem crescido. Área Metropolitana do Porto absorve mais fundos.
CONFMINHO

| Marlene Cerqueira |

O ministro do Planeamento garantiu ontem, em Braga, que o
Portugal 2020 vai ser executado
na íntegra, assegurou que o PRR
já está no terreno e rejeitou a
ideia de que o novo quadro comunitário, o Portugal 2030, esteja atrasado.
Perante uma plateia de empresários e representantes de associações empresarias, Nelson de
Souza salientou ainda que as
empresas vão receber mais de
12 mil milhões de euros da
Estratégia 2030, que conjuga o
PRR e do Portugal 2030.
“Não deixaremos escapar
oportunidades para aproveitar
verbas contratualizadas. Temos
todas as condições de assegurar
que não sobrará dinheiro do Portugal 2020”, garantiu o ministro
que falava durante a conferência
‘Fundos Europeus: o Minho e a
Galiza’, concretamente no âmbito do painel sobre o tema ‘Os
fundos europeus e as empresas’.
Nelson de Souza traçou o ponto de situação sobre a aplicação
do referido quadro comunitário,
realçando que no final de 2020

ROSA SANTOS

Nelson de Souza falou num painel sobre o tema ‘Os fundos europeus e as empresas’

estavam executados 56 % desse
quadro de apoio.
Para o ano em curso está prevista uma execução de 16% do
Portugal 2020, sendo que até ao
final de Agosto estavam já executados 10% do Portugal 2020.
“Temos, por isso, uma elevadíssima probabilidade de cumprir a
meta de 16% de execução para
este ano”, realçou o o governan-

te, apontando que o objectivo do
Governo é executar 17% do quadro comunitário em 2022 e 12%
em 2023, chegando aos 100%
até ao final desse ano.
Numa apresentação estruturada, sobretudo, na apresentação
de números, o ministro realçou
ainda que a região Norte tem tido maior capacidade para absorção de fundos deste quadro co-

Alertou José Manuel Fernandes

“Norte não pode receber menos fundos”
CONFMINHO

| Marlene Cerqueira |

O eurodeputado José Manuel
Fernandes defendeu ontem que
o Norte, enquanto região mais
pobre do país, segundo o indicador PIB ‘per capita’, “não pode
receber menos fundos do que no
Portugal 2020”, tendo alertado
para a necessidade de se evitar o
“pensamento único na aplicação
dos fundos, quando o território
está longe de ser igual”.
O deputado europeu disse que
os fundos comunitários devem
utilizados para recapitalizar as
PME que sejam “viáveis”, mas

tenham tido dificuldades durante
a pandemia. Defendeu que os
fundos europeus “devem ser adicionais e não para substituir o
Orçamento do Estado”, apontando que actualmente, “mais de
80% do investimento público
em Portugal tem origem em fundos da UE”.
“O mais importante é que os
fundos comunitários sirvam para
a competitividade, a produtividade, para o empreendedorismo
e em simultâneo para a coesão
territorial, económica e social.
Os fundos são essenciais para
atingirmos esse objectivo”, sublinhou, também na sua inter-

venção na painel que contou
com o ministro do Planeamento.
O eurodeputado sugeriu ainda
ao Governo a criação de um Gabinete de Apoio ao Investidor
com o objectivo de prestar ajuda
“na estruturação de candidaturas
em plataformas, onde se possam
juntar subvenções com empréstimos, nomeadamente do InvestEU, que ajude a olhar para o
conjunto de todos os fundos”.
“Temos excelentes empresas e
empresários, temos instituições
de qualidade, temos de ter um
país com um Governo, uma administração, que esteja a à altura
das nossas instituições”, vincou.

munitário do que o resto do país.
A Área Metropolitana do Porto
lidera nos fundos absorvidos,
mas o Minho, que agrega as
NUT do Alto Minho, Cávado e
Ave, é a região com uma taxa de
crescimento maior na execução
de fundos. “Fundos esses, realçou, que estão a mudar o perfil
da actividade produtiva no Minho”, acrescentou.

O ministro lembrou que o Portugal 2020 dirigiu sete mil milhões às empresas, mas o Portugal 2030 vai destinar 6,7 mil
milhões e o PRR 5,5 mil milhões. Ou seja, “as verbas acumuladas dos dois programas
perfazem um acréscimo de 75%
face ao que as empresas receberam no Portugal 2020”, realçou,
esclarecendo que, nos próximos
quadros de financiamento, vai
“haver muito mais incentivos às
empresas para a área das alterações climáticas”.
Na totalidade, o país vai contar
com 16,64 mil milhões de euros
ao abrigo do PRR e 24,18 mil
milhões do Portugal 2030.
Realçou que o dinheiro deve
ser aplicado de forma fomentar
novos sectores, novos empregos,
novas exportações “para que
possamos competir nos mercados internacionais.
Notou ainda que parte dos fundos do PRR vai ser aplicada por
intermédio de iniciativas como
as Agendas Mobilizadoras, que
já receberam até agora 146 candidaturas, 35% das quais com
‘agendas verdes’, e de um “grande concurso para apoiar a descarbonização na indústria e nos
serviços”.

lll
A Área Metropolitana do
Porto lidera nos fundos
absorvidos, mas o Minho,
que agrega as NUT do Alto
Minho, Cávado e Ave, é a
região com uma taxa de
crescimento maior na
execução de fundos.

§notas
Na sessão de encerramento

CCP defende avaliação qualitativa
para perceber impacto dos fundos
João Vieira Lopes, presidente da CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, defendeu que o sucesso da aplicação dos fundos comunitários deve ser medido não só pelo volume de execução, mas também e
sobretudo pelo seu impacto qualitativo, um “tipo de aferição que nunca
foi feito” e que é fundamental para fazer a avaliação correcta da aplicação
dos fundos. Segundo este responsável, só a avalição qualitativa permitiria aferir o real valor acrescentado que os fundos trouxeram para a economia.
O presidente da CCP apontou ainda que o PRR não pode ser encarado “como um substituto do investimento público que compete ao Orçamento
do Estado”.
Sobre o PRR partilhou algumas reservas. Considerou que é “uma grande
oportunidade que Portugal vai ter”, mas não vai trazer soluções milagrosas.
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Investimento na ferrovia vai transformar região
MINISTRO Pedro Nuno Santos afirmou ontem que a concretização do investimento na ferrovia, que contempla a ligação PortoVigo com paragem em Braga, vai transformar radicalmente esta região. Será “um motor” para o desenvolvimento empresarial.
CONFMINHO

| Marlene Cerqueira |

O ministro das Infraestruturas e
da Habitação afirmou ontem que
as mais-valias que vão resultar
do investimento na ferrovia, nomeadamente com a nova ligação
Porto-Vigo (que terá paragem
em Braga), “vão mudar radicalmente a forma como esta região
se relaciona entre si”.
Na sessão de encerramento da
Conferência promovida pela
ConfMinho, no Altice Forum
Braga, Pedro Nuno Santos defendeu que o investimento na
ferrovia “é estruturante” e não
deve ser travado por “velhos do
Restelo”, pois vai “transformar
radicalmente a forma como trabalhamos dentro do território”.
E deu como exemplo que passará a haver a possibilidade de fazer a ligação Lisboa-Porto “em

DR

Ministro das Infraestruturas e Habitação encerrou a Conferência pormovida pela ConfMinho

uma hora e um quarto” e que Vigo e Braga vão ficar a uma distância de meia hora.
O ministro defendeu que são
estes investimentos que alavancam verdadeiramente a econo-

mia, criticando os que defendem
que a competitividade económica, a ajuda às empresa, se deve
fazer através de reduções fiscais.
“Achar que a redução de impostos é a ‘bala de prata’ que vai

permitir às empresas produzir,
vender e ganhar dinheiro é uma
visão pequena da política económica”, criticou Pedro Nuno Santos. “Quem faz a crítica, correcta, de que o país tem tido um

crescimento baixo, ao mesmo
tempo não tem a capacidade de
apresentar uma estratégia para o
desenvolvimento que não passe
quase exclusivamente por redução de impostos, como se fosse a
‘bala de prata’ que permitirá às
nossas empresas produzir, vender e ganhar dinheiro”, afirmou,
considerando que “foi essa visão
que fez atrasar o país”.
O ministrou reafirmou que
aposta na ferrovia também faz
noutro nível. O país precisa de
renovar o material circulação, o
que tem sido feito com recurso a
empresas nacionais.
Pedro Nuno Santos afirmou
ainda que quando se investe na
requalificação de infraestruturas
rodoviárias, esse investimento é
público, mas é um investimento
concretizado por empresas no
terreno e que vai beneficiar as
empresas e populações.
Publicidade

§encerramento
Ministra Ana Abrunhosa

Norte de Portugal e Galiza são “excelente exemplo”
para as restantes fronteiras do país
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão
Territorial, apontou ontem a Eurorregião Norte de Portugal-Galiza como
“um excelente exemplo para as restantes fronteiras do país”.
Na sessão de encerramento da Conferência ‘Fundos Europeus: o Minho
e a Galiza’, dinamizada ontem pela
ConfMinho, a governante lembrou
que o desenvolvimento transfronteiriço foi uma das estratégicas aprovadas por Portugal e Espanha na Cimeira Ibérica que decorreu na
Guarda. “Somos próximos, mas temos de continuar a derrubar fronteiras. E o exemplo do Norte de
Portugal da Galiza é o melhor dos exemplos porque há 30 anos que criaram uma comunidade de
trabalho em conjunto”, referiu, realçando ainda o papel do Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial (AECT) Rio Minho , que “é uma agência estratégica de desenvolvimento que direcciona
todos os esforços para a promoção da competitividade e crescimento territorial”.
Ana Abrunhosa referiu ainda que vai ser criado em breve o estatuto de trabalhador transfronteiriço, admitindo que o atraso na sua criação acabou por causar muitos inconvenientes a estes trabalhadores no decorrer da pandemia, com o fecho das fronteiras.
A governante disse ainda que os fundos comunitários também devem ser aproveitados para promover o desenvolvimento empresarial, nomeadamente a adaptação das empresas às necessidades actuais, promover também a qualificação das pessoas e pugnar pelo trabalho digno. “O conceito de trabalho digno tem de ser uma realidade”, disse, referindo que tal “significa que o
conhecimento e a produtividade devem ser bem remunerados, mas também que as pessoas têm
de ter condições para carreiras aliciantes, onde seja possível conciliar a vida pessoal, familiar e
profissional”.
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Braga

Intervenção no Estádio 1.º de Maio
está avaliada em 10 milhões de euros
CÂMARA de Braga encomendou estudo à Universidade do Minho para posteriormente elaborar o projecto e aguarda
comparticipação do Estado. Vereadores socialistas consideram importante haver apoio do Estado.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Miguel Viana |

O Estádio 1.º de Maio vai ser alvo de uma intervenção que está
avaliada em cerca de 10 milhões
de euros. A informação foi prestada ontem pelo presidente da
Câmara Municipal de Braga, na
primeira reunião do novo executivo, ao vereador socialista Hugo
Pires, que questionou a autarquia sobre o assunto.
“O campo de intervenção é
mais alargado do que aquele que
tínhamos percepção, o que obviamente veio a agravar os custos que poderão estar inerentes a
essa reabilitação. O valor é uma
estimativa interna, que dependerá das condições de mercado e
do prazo concreto da intervenção. É uma intervenção muito
profunda”, destacou Ricardo
Rio.
O autarca lembrou que o Estádio 1.º de Maio acolhe provas
desportivas, essencialmente o
atletismo, e vai continuar a ser a
sede da equipa feminina do
Sporting Clube de Braga.
O autarca espera que o Estado
possa contribuir para a recuperação do espaço.
“Seria uma enormíssima ajuda,
atendendo a que é um edifício
classificado e, por isso, o Estado
não se pode eximir de responsabilidades de contribuir para a
salvaguarda do património que é
reconhecido como um activo de

ROSA SANTOS

Executivo municipal saído das eleições autárquicas de 26 de Setembro reuniu ontem pela primeira vez

todos. Já falamos com a Direcção-Geral do Património Cultural e com o Ministério da Cultura, no sentido de avaliar que
enquadramento a reabilitação do
Estádio poderá ter”, afirmou Ricardo Rio.
Pela voz de Artur Feio, o Partido Socialista destacou que o estado em que se encontra o 1.º de
Maio “é uma preocupação de todos nós. Fomos surpreendidos
no discurso de tomada de posse,
com uma vontade do município
de intervir em algo que deve ser
intervencionado, mas precisa-

mos de um programa”.
O vereador socialista acrescentou que “ficamos na expectativa
do que possa ser este investimento mínimo de 10 milhões de
euros de que fala o município e
de onde vem esta disponibilidade de verba”.
O PS referiu que a intervenção
deve ser feita com apoio financeiro do Estado e considerou
“importante sabermos que há
vontade manifesta de intervir
naquele espaço”.
Os socialistas colocaram também em cima da mesa a actuali-

zação do RADA (Regime de
Apoio Directo ao Arrendamento). “Há muitas reclamações por
parte de bracarenses de que o
RADA não tem acompanhado os
valores da economia. Seremos
voz activa na necessidade de actualização, relativamente aos
preços”, disse Artur Feio.
O vereador socialista apontou
ainda as queixas motivadas pelos tempos de espera nos processos de licenciamento urbanístico. “Devemos lutar para que
haja uma maior celeridade. Os
tempos de espera para além do

desejável levam a que haja pessoas que desistam de investir na
cidade “, disse Artur Feio.
Ricardo Rio prometeu que o
apoio ao arrendamento vai aumentar e haverá uma melhoria
dos serviços para repôr “critérios de monitorização eficiente”
dos processos.
Os vereadores socialistas pretenderam, ainda, saber em que
ponto está o processo de intervenção no Nó de Infias.
Ricardo Rio explicou que “a
obra vai ser apreciada pela Infraestruturas de Portugal. O projecto já está elaborado e tem apresentação pública agendada para
os próximos dias”.
A reunião ficou ainda marcada
pela abstenção dos vereadores
da oposição (PS e CDU) em
pontos como a designação de
vereadores a tempo inteiro, a delegação de competências no presidente e nos vereadores, a forma como serão feitas as reuniões
do executivo municipal, a representação do município nas empresas municipais e no Conselho
de Curadores da Fundação bracara Augusta e a repavimentação
da Avenida Frei Bartolomeu dos
Mártires. A este propósito, a vereadora da CDU, Bárbara Barros, lembrou que as pinturas da
via impedem o acesso directo
dos automóveis provenientes do
túnel ao Braga Parque, o que pode causar pressão na Rotunda
das Piscinas.
Publicidade
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§Município

Obra do
Mercado tem
ilegalidades

Cultura
Centenário de Victor
de Sá vai ser realizado
A CDU propôs que a Câmara Municipal de Braga assinale o centenário do nascimento de Victor de
Sá. “O programa foi aprovado por
unanimidade e esperamos que
algumas das iniciativas possam
ser concretizadas ainda este ano.
Será com orgulho que vemos este projecto ser realizado”, disse
Bárbara Barros.
Ricardo Rio frisou que o processo
estava com a anterior vereadora
da Cultura e que pretende inteirar-se do ponto da situação, já
que assumiu recentemente o pelouro da Cultura.

TRABALHOS a mais não incluídos na empreitada
inicial motivou queixa do Tribunal de Contas.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Miguel Viana |

Os vereadores do Partido Socialista confrontaram ontem o restante executivo municipal com
um relatório do Tribunal de
Contas, que aponta a existência de trabalhos ilegais nas
obras do Mercado Municipal de
Braga.
“Dos cinco contratos de trabalhos adicionais que foram contratados na obra do Mercado,
três deles foram declarados ilegais pelo Tribunal de Contas e
isto preocupa-nos”, frisou o vereador socialista Artur Feio.
As eventuais ilegalidades, explicou Artur Feio, “têm a ver
com fundamentação técnica,
com a lógica do que foi pago e
que devia ter sido acautelado em
sede de projecto, ou ter sido feito o lançamento de um novo
concurso”.

Os vereadores socialistas estranharam que a responsabilidade
recaia sobre os técnicos municipais e não sobre o município.
Ricardo Rio, presidente da
Câmara Municipal de Braga, explicou que “estamos a falar de
procedimentos e normas de contratação que não terão sido respeitadas. Nesse mesmo sentido,
a responsabilidade em primeira
instância é de quem formula as
propostas e quem as valida, que
são os técnicos municipais”.
O autarca bracarense acrescentou que se trata de uma “questão
formal que nos deixa desconfortáveis, na medida em que não
entendemos que os nossos técnicos devessem ser penalizados.
Confiamos em absoluto na sua
capacidade e apoiamos a defesa que apresentaram perante o
Tribunal de Contas e esperamos
que nos seja dada razão”, disse
Ricardo Rio.

§condições
Reunião de Câmara

CDU quer melhores condições
para os vereadores da oposição
A vereadora da CDU na Câmara de Braga, Bárbara Barros, solicitou ontem
que sejam dadas melhores condições de trabalho aos vereadores da oposição. Actualmente os gabinetes estão instalados no GNRation e não permitem um desempenho eficaz.
“Pela forma como exercemos os nossos mandatos, de próximidade e de
acompanhamento das matérias, sabemos bem a falta que faz de mais
meios para fiscalizar os trabalhos. Acreditamos que estaríamos em melhores condições de exercer o nosso mandato estando, desde logo, na Câmara
Municipal, junto aos meios de recursos humanos, à documentação, ao contrário do que acontece no GNRation. É necessário libertar espaço para o
GNRation funcionar como espaço cultural que é e não tem de ter serviços
municipais nas suas salas”, disse Bárbara Barros.
O presidente da Câmara de Braga Ricardo Rio explicou que os vereadores
“têm condições físicas a materiais para desenvolver o seu trabalho e no
acesso a todos os serviços municipais. Os vereadores têm todas as condições
e essa é uma questão para a qual sinceramente não estou muito inclinado
para anuir.”

ROSA SANTOS

Vereadores do PS querem ver esclarecidos os trabalhos a mais do Mercado Municipal
Publicidade
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Bombeiros Voluntários
pedem união para
construir novo quartel
ATRASOS na construção do novo quartel está a criar dificuldades à corporação.
Direcção lançou grito de alerta nas redes sociais.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
| Miguel Viana |

DR

António Ferreira no terreno do futuro quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga
Publicidade

“O projecto do novo quartel tem
andado às voltas com muita burocracia. O que fizemos foi lançar um grito de revolta”. As palavras são do presidente da
direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Braga.
António Ferreira referiu-se a
uma mensagem publicada no
Facebook no domingo para lembrar que “o projecto tem andado
às voltas. Há muita burocracia
neste país”.
O terreno cedido pela Câmara
Municipal de Braga, localizado
na freguesia de Arcos S. Paio, à
face da estrada nacional que liga
a capital do Minho a Guimarães,
tem um riacho, o que obrigou a
fazer alterações ao projecto.
“ O terreno tem um riacho e
por isso tivemos que fazer um
afastamento no projecto do novo

quartel. Tivemos que corrigir esse afastamento e proceder a uma
permuta com o proprietário do
terreno ao lado. Isso obrigou a
que tivesse de ser feita a desafectação do terreno da Reserva
Agricola Nacional. É muita burocracia a envolver muitas entidades, já que são necessários vários pareceres”, indicou Miguel
Ferreira.
O responsável máximo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga disse que já foram feitos contactos
com várias entidades para tentar
resolvera situação.
“Já tivemos reuniões com a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e hoje mesmo (ontem) o novo
vereador que está com o processo na câmara ligou-me a dizer
que estava sensibilizado para a
questão e que haverá uma reunião na Câmara sobre este assunto”.

António Miguel Ferreira lança
agora um apelo: “É preciso unir
forças e alertar as entidades para
esta necessidade urgente dos
Bombeiros Voluntários de Braga. Chega de fazer sofrer os
bombeiros. Temos de nos unir
todos em torno deste assunto.
Este é o nosso grito de revolta”,
frisou António Ferreira.
O responsável garante que a
desistência do promotor do projecto nunca esteve em causa, devido aos atrasos processuais,
mas admite que o aumento dos
materiais e dos custos do projecto possam colocar em causa os
valores gerais da obra.
António Ferreira e toda a direcção contam com a solidariedade
do corpo activo.
“Os elementos reuniram ontem
(domingo) depois do meu alerta
e manifestaram total apoio à direcção. É muito bom poder contar com estes homens e mulheres”, admitiu António Ferreira.

LOTE PALMEIRA COM AREA DE 700 M2
PARA MORADIA DE 2 PISOS
69.000€

MORADIA USADA INDIVIDUAL T4 CELEIROS LOTE 950 M2

249.000€

DR

LOJA/ARMAZÉM LAMAÇÃES COM ÁREA DE 490 M2

270.000€

Novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga a ser construído na freguesia de Arcos S. Paio
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Fado Solidário sobe ao palco do Altice Forum
NO PRÓXIMO DOMINGO, a partir das 15.30 horas, o Altice Forum Braga é palco do espectáculo Fado Solidário, uma iniciativa
cuja bilheteira reverte a favor da construção de um Lar Residencial no Centro D. João Novais e Sousa.
ALTICE FORUM BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Os utentes no Centro D. João
Novais e Sousa estão a preparar
uma surpresa para abrir o grande
espectáculo Fado Solidário,
evento que decorre no domingo,
a partir das 15.30 horas, no grande auditório do Altice Forum
Braga.
Os bilhetes para o espectáculo,
que têm o custo simbólico de
cinco euros cada, já estão disponíveis.

Os ingressos devem ser reservados antecipadamente.
Os bilhetes, assim como informação sobre o espectáculo, devem ser solicitados ao Centro
Novais e Sousa, através dos telefones 253 205 570 ou 927 303
932, ou do email cnesousa.caci@gmail.com.
Fado Solidário é uma iniciativa
do Centro D. João Novais e Sousa, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa Fado
com Arte, cuja venda de ingressos reverte na íntegra para a an-

DR

Evento solidário vai contar com fadistas de renome e também utentes da instituição

gariação de fundos a favor da
construção de um Lar Residencial para pessoas com deficiência intelectual. O projecto para
construir o Lar Residencial contempla 30 vagas. O objectivo é
criar a valência numa das alas do
edifício do Novais e Sousa onde
actualmente funciona do CACI.
A instituição aguarda a resposta
à candidatura que apresentou ao
PARES III, mas mesmo com financiamento terá de suportar
parte dos custos. É nesse âmbito
que decorre este Fado Solidário.
Publicidade

Evento decorre de 21 a 31 de Outubro, sendo que em Braga será de 21 a 24

Festa do Cinema Francês
também passa por Braga
CINEMA

| Marlene Cerqueira |

A Festa do Cinema Francês vai passar,
pela primeira vez, por Braga com a exibição de um conjunto de filmes nos cinemas
do centro comercial Braga Parque, de 21 a
24 de Outubro.
Nesta edição, este evento de âmbito nacional prolonga-se até 31 de Outubro,
acontecendo em nove cidades. Além de
Braga, passa ainda por Lisboa, Porto, Almada, Coimbra e Oeiras, Évora, Viseu e
Faro.
Em Braga, o programa abre quinta-feira,
dia 21, às 19 horas, com a exibição de ‘A
Ilha de Bergman’, de Mia Hansen-Love,
com Mia Wasikowska, Tim Roth e Vicky
Krieps.
‘Caixa Negra’, de Yann Gozlan, é o filme que passa no dia 22, também às 19 horas. Conta com interpretações de Pierre
Niney, Lou de Laâge e André Dussollier.
No dia 23, às 18 horas, é exibida a película ‘Gagarine’, de Fanny Liatard e Jérémy Trouil, com Alséni Bathily, Lyna
Khoudri e Jamil McCraven .
Finalmente, no dia 24, passa ‘Os Miseráveis’, de ladjLy, com Damien Bonnard,
Alexis Manenti e Djebril Didier Zonga.
Estão ainda programadas duas sessões
para o público mais jovem. No dia 21, às
10.30 horas, vai ser exibido ‘Um príncipe
em apuros, de Michel Hazanavicius; e, no
dia 22, também às 10.30 horas, os mais
pequenos podem ver ‘Uma pequena mentira’, de Julien Rappeneau.
As entradas são pagas. Os ingressos cus-

tam cinco euros (4,5 euros Aliiance Franaise).
Katia Adler, curador do festival, explicou em entrevista recente à Lusa que este
festival, além de estender-se a mais cidades portuguesas, quer ainda dar mais espaço ao cinema feito por mulheres e sobre
mulheres. “A minha direcção é dar foco
ou homenagear as mulheres no cinema de
uma maneira geral. Acho importante, estamos num movimento sobre feminismo e
sobre as mulheres e temos de dar esse espaço”, sublinhou a programadora, que assumiu recentemente a produção.

lll
Em 2022, a Festa do Cinema Francês
deverá crescer novamente, tendo
em conta que integrará a Temporada
Cruzada Portugal-França.
O evento contará com quase
60 filmes, dos quais 21
em antestreia nacional.
Depois de um ano marcado pela pandemia, este festival dedicado aos filmes de
expressão francesa decorrerá com público
em sala e também ‘online’, com uma selecção de obras na plataforma Filmin.
“É um cinema que funciona muito bem,
tem bom público, existe uma curiosidade,
uma irmandade entre França e Portugal.
Eu acho que é importante estarmos em
quase todos os lugares”, explicou Katia
Adler na referida entrevista.
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Póvoa de Lanhoso

“Trabalhar com todos e para todos”
FREDERICO CASTRO tomou posse para o mandato 2021/2025, apontando a quatro anos de muito trabalho em prol do desenvolvimento e crescimento da Póvoa de Lanhoso. António Queirós foi eleito presidente da mesa da Assembleia Municipal.
§Assembleia Municipal
Partido Socialista

António Queirós foi eleito presidente
António Queirós foi eleito presidente da Assembleia Municipal. A lista do
Partido Socialista foi a mais votada, arrecadando 23 votos, contra os 21 votos da lista do PSD, encabeçada por Gabriela Fonseca.
José Ângelo Saavedra de Almeida Faria e Eulália Rodrigues assumem as funções de 1.º e 2.º secretários da mesa.
Dando nota da honra e orgulho pela eleição, o novo presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso vê na política e na participação pública a oportunidade de servir a Póvoa de Lanhoso.
“Por todos, para todos e por uma Póvoa melhor”, foi um dos lemas deixados
por António Queirós, que deixou como compromisso uma maior aproximação aos munícipes, com a realização de Assermbleias Municipais descentralizadas, aproveitando os centros educativos existentes no concelho, melhores condições para a Assembleia e respectivas comissões, uma maior
participação dos munícipes e, como grande novidade, a criação de um espaço próprio e tempo para os vereadores sem pelouro.
“Volto a reafirmar o motivo da minha recandidatura: vejo na política e na
participação pública a oportunidade para servir a Póvoa de Lanhoso. Exercerei o cargo com uma postura de abertura, diálogo e rigor”

FOTO PEDRO

Frederico Castro tomou posse com a promessa de tempos de mudança para a Póvoa de Lanhoso

PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques |

Frederico Castro tomou posse
ontem como presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e António Queirós Pereira
foi eleito presidente da Assembleia Municipal.
Dezasseis anos depois, o PS
volta ao poder na Câmara e Assembleia Municipal.
A cerimónia, que decorreu na
Praça Engenheiro Armando Rodrigues, contou com uma grande
afluência de povoenses, que quiseram acompanhar de perto o
acto de tomada de posse.
Recorde-se que Frederico Castro venceu as eleições à sua terceira tentativa, distando 245 votos do candidato do PSD e
anterior presidente da câmara
municipal, Avelino Silva.
Nas cerimónias marcaram presença o poder civil, militar e religioso, autarcas do distrito, o
presidente da Federação distrital
de Braga do Partido Socialista,
Joaquim Barreto, assim como o
ministro das Infraestruturas e da

Habitação, Pedro Nuno Santos.
E foi na presença daquele membro do Governo que o novo presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso assumiu que
daqui a quatro anos a Via Circular Urbana será uma realidade na
Póvoa de Lanhoso.
“Defendemos que era tempo de
mudança e essa mudança aconteceu para todos. E é para todos
e com todos que vamos trabalhar”, referiu o novo presidente
da Câmara Municipal, mostrando vontade de estabelecer com
todas as entidades do concelho
uma cooperação estratégica, no
sentido de fazer da Póvoa de Lanhoso um concelho melhor,
mais apetecível, onde os padrões
de qualidade de vida sejam sempre progressivos e que viva desenvolvimento.
“Queremos uma Póvoa de Lanhoso mais desenvolvida, mais
atractiva aos investidores, mais
criadora de oportunidades, capaz de fomentar o empreendedorismo e a criação de emprego.
Uma Póvoa de Lanhoso mais
justa e mais em linha com a

prosperidade a que todos temos
o direito de ambicionar”, referiu
Frederico Castro, mostrando
vontade em inovar no que diz
respeito aos serviços da autarquia e também na relação com o
munícipe.
“Precisamos de uma autarquia
mais criativa, que seja capaz de
entrar de forma mais crescente
no radar regional e nacional ao
longo dos próximos anos, em
áreas como o turismo e na criação de evento de dimensão relevante e que se traduzam num
impacto económico significativo
na economia local. Associar visão e acção é transformador e
pode mudar uma comunidade”,
acrescentou o presidente da Câmara.
A mudança será feita com todos, como referiu Frederico Castro, adiantando que pretende ouvir todos os partidos que se
candidataram nestas eleições.
“O nosso programa eleitoral
será o nosso guião sagrado”, referiu o autarca, adiantando que
“com a mudança chegou o tempo de humanizar a política”.

FOTO PEDRO

António Queirós foi eleito com 23 votos

Igualdade, justiça, liberdade de
acção e de opinião serão aspectos que fazem parte da mudança
a que pretendem dar corpo na
Póvoa de Lanhoso.
Aos presidentes de Junta, deixou a garantia de cooperação
institucional e o compromisso

pessoal para colaborar com todos, respeitando as populações e
a sua vontade, tendo da parte da
Câmara Municipal a vontade
constante de procurar e tentar
encontrar soluções para as necessidades que vão surgir ao longo do mandato.
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Guimarães
§nota

Guimarães assinala Dia
Municipal para a Igualdade
CONCELHO vimaranense vai realizar uma série de actividades, entre os dias 22 e 24 de Outubro,
no sentido de assinalar e promover a igualdade de género.
GUIMARÃES
| Redacção |

O Dia Municipal para a Igualdade celebra-se a 24 de outubro e
este ano o Espaço Municipal para a Igualdade da Divisão de Acção Social da Câmara Municipal
de Guimarães em colaboração
com a Sol do Ave, através do
Projecto GOODVIBES, e a Associação de Defesa dos Direitos
Humanos de Guimarães vai celebrar esta data com um programa que se estende entre os dias
22 e 24 de Outubro.
O programa das comemorações desta efeméride prevê a
realização de uma mesa redon-

da, em formato digital, subordinada ao tema: ‘À conversa sobre
(Des) Igualdade’, com os convidados Adelina Paula Pinto, vice-presidente e vereadora da Câmara Municipal de Guimarães;
Cláudia Martins, engenheira
química e treinadora de patinagem artística; Eduardo Costa, representante do Grupo de Apoio a
Pessoas Queer; Luís Miguel Pereira, educador de infância e director técnico da Obra Social do
Sagrado Coração de Maria, e
Paula Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Guimarães e
Conselheira Municipal para a
Igualdade (moderadora).
A mesa redonda incluirá tam-

bém a realização de um monólogo através do Projecto ‘TABU!’.
As comemorações englobam
ainda a afixação de lona no edifício municipal da Divisão de
Acção Social e a partilha pelos
meios digitais da comunicação
do município de uma mensagem
da Conselheira Municipal para a
Igualdade.
A Câmara de Guimarães tem
ao dispor dos munícipes o Espaço Municipal para a Igualdade,
uma estrutura de atendimento
gratuita e confidencial vocacionada para a Violência Doméstica, integrada na Divisão de Acção Social. Os objectivos visam
promover a Igualdade de Géne-

ro; adquirir conhecimentos sobre a problemática da Violência
Doméstica; prevenir comportamentos violentos e disfuncionais
em crianças, jovens e adultos,
através de campanhas de informação e de sensibilização, bem
como através de projectos de inter- venção com públicos estratégicos; proporcionar atendimentos de qualidade a vítimas
de Violência Doméstica, bem
como promover a diminuição
dos danos verificados na população vítima.
No último ano, o Espaço Municipal para a Igualdade prestou
serviço social a 144 pessoas e de
psicologia a 198 pessoas.

Famalicão
Peça de Teatro
encheu Salão Paroquial
de Vermoim
Nova enchente de público brindou
o Grupo Paroquial de Teatro de Leça
da Palmeira (GPTL) que por sua vez
inundou a noite do passado sábado,
no Salão Paroquial de Vermoim, de
humor e arte como só o Teatro
Amador consegue sempre fazer.
‘A rir é que a gente se entende’ foi o
título do trabalho de revista que o
Grupo Paroquial de Teatro de Lega
da Palmeira foi estrear ao festival
que é organizado pela Associação
Cultural de Vermoim.
No final, a noite pautou-se por mais
uma excelente noite de Teatro, com
o trabalho realizado por um exímio
grupo de teatro cujo talento não foi
beliscado pela paragem imposta
pela pandemia .
Na quarta e última noite do Festival
‘Vamos ao Teatro’, será a vez do Grupo de Teatro Amador da Aldeia Verde de Lazarim (GTAV) apresentar a
sua peça ‘Cupido Apaixonado’, novamente no Salão Paroquial de Vermoim.
Publicidade

VISITE-NOS EM BRAGA, NA ROTUNDA DA ZOME.
Rua do Complexo Desportivo, 36, 4715-027 Braga

Zomeit, Lda. - Ami 17432
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Luís Nobre apresentou áreas
funcionais do novo executivo

Enogastronomia
Minho recebe
Seminário Internacional
Nos próximos dias 22 e 23 de Outubro, a Escola Superior Agrária de
Ponte de Lima recebe um seminário internacional sobre enogastronomia.
Sob o desígnio da marca ‘Amar o
Minho’, esta iniciativa, apoiada pelo
Norte 2020, pretende aprofundar o
debate sobre o potencial dos recursos endógenos, em particular, do
Agroalimentar e da Gastronomia ,
enquanto instrumento de valorização económica das economias locais, através da apresentação de diversas experiências nacionais e
internacionais. A sessão de abertura vai contar com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, do presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima,
Vasco Ferraz e, ainda, do Presidente do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo, Carlos Manuel da Silva
Rodrigues.

OS VEREADORES António Vitorino, Carlota Borges, Ricardo Rego e Maria Oliveira constituem
o novo executivo camarário de Viana do Castelo liderado pelo presidente da câmara, Luís Nobre.
VIANA DO CASTELO
| Juliana Martins |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, apresentou, ontem, ao executivo municipal a distribuição de áreas
funcionais pelo novo executivo
camarário.

lll
Luís Nobre, o candidato
do partido socialista, que
tomou posse no passado dia
15 de Outubro, ficará com os
pelouros da Administração
Financeira, Obras Públicas
e Reabilitação Urbana,
Internacionalização, Coesão
Territorial, Desenvolvimento
Económico e, ainda,
Turismo.

Ponte da Barca
Município assinala
‘Outubro Rosa’
DR

Os pelouros da Educação,
Ciência e Conhecimento, e Cultura ficarão ao encargo do vereador Manuel António Azevedo
Vitorino.
Carlota Gonçalves Borges, que
já integrava o antigo executivo
municipal de Viana do Castelo,

Luís Nobre apresentou a distribuição das áreas funcionais pelo novo executivo camarário

por sua vez, ficará com os pelouros da Coesão Social, Habitação,
Juventude, bem como, Serviços
Urbanos.
O vereador Ricardo Nuno Sá
Rego, também vereador no man-

dato do executivo de José Maria
Costa, ficou com as áreas funcionais da Administração Geral,
Transição Digital e Inovação,
Desporto, Recursos Humanos e,
ainda, Promoção da Saúde.

Por fim, a vereador Maria Fabíola dos Santos Oliveira ficou
com os pelouros do Planeamento e Gestão Urbanística, Proteção Civil, Ambiente, Transição
Climática e Mobilidade.

Publicidade

§IPVC
1.º Webinar Internacional

Webinar destaca “tópicos essenciais
na área da metodologia do treino”
O Mestrado em Treino Desportivo da Escola Superior de Desporto e Lazer do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo promove o 1.º Webinar Internacional com especialistas portugueses, brasileiros e um chileno. Esta série de
aulas abertas estão agendadas para este primeiro semestre e têm como objectivo principal, segundo o professor Filipe Clemente, “dotar os alunos e
formandos de maiores conhecimentos sobre tópicos essenciais na área da
metodologia do treino”.
As aulas vão decorrer on-line às terças-feiras, a partir das 11 horas, estando
a primeira aula marcada para hoje com Henrique Castro, que vai abordar a
temática sobre a “Tomada de decisão no desporto”. As aulas vão decorrer até
Dezembro e as suas temáticas andarão sempre à volta da metodologia do
treino, passando ainda pelo desenvolvimento das qualidades físicas, análise
de jogo, tomada de decisão e também por áreas que afectam directamente
o desempenho do atleta.

Em parceria com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro, o Município de
Ponte da Barca voltou, este ano,
a aderir ao movimento ‘Outubro
Rosa’, que assinala o mês de
prevenção do cancro da mama.
Para assinalar esta data, a câmara
municipal vai promover uma caminhada solidária, que visa sensibilizar para a temática da prevenção e
diagnóstico precoce do cancro da
mama.
A iniciativa decorre sábado, dia 30
de Outubro, data que se assinala o
Dia Nacional da Luta Contra Cancro
da Mama, com ponto de encontro
marcado para as 9 horas, nos Paços
do Concelho.
A caminhada, que pretende desafiar a comunidade a unir-se em torno da sensibilização e difusão da
mensagem de alerta para o diagnóstico precoce e rastreio, vai percorrer algumas artérias da vila de
Ponte da Barca, seguindo depois
pela praia fluvial e ecovia, culminando novamente nos Paços do
Concelho. A população interessada
pode-se inscrever até dia 29 de Outubro na plataforma online do município. Esta iniciativa promovida
em parceria com a Liga Contra o
Cancro, promove também sinergias
para aumentar o impacto do movimento “Outubro Rosa”.
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SC Braga

Desporto

ROGER DESPERTA COBIÇA
TIO E EMPRESÁRIO do jovem confirma interesse de Itália e Espanha,
mas também de Portugal. Agradece ao Braga e a Carvalhal pela aposta.
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Em entrevista à TSF, Eusébio
Mango, tio e empresário do jovem Roger, confirma o interesse
de vários clubes no menino prodígio do SC Braga.
“Pode ser deselegante da minha parte falar nos nomes dos
clubes, mas há interesse de um
clube italiano, dois de Inglaterra,
dois de Espanha e um grande
português também quer o Roger”, revelou o tio do menino de
apenas 15 anos, que falou com
Roger mal terminou o jogo no
último domingo.

“Estava muito feliz. Fiquei encantado com o que vi. Agradeço
ao treinador Carlos Carvalhal a
aposta nele. É o grande responsável pelo seu crescimento. Não
é fácil apostar num menino de
15 anos”, frisou, elogiando também o clube.
“O Braga acolheu o Roger como um filho. Ele também é um
miúdo muito humilde. É extremamente focado e só pensa em
ser jogador de futebol. Se tiras a
bola ao Roger, ele chora. Sai do
treino, fecha-se em casa e passa
horas e horas a ver futebol. Só
tem duas ocupações neste momento: o futebol e a escola. É a

vida do Roger”, explica.
Roger Fernandes, que entrou
na segunda parte do desafio do
último domingo, frente ao Moitense, para a Taça de Portugal,
apontou, de cabeça, o terceiro
golo da equipa, estreando-se a
marcar pela equipa principal,
tornando-se no mais novo de
sempre a fazê-lo.
Roger tem um valor de mercado de 2 milhões de euros, segundo do transfermarkt. Esta época,
participou em três jogos pela
equipa principal e em mais cinco
pela formação de sub-23. Marcou um golo em cada uma das
equipas.

SCB

Roger Fernandes está avaliado em 2 milhões de euros pelo transfermarkt

lll
A equipa parte esta tarde para a Bulgária (15h), onde defronta
o Ludogorets na próxima quinta (17.45, hora portuguesa).
Amanhã, Carvalhal e um jogador farão a antevisão do encontro. O regresso acontece na sexta-feira, pelas 19 horas.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, em Frossos - Braga
Ref. 6168 | Desde 155.000€
Prontos a Habitar, Garagem Individual, Varanda com Churrasqueira, Estores
Elétricos, Aq. Central, Pré-Inst. Ar Condicionado. Excelente Exposição Solar!
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Simon Banza é aposta
claramente ganha
CINCO GOLOS em seis jogos fazem do francês um elemento preponderante
na manobra ofensiva da equipa. Só ainda não marcou em duas partidas.

TERTÚLIA

BRACARENSE
António Duarte

HOJE
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

FC FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

Os resultados neste arranque de
época podem até não estar a fazer jus à qualidade existente no
plantel, mas a verdade é que há
um nome que se vai destacando
dos demais na frente de ataque
do Famalicão: Simon Banza.
O ponta-de-lança francês de 25
anos, emprestado pelo Lens,
participou em seis jogos até ao
momento, tendo já feito cinco
golos, aos quais junta duas assistências (ambas no último duelo,
em casa da Académica, com
triunfo por 4-0 a contar para a
Taça de Portugal - Banza marcou um dos golos).
Para se ter noção, nos seis jogos em que Banza participou, o
Famalicão marcou 13 golos,
sendo que sete tiveram participação directa ou indirecta do
atacante francês que, antes de
chegar, ainda esta época, ao serviço do Lens, contribuiu com
um golo para o triunfo por 2-0
na casa do Mónaco.
Simon Banza é mais um caso
de sucesso na prospecção do Famalicão, e o facto de ser o actual

FC FAMALICÃO

Banza marcou a Académica, Vitória SC e Penafiel e bisou com o Moreirense

melhor marcador da equipa
(com menos jogos que a concorrência), espelha isso mesmo. De
resto, dois dos companheiros de
ataque com quem Banza ‘rivaliza’ em matéria de registos nem

Ponta-de-lança saiu lesionado frente ao V. Setúbal

Cassiano gera preocupação
e é dúvida para o Benfica
FC VIZELA

| Ricardo Anselmo |

Os problemas físicos voltaram a
travar Cassiano. O ponta-de-lança brasileiro foi titular ante-ontem, em Setúbal, no jogo da Taça frente ao Vitória, que o Vizela
venceu por 0-2, mas acabou por
abandonar a partida ainda antes
do primeiro quarto-de-hora, depois de se ter lesionado, aparentemente sozinho, desconhecendo-se, ainda assim, a profundidade da lesão do atacante de 32
anos, que foi desde logo substi-

tuido por Schettine - viria a marcar o segundo golo da equipa.
Esta é a segunda vez que Cassiano se vê a contas com problemas físicos neste início de temporada. Em Agosto, no duelo
com o Vitória, em Guimarães,
Cassiano saiu lesionado aos 22
minutos e falhou os desafios seguintes, com Boavista, Gil Vicente e Paços. Regressou em
Portimão e marcou depois ao
Santa Clara, voltando novamente para o estaleiro. Está em dúvida para a recepção de domingo
ao Benfica, 18 horas.

sequer se aproximam. Bruno
Rodrigues, ao cabo de 12 jogos,
tem três golos marcados, ao passo que Ivo Rodrigues, nos mesmos 12 jogos, marcou dois golos
e assistiu para outros tantos.

+ Gil Vicente
Com o triunfo expressivo
alcançado na casa do
Condeixa (0-5), o Gil
Vicente bateu o recorde de
golos apontados fora de
casa numa eliminatória da
Taça. O anterior máximo
havia sido conseguido
em 89/90, num 0-4
na casa do Mortágua.
Ainda assim, os resultados
mais volumosos conseguidos na prova-rainha
aconteceram em casa:
6-2 ao Lamego, em 71/72
e 6-1 ao Nelas, em 09/10.
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4 a 8 de outubro

Atividades na Semana do Animal
muito animadas
A Semana do Animal que decorreu entre o dia 4
e 8 de outubro foi muito animada na Quinta
Pedagógica. Contamos com a presença de
centenas de crianças, de diversas instituições de
ensino ao longo dos dias e com atividades
sempre relacionadas com animais.
O dia mundial do animal é celebrado
anualmente no dia 4 de outubro e visa a
conservação das espécies e a atenção para os
cuidados de bem-estar animal.
Começamos a semana com atividades
equestres, relacionadas com a aprendizagem
dos cuidados de maneio do nosso pónei “Faial”.
Tivemos uma sessão de adestramento de cães
com a escola canina de Braga “Nortdog”, uma
parceira de excelência, que com muita
sabedoria nos trouxe vários caninos que fizeram
várias demonstrações e exercícios. Tivemos
ainda oportunidade de recolher ovinhos das
nossas aves de capoeira e aprender a conhecer
as nossas raças autóctones e o seu ciclo de vida.
Todos os grupos participaram em visitas guiadas
à Quinta, que tiveram maior enfase na
componente animal. No final todos receberam
de oferta uma brochura produzida pelo
Município, sobre os principais cuidados a ter
com os animais domésticos.

Sensibilizar os mais jovens para o Ambiente

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 19 de Outubro de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Balanço da Semana do Animal
A Semana do Animal cumpriu os objetivos traçados, com a sensibilização a mais de três centenas de crianças, que participaram nas diversas atividades pedagógicas.
O contacto com os animais é muito terapêutico e enriquecedor desde tenra idade. Ter esta oportunidade e experiências com diversas espécies é uma mais enorme para as
crianças que visitam a Quinta Pedagógica, pois ficam a conhecer as diversas raças autóctones que temos e têm diferentes vivências com cada uma delas. Durante esta semana,
as atividades foram desenvolvidas na ótica da sensibilização para o bem-estar animal, para os cuidados a ter com os animais domésticos e para a experiência direta com alguns
deles. As crianças que nos visitaram durante esta semana
vinham de estabelecimentos de ensino de Braga, mas
também de Vila Verde, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.
As experiências foram diversas, desde as crianças que
participaram no ateliê equestre e aprenderam a escovar e a
limpar o nosso pónei “Faial”, as que participaram na sessão
de adestramento de cães dinamizada pelo nosso parceiro, a
escola canina “Nortdog” e também as que recolheram
ovinhos ou fizeram festinhas aos nossos coelhos.
Aproveitamos para fazer aqui o nosso agradecimento à
Nortdog, na pessoa do seu responsável, sr. Fernando Vilaça,
que se fez acompanhar de mais 5 donos/educadores de cães
que fizeram uma sessão de adestramento brilhante. Todas as
crianças ficaram a aprender como se ensinam os nossos
amigos de quatro patas a caminhar, a saltar, a rebolar e a
comunicar! Foi uma sessão muito animada e marcante!
Durante toda a semana, as crianças foram sensibilizadas
para os cuidados a ter com cada espécie animal que vive na
Quinta, com os cuidados a ter com os seus cãezinhos e
gatinhos em casa e levaram ainda de oferta uma brochura
com esses cuidados. Recebemos uma oferta de alimentos
para cães, gatos, aves e coelhos, que muito agradecemos. No
âmbito da nossa responsabilidade social, oferecemos
alimentos para cães e gatos a uma organização comunitária
bracarense que dá apoio a animais abandonados.

A vida na água nos diferentes ecossistemas da Quinta
Durante o mês de outubro, foram realizadas diversas atividades
com a água, uma vez que o dia 1 de outubro assinalou-se o dia
nacional da água. O objetivo foi o de sensibilizar os mais jovens para
a preservação deste bem essencial! As crianças participaram em
atividades práticas de identificação de diferentes ecossistemas
presentes na Quinta e em seu redor, como é o caso da ribeira do
Castro que passa junto à Quinta, para além do charco, da poça antiga
e da nossa Fonte do ano 1828.
As crianças tornaram-se verdadeiros cientistas, ao avaliarem a
qualidade biológica da água. Um dos métodos utilizados para a
avaliação da qualidade das águas, consiste no uso de indicadores
biológicos, em especial de macroinvertebrados bentónicos. São
organismos que habitam o fundo e as margens do rio junto aos
sedimentos. De entre os macroinvertebrados bentónicos temos
insetos aquáticos (fases larvar e adulta), anelídeos (minhocas,
sanguessugas…), moluscos (mexilhões e caracóis de água doce),
crustáceos (lagostins, anfípodes…). Por serem sensíveis à poluição
ou degradação dos ecossistemas aquáticos alguns macroinvertebrados bentónicos são especialmente utilizados como
bioindicadores para avaliar a qualidade de água.
Tivemos uma agradável surpresa, as crianças também
conseguiram encontrar um tritão ibérico, na água recolhida na nossa
Fonte secular.
O tritão-ibérico ou tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai) é
um anfíbio pertencente à ordem Caudata. A característica desta
espécie endémica da Península Ibérica é o ventre de cor laranja, que
contrasta com o dorso acastanhado com pintas pretas, sobretudo nos
machos. A cauda dos machos não apresenta uma crista muito
pronunciada e termina numa ponta branca arredondada.
Nesta atividade, participaram 125 crianças do colégio João
Aboim de Vila Verde, desde o 1.º ao 4.º ano.

Sabias que se toda a água do Planeta estivesse dentro de uma garrafa de 1 litro, apenas
poderíamos beber uma gota.
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Semana da Alimentação na Quinta Pedagógica
O Dia Mundial da Alimentação assinala-se no dia 16 de outubro e é uma
comemoração que foi criada pela FAO (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e aAgricultura) em 1981, que tem como objetivo chamar a atenção para
os problemas relacionados com a alimentação no mundo, o uso de recursos e com a
nutrição.
Durante a semana de 11 a 15 de outubro, foram desenvolvidos diversos ateliês de
cozinha, com destaque para os ateliês da marmelada, onde as crianças aprenderam a
usar um fruto da época – o marmelo, valorizando assim os alimentos sazonais,
produzido na quinta, ou seja um produto agrícola com menor pegada ecológica e
com técnicas mais amigas do ambiente, sendo assim mais sustentável.
A temática da redução do consumo do açúcar, do sal e das gorduras também foi
abordada nestes ateliês de cozinha. Realizaram-se ateliês de produção de pão de
mistura, com recurso a várias farinhas (trigo, milho e centeio). Estes ateliês recriam o
ciclo do pão à moda antiga, contribuem para a valorização da broa tradicional do
Minho e para a diversificação da alimentação com pão de melhor qualidade. Neste
ateliê também participaram séniores e utentes com necessidades educativas
especiais.
Nesta altura do ano, colhem-se também na Quinta os produtos hortofrutícolas de
época. A Quinta Pedagógica ofereceu um cabaz de produtos constituído por diversos
frutos de época (maçã porta da loja, castanhas, nozes, diospiros, citrinos), legumes
(nabiças, abóboras, alho francês, couve penca, pimentos, alface) e algumas plantas
aromáticas e medicinais à escola Calouste Gulbenkian para uma análise e
interpretação em sala com diversos alunos, a fim da sensibilização para o consumo
dos produtos de época.
Durante a semana da alimentação foram recebidos em contexto pedagógico uma
centena de participantes, desde crianças, séniores a utentes com necessidades
educativas especiais.

11 de novembro: O magusto já está preparado
A Quinta Pedagógica tem já o seu magusto preparado para o próximo dia 11 de
novembro. O magusto é uma das tradições rurais minhotas que a Quinta
Pedagógica preserva e valoriza para memória futura. Assim, neste dia, são reunidas
as crianças e é também valorizado o contacto intergeracional com os mais idosos,
para partilha de experiências. Assim, alia-se o consumo de um fruto de época, como
a castanha que tem diversas propriedades nutricionais benéficas à festa popular
que é o magusto. As diferentes formas de celebração divergem consoante as
regiões. Aqui no Minho era e ainda é tradição juntar as famílias à volta de uma
fogueira onde se assam as castanhas, prova-se o vinho novo, fazem-se brincadeiras
principalmente com as cinzas no nariz das crianças e cantam-se cantigas populares.
Na tarde do dia 11, a Quinta Pedagógica conta com o apoio do seu padrinho de
excelência, o Pingo Doce do Braga Parque, que nos oferecerá as castanhas e os
sumos, que farão as delicias das crianças e ajudarão a repor as energias que
certamente irão gastar com tantos pulos de alegria na Quinta!

A fechar
Por:
Natália Costa*

Braga reconhecida
com o galardão Bandeira Verde ECOXXI
Decorreu no dia 25 de setembro a 15.ª edição do Galardão Bandeira Verde ECOXXI, promovido pela Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE), onde Braga obteve um dos melhores registos nacionais. O município foi premiado pelas
ações e políticas de sustentabilidade implementadas num total de 22 indicadores analisados.
A atribuição da bandeira verde foi dividida em quatro escalões, conforme a percentagem do índice ECOXXI, havendo
distinção apenas para quem apresentou um resultado final igual ou acima dos 50% dos 22 critérios definidos pela ABAE.
Este ano, o galardão teve o segundo maior número de concelhos a concurso – 58 municípios – depois de Porto Moniz,
Montemor-o-Velho, Soure, Vila de Rei e Viseu se terem apresentado este ano pela primeira vez.
Entre os critérios definidos pela ABAE estavam diversos indicadores, como a Promoção da Educação Ambiental /EDS
por iniciativa do município, sustentabilidade em Zonas Balneares, Cidadania, Governança e Participação, Emprego,
Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e Desenvolvimento, sistemas de certificação, Conservação da
Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade), Conhecer, Educar e Divulgar, Gestão e Conservação da Floresta,
Ordenamento do Território e Ambiente Urbano, Qualidade do Ar, Qualidade da Água, Produção e Recolha Seletiva de
Resíduos Urbanos, Valorização do Papel da Eficiência Energética na Gestão Municipal, Mobilidade Sustentável, Qualidade
do Ambiente Sonoro, Agricultura e
Desenvolvimento Rural Sustentável, Turismo
Sustentável e Medidas de Sustentabilidade em
contexto de pandemia.
Foram reconhecidos os Municípios pela
seguinte ordem: Pombal, Torres Vedras, Braga,
Águeda, Sintra, Lousã, Oeiras, Leiria, Santo
Tirso e Maia com o melhor registo nacional,
acima dos 80%. Na categoria seguinte, com
registo superior a 70% ficaram: Lourinhã, Avis,
Albufeira, Nazaré, Mafra, Alfândega da Fé, Vila
Nova de Famalicão, Tavira, Funchal, Mira, Vila
Franca de Xira, Oliveira do Hospital, Estarreja,
Valongo e Lagos. Os restantes Municípios
ficaram na categoria dos 60 e 50%.
Este é um sinal de reconhecimento
inequívoco do trabalho em prol da
sustentabilidade ambiental que o Município
implementa diariamente e que é transversal a
vários serviços, procurando melhorar a
qualidade de vida dos municípes e garantir um
desenvolvimento sustentável do concelho para
as gerações vindouras.

Atividades
não faltam!...
Iniciamos o mês de outubro com o
dia nacional da água. Este recurso
tão precioso e que cada vez se torna
mais escasso no planeta. Aqui na
Quinta sensibilizamos os mais jovens
para poupar mais água, usá-la de
forma eficiente e valorizá-la como
recurso essencial à vida.
Comemoramos a Semana do Animal,
com atividades práticas em que as
crianças tocaram, limparam e
escovaram o nosso pónei, assistiram
a uma sessão de adestramento de
cãezinhos e recolheram os ovos dos
ninhos das galinhas e perceberam o
ciclo de vida das nossas aves de
capoeira. Todas as visitas foram
focadas na componente animal da
quinta que é muito diversificada
pelas raças autóctones que tem.
Também em outubro organizamos a
semana da alimentação, onde as
crianças foram sensibilizadas para a
alimentação saudável e sustentável,
com ateliês de cozinha onde confecionaram pão de mistura (broa tradicional do Minho) e marmelada com os
marmelos produzidos na Quinta com
técnicas mais amigas do ambiente.
Estamos já em velocidade de cruzeiro
a organizar o magusto em novembro,
a semana europeia da prevenção de
resíduos e os enfeites de Natal com
reutilização de diferentes materiais.
Visitem-nos e envolvam-se nesta
dinâmica pedagógica tão importante
para a consciencialização ambiental
futura!
* Engenheira Agrária, ramo Hortícola e Paisagista e
Mestre em Agricultura Biológica na Q.P.
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Mercedes-Benz AMG GT

BMW X5 40e X-Drive

BMW 318 d Pack-M Auto

2016

2016

2018

253 913 533
Av. Labriosque, 111 - 4705-768 Cabreiros - Braga

10.900 €

FORD FIESTA 1.5 TDCI BUSINESS

253 258 264

2018 - GASÓLEO85cv, SENS PARQ TRASEIROS,
A/C, BLUETOOTH, VIDROS ESCURECIDOS

34.900 €

MERCEDES BENZ E 220 D AVANTGARDE+
2017 - GASÓLEO 194cv, Cx AUTO 9 VEL., GPS,
CÂMARA VISÃO TRASEIRA., SENS PARQ, MALA AUTO

10.800 €

AUDI A1 1.4 TFSI SPORT
2010 - GASOLINA122cv, A/C, LEDs DIURNOS
E XÉNON, BLUETOOTH

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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SC Braga renova
com Mariana até 2024
JOGOS OLÍMPICOS de Paris são objectivo assumido pela atleta, de 20 anos,
que só por lesão não esteve este ano em Tóquio.
ATLETISMO

| Rui Serapicos |

DR

António Salvador e atleta Mariana Machado assinam compromisso válido até 2024
Publicidade
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BOM JESUS

A atleta Mariana Machado renovou com o SC Braga, informou
ontem o clube. A Guerreira do
Minho, que completa 21 anos de
idade no próximo mês, prolonga
a ligação com o clube até 2024.
Na renovação estiveram o presidente do clube, António Salvador e treinadora Sameiro Araújo,
que tem acompanhado a atleta
arsenalista.
António Salvador destaca que
Mariana é um dos grandes talentos do presente e do futuro do
atletismo português e que a
aposta do clube no atletismo é
para continuar.
Mariana Machado, citada na
página oficial do emblema arsenalista, diz que é “um orgulho”
continuar a representar o clube
do coração e que sonha em alcançar os Jogos de Paris 2024.
“É um momento muito especial. Este voto de confiança do
clube é muito importante para
mim. Era algo que eu já ansiava
há muito tempo. Tenho muito
para dar ao atletismo e ao SC
Braga. Quero dar muitas alegrias
e conquistas ao clube. É para isso que trabalho e é um sonho
[Jogos Olímpicos] que tenho”,
comentou a atleta, vocacionada

para as corridas de meio fundo,
detentora de recordes e títulos
nacionais e internacionais (ver
adiante alguns dos principais).
Contactada ontem pelo Correio
do Minho, a treinadora Sameiro
Araújo explicou que Mariana só
por uma lesão que a impediu de
disputar uma prova não esteve já
este ano a correr os 5000 metros
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Agora, já recuperada, Mariana
deve voltar a competir em corridas nais curtas de 1500 e 3000
metros, acrescentou.
Assumindo que o objectivo “a
médio prazo” passa por Paris
2024, acrescenta Sameiro Araújo que em termos mais imediatos
a atleta tem no mês de Dezembro o Campeonato da Europa de
Corta Mato e em Julho de 2022
o Campeonato da Europa de pista ao ar livre.
A treinadora aproveitou para
expressar a sua satisfação pela
renovação da atleta que treina
desde juvenil (já tinha treinado a
sua mãe, Albertina Machado)
com o seu “clube de sempre, que
é também o clube onde eu sempre estive, desde que eu mesma
comecei como atleta e onde espero terminar a minha carreira”.
Nascida em Braga, em Novembro de 2000, Mariana foi nos escalões jovens (sub-23, juniores e

Etíope Haftu Teklu venceu a meia-maratona

Luís Saraiva oitavo em Barcelona
ATLETISMO

| Rui Serapicos |

Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

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

juvenis) campeã nacional por 18
vezes nas especialidades de de
800 m (3 vezes), 1500 m (7),
3000 m (3) e corta-mato (5).
Na especialidade de crosse curto foi campeã nacional duas vezes ainda como júnior e uma como sub-23 e ainda uma vez de
3000 m e 5000m (como sub-23).
Foi ainda campeã de Portugal
de pista coberta em 800 e 1500
m (2020) e 3000 m (2021).
No que concerne a competições internacionais, foi medalha
de prata nos 3000 m do Europeu
de Juniores de 2019 (e quarta
nos 1500 no mesmo dia) e ainda
medalha de bronze no Europeu
de juniores de corta-mato de
2019. Pela primeira vez como
sénior, foi finalista nos 3000 m
do Europeu de pista coberta de
2021 (11.ª) e de 1500 m dos
Mundiais de juniores de 2018
(4ª) e de Juvenis de 2016 (7ª)
Integrou a selecção nacional de
2019 que ganhou a I Liga do Europeu de selecções, subindo à
Superliga, sendo segunda nos
3000 m e terceira nos 1500 m.
Foi também recordista nacional de sub-23 (pista coberta) de
3000 m; de juniores (ar livre) de
1500 m; de juniores (pista coberta) de 1500 e 3000 m; e de juvenis (pista coberta) de 800,
1500 e 3000 m.

Luís Saraiva, atleta do SC Braga, terminou na 8.º lugar a 31.ª
Meia Maratona de Barcelona.
O Guerreiro do Minho bateu o
seu recorde pessoal com o tempo de 1:02.42 minutos.
Nascido em Vila Pouca de
Aguiar, Luís Saraiva representa
o SC Braga desde 2017, sendo
orientado tecnicamente pelo
treinador Emanuel Brandão.

DR

Luís Saraiva começou no futsal

Entre outros registos na carreira deste atleta, que chegou ao
atletismo aos 22 anos, depois de
ter sido jogador de futsal, destaca-se ter sido segundo português
no Mundial de Meia-Maratona
de 2020 (78.º da geral com o
tempo de 1:03.56 horas).
Foi campeão nacional da maratona em 2021; vice-campeão nacional de estrada em 2020 e de
corta-mato curto em 2019; 3.º
nos 5000 m do Campeonato de
Portugal de 2019.
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Toque na curva afasta
Gabriela de prova
NO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE a dupla José e Gabriela
Correia sofreu um toque numa curva e teve de terminar mais cedo a prova.
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

A equipa formada por José Correia e Gabriela Correia esteve
este fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve, em
Portimão, para alinhar na terceira prova da época do Supercars
GT4 South.
Um evento que ficou marcado
pelo bom ritmo demonstrado pela dupla nas duas Sessões de
Qualificação. Ao volante do
Mercedes AMG GT4 a equipa
terminou ambas as sessões no
segundo lugar da classe GT4
Bronze e na sexta e sétima posições, respectivamente, da geral.
Um fim-de-semana que acaba-

ria por terminar prematuramente, na Corrida 1, após um toque
na curva 4, numa altura em que
seguia Gabriela Correia ao volante.
“São incidentes de corrida que
sabemos que podem sempre
acontecer, principalmente quando estamos a explorar novos limites, numa pista bastante exigente e onde nos estreámos com
o carro”, frisou a piloto, que
acrescenta:
“O principal a destacar é o andamento que conseguimos evidenciar ao cronómetro, que traduz uma clara evolução face à
primeira prova da época. A equipa está muito coesa e estamos
todos a caminhar no mesmo sen-

tido, o que é fantástico e ajuda
muito a evoluir, só tenho a agradecer a todos”, sublinhou Gabriela Correia.
Para José Correia, a prova marcou o regresso aos comandos da
máquina alemã, numa jornada
onde o piloto mostrou uma rápida readaptação aos circuitos.
“Estou satisfeito com os tempos assinados. Depois de tanto
tempo a correr unicamente na
montanha, foi muito bom voltar
a rodar com o Mercedes AMG
GT4. Um carro fabuloso, que
conhecemos cada vez melhor e
que temos melhorado bastante, o
que nos permitiu fazer bons registos no traçado de Portimão”,
destacou o piloto.

Torneio internacional

A equipa está de volta à acção
já no próximo mês, dias 6 e 7 de
Novembro, com a derradeira

ronda da época, disputada no
circuito espanhol de Jerez de La
Frontera.
Publicidade

Guimagym Cup 2021 dias 23 e 24
no Multiusos de Guimarães
GINÁSTICA

| Redacção |

O Guimagym – Clube de Ginástica de
Guimarães vai promover já no próximo
fim-de-semana o regresso do torneio internacional denominado Guimagym Cup
2021. A competição irá decorrer no Multiusos de Guimarães nos dias 23 de Outubro (9.30 às 21 hora) e 24 de Outubro
(9.15 às 19.30 hora).
A entrada é livre e fica o convite à comunidade para se associar a este evento e
conhecer melhor o mundo inspirador da
ginástica.
Este evento de ginástica rítmica faz parte do calendário oficial da Federação Internacional de Ginástica (FIG) e contará
com a participação de mais uma centena
de ginastas em representação de 10 países e 30 equipas.
Destaque para a participação das selecções nacionais de Portugal, Coreia do
Sul, Andorra e Cabo Verde que abrilhantarão ainda mais esta competição, conferindo-lhe notoriedade e credibilidade.
Acrescem ainda os seguintes países participantes: Rússia, Ucrânia, Espanha,
Croácia, Letónia e Hungria.
O evento será transmitido via streaming
através do canal de youtube do Guima-

DR

Mercedes AMG GT4 de José e Gabriela Correia em Portimão

DR

Vão estar 30 equipas de dez países

gym de forma gratuita e pode ser acompanhado em todo o mundo.
Esta será igualmente uma oportunidade
para várias ginastas do Guimagym alcançarem a sua primeira participação internacional e desta forma desenvolverem as
suas capacidades no mundo gímnico, ficando lado a lado com várias ginastas de
renome internacional.
Durante dois dias, Guimarães assumese como a capital da ginástica rítmica
num evento que regressa à sua versão
presencial após uma interrupção de dois
anos em virtude da pandemia.
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MARGARIDA PEREIRA Coordenadora Geral da JOVEMCOOP - Jovem Cooperante Natureza/Cultura

Escreve quem sabe

A cor é Rosa!

D

edicar a crónica de Outubro a
uma causa tão nobre como o
“Outubro Rosa” é algo que já
vem sendo tradição. Se, em cada ano, dermos a conhecer o “Outubro Rosa” a uma
pessoa nova, então o propósito já está ganho! Mas afinal o que é o “Outubro Rosa”?
O “Outubro Rosa”, ou “Pink October”,
é um movimento internacional que surgiu
nos Estados Unidos durante a década de
90. O objetivo deste movimento passa,
não só, por sensibilizar a população em
geral e a mulher em particular para a prevenção do Cancro da Mama, como também sensibilizar para o diagnóstico precoce. Sabia que, segundo as estatísticas,
o cancro da mama é o mais frequente
em Portugal, bem como no resto do mundo?
Apesar de ser uma tipologia frequente,
há ainda muito de desconhecido nesta
doença e, para apoiar a investigação, em
Outubro, existem algumas atividades cujo
valor reverte para financiar a investigação, e também para apoiar as doentes que,

muitas vezes, necessitam de cuidados especiais e de apoio psicológico.
Em Outubro, o mundo pinta-se de Rosa
e Braga não poderia ser exceção. Este
mês, o centro da cidade está mais cor de
rosa, com as montras repletas de laços e o
chafariz da Av. Central está também decorado a cor de rosa. Alguns edifícios da
cidade, como a Capela de Guadalupe ou a
Junta de Freguesia de São Victor, também
apoiam esta causa que é de todos e exibem o laço rosa, de forma a sensibilizar
quem por lá passa.
Mas afinal quais são as iniciativas do
Outubro Rosa?
Felizmente, são inúmeras as iniciativas
que preenchem todo o calendário deste
mês, desde palestras até caminhadas, havendo atividades para todos os gostos. Algumas são gratuitas, outras têm uma inscrição que reverte a 100% para as
instituições que apoiam os doentes oncológicos. Fazendo uma breve pesquisa pelas atividades do “Outubro Rosa”, em
Braga, damos destaque ao Fórum Rosa
que se realiza no dia 22 de Outubro, pelas

21h30, no Auditório Conservatório Bomfim sobre o tema “Cancro da Mama em
tempos de pandemia: dos desafios às soluções”. Este forum é aberto à população
em geral e, acreditando que o saber não
ocupa lugar, é uma excelente oportunidade de ouvir dois profissionais e ainda um
testemunho sobre como enfrentar o cancro em tempo de pandemia.
Uma excelente forma de passar um momento divertido em família, no próximo
fim-de-semana, 23 e 24 de Outubro, será
participando no Peddy-Paper Rosa. As
inscrições podem ser feitas no site
www.raceforthecure.eu/pt/ onde constam
também mais informações sobre a atividade.
No entanto o objetivo é, com a t-shirt do
evento, percorrer as ruas do centro histórico da cidade tirando uma fotografia em
alguns dos locais mais emblemáticos.
Já no dia 30 de Outubro, Dia Nacional
da Prevenção Contra o Cancro da Mama,
irá ocorrer o concerto solidário com a Orquestra Filarmónica de Braga. O Concerto Centenário Piazzolla - "O Rei do Tan-

go" ocorre no Auditório Vita pelas 21h30
e os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline, mas também na recepção do auditório.
Para saber mais ou ajudar a Delegação
de Braga da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, entre os dias 23 e 28 de Outubro,
estará no Braga Parque um espaço onde
poderá falar com as voluntárias da Delegação de Braga da LPCC, que disponibilizarão material informativo e algum merchandising.
Reforçamos que estas são apenas algumas das inúmeras iniciativas que pintam
Outubro de Rosa, através das quais poderá ajudar as instituições que organizam as
atividades. Contudo não vamos esquecer
que a grande missão do PINK OCTOBER
é sensibilizar para a prevenção e para o
diagnóstico precoce do cancro da mama,
sendo essa a verdadeira missão.
Deste modo desafiamo-lo, a si, caro leitor, a partilhar esta iniciativa com alguém,
um vizinho, um amigo, um familiar....
Partilhe para que, de ano para ano, o mundo fique cada vez mais cor-de-rosa.

Dislipidemia – “Quando o Colesterol está Alto”

O

termo Dislipidemia
designa uma doença
de elevada prevalência nacional e mundial, que
consiste na alteração dos lípidos (gorduras) que circulam no
sangue.
Estes representam um componente essencial para o normal
funcionamento do nosso organismo, quando estão presentes
na proporção e quantidade adequada.
As Dislipidemias podem derivar do aumento do Colesterol
Total, Colesterol LDL (lipoproteínas de baixa densidade), Triglicerídeos ou VLDL (lipoproteínas de muito baixa densidade).

Por outro lado, podem resultar
de uma diminuição dos níveis
de Colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidade). Certamente já ouviu falar do bom e
mau colesterol, mas sabe o que
significam? O Colesterol LDL é
o chamado “mau colesterol”,
dado que se deposita na parede
das artérias, causando a sua
obstrução, enquanto o Colesterol HDL (“bom colesterol”)
transporta o colesterol das artérias até ao fígado, para ser eliminado.
A Dislipidemia por si só pode
não causar sintomas, mas ao
longo do tempo, a acumulação
de gordura nas artérias leva à
formação de placas, que podem

ANA SOFIA PINHEIRO
Médica Interna de Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde

obstruir o fluxo sanguíneo que
chega aos órgãos, originando
Acidente Vascular Cerebral ou

Enfarte Agudo do Miocárdio.
Para combater esta problemática, é fundamental apostar num
estilo de vida saudável. Está recomendada a prática de exercício físico regular, de pelo menos 30 minutos diários. A nível
da alimentação, deve privilegiar o consumo de fruta e hortícolas frescos, peixe gordo e carnes magras. Prefira o consumo
de laticínios com baixo teor em
gordura, cereais integrais e frutos oleaginosos. Para cozinhar e
temperar a comida, o azeite deve ser a gordura de eleição.
Tente reduzir o consumo de sal
para menos de 5 gramas por
dia, experimentando as especiarias e ervas aromáticas. Opte

por fazer refeições à base de
grelhados e cozidos, em vez dos
assados, refogados ou fritos. Limite o consumo de açúcar e alimentos processados. É, também, importante diminuir o
consumo de álcool, dando preferência à água. Quando estas
intervenções não são suficientes, pode haver a necessidade
de associar terapêutica farmacológica para um melhor controlo dos níveis de gordura no
sangue.
A Dislipidemia representa um
fator de risco para o desenvolvimento de importantes Doenças Cardiovasculares. Por isso,
lembre-se: prevenir é mesmo o
melhor remédio!
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JOÃO MARQUES Jurista

Não somos um Rio
P

aulo Rangel deu o tiro de saída para a disputa interna da presidência
do Partido Social Democrata,
apresentando-se como candidato nas eleições diretas marcadas para o próximo dia
4 de dezembro.
Esta data, de resto, representa a sua primeira vitória e, inversamente, a primeira
derrota interna de relevo de Rui Rio, desde 2018.
Como é sabido, Rio desejava adiar o
processo eleitoral para momento distinto,
atenta a aparente convulsão na geringonça, a qual pode mesmo vir a implicar a reprovação do Orçamento do Estado e a
consequente queda do Governo.
Os conselheiros nacionais do PSD decidiram, por larga maioria, reprovar essa
vontade e confirmar a data que o próprio
Rui Rio tinha inicialmente proposto para
a realização das eleições internas.
Este facto, aliado à expressão da derrota
(obtendo pouco mais metade dos votos
daqueles que optaram pela manutenção
da data) torna muito complicada a sua
reeleição.
Poderão, ainda, ter razão os apoiantes
que lhe restam quando indicam, como fez
Salvador Malheiro, que o Conselho Nacional não é representativo da vontade
geral dos militantes, embora se estranhe a
aferição tendo em conta que os conselheiros são todos...militantes.
Admita-se, até, por absurdo, que a loucura que Rio lhes apontou por não terem
seguido a sua sugestão de alteração do calendário eleitoral represente um fator credível de avaliação da correção da opção
tomada.
O que de nenhum modo pode ser desmentido, algo que os Rioístas reconhecem, é que a votação da passada quintafeira foi uma derrota pesada para uma
direção nacional que acalentava a esperança de que o desaire menos mau que o
previsto das autárquicas fosse o tónico
para a ressurgência de uma alternativa
que verdadeiramente nunca o foi.
Não é automática a conclusão sobre a
derrota de Rio numa eventual terceira
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candidatura por si protagonizada nas eleições de dia 4 de dezembro, contudo os sinais que vão sendo dados pelo partido
adensam as dúvidas sobre as reais possibilidades de vitória. Quando se verifica
que candidatos com real potencial de sucesso, como Luís Montenegro, não avançam; quando surpreendentemente se
veem indefetíveis Rioístas a debandar,
compondo agora o cenário que atrás de
Rangel se empertiga para aparecer no enquadramento da imagem de TV ou da fotografia de jornal que os valide como seus
homens de confiança; ou quando se “perde” algum tempo a falar com as bases,
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o êxito nunca foi tão estreita.
Ao ter optado por uma liderança de fação, centrada em si e suportada por negócios de lugares e conveniências de ocasião, Rio escavou a sua própria sepultura.
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polos opostos e intocáveis que foi fecundando através da ira pessoal contra figuras de relevo do seu próprio partido
cortou-lhe qualquer possibilidade de estimular consensos internos e uma agregação sincera que pudesse suportar as horas
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Miguel Viana (1958A), Paula Maia (CP4259A), Rui Serapicos
(CP1763A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Filipe Leite e Rui Palmeira.

menos más e catapultar a perspetiva de
dias melhores.
Ao ter decidido anestesiar a voz do principal partido da oposição, eliminando a
“gritaria” dos debates quinzenais e ao declinar a irrenunciável vocação de alternativa que o PSD tem de assumir, em permanência, sempre que não lidere o
Governo do país, Rio zombificou o partido, tornando-o torpe nos movimentos e
errático na estratégia. Se hoje perguntarmos a um qualquer presidente de distrital
ou concelhia, o que é que o PSD pensa
sobre um conjunto de questões matriciais,
duvido que haja sequer uma minoria que
consiga responder.
Ao ter procurado a pureza ideológica de
um partido que nunca viu nessa segregação uma força, traiu aquilo que mais jurou proteger, encostando o PSD ao papel
de uma redutora réplica do PS, tornando
indistinta para o eleitor a diferença entre
os dois e indetetável a valia de uma opção
alternativa nas urnas de voto.
A maior falha terá sido, porventura, a
ignorância sobre um facto aparentemente
básico: não basta a um partido de dimensão nacional esperar pelo amadurecimento excessivo e petrificador de quem está
no poder. Porque quando o poder cai, ele
não cai em qualquer lugar, antes gravita
para o espaço e para os protagonistas
que tenham demonstrado competência
para o exercer. Na ausência desse espaço
e protagonistas, deteriora-se e fragmentase em partículas cada vez mais difíceis de
unir.
Rio tinha obrigação de saber isto melhor
do que ninguém, quer pela forma surpreendente como a sua ação incansável
lhe rendeu a merecida vitória para a Câmara Municipal do Porto, em 2001, quer
pelo movimento sub-reptício que criou,
em 2013, então contra o próprio PSD, no
apoio empenhado ao agora renegado Rui
Moreira, seu sucessor.
É por tudo isto que, se hoje não sabemos
se Rui Rio se irá candidatar, temos, todavia, como cada vez mais evidente que o
PSD pouco se importa se o fará.
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Uma Representação Justa!
DIOGO CUNHA

Um país adiado

Presidente da JS Braga

Esquerda

F

ez ontem dois anos que apresentamos a nossa candidatura à concelhia de Braga da Juventude Socialista.
Assumimos, desde o início, que as eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro seriam o grande desafio do nosso
mandato.
Promovemos dezenas de reuniões, atividades descentralizadas, promovemos o
encontro e a reflexão com aqueles que
entendemos serem os nossos melhores
representantes.
Durante dois anos formamos quadros,
promovemos debate e organizamos dinâmicas que se refletiram numa enorme representatividade de jovens nas listas
à Câmara, à Assembleia Municipal e às
36 juntas de freguesia e uniões de freguesia.
São 225 jovens de todo o concelho que
disseram sim ao desafio lançado pelo PS
e pela JS, convictos de que poderão contribuir com ideias e trabalho, de forma diferenciada.
Destaco, também, a aprovação de uma
recomendação em Secretariado e em sede de Comissão Política, apresentada ao
PS, para a inclusão de 30% de jovens nas

listas aos órgãos autárquicos. Uma meta,
ambiciosa, superada em todos os órgãos
e que significa uma representação sem
precedentes na história da JS Braga.
Elegemos dezenas de jovens para os vários órgãos, com especial destaque para
aqueles que fizeram parte deste trabalho
árduo nos últimos dois anos: o José
Eduardo Gouveia, na Assembleia Municipal, a Sara Dias, como vogal do executivo na União de Freguesias de Lomar e
Arcos, o Pedro Roriz, como secretário do
executivo da junta de freguesia de Padim
da Graça, o Dário Dias, como secretário
da Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Maximinos Sé e Cividade
e a Ana Ribeiro, como secretária da Assembleia de Freguesia de Sequeira, entre
muitos outros eleitos para as diversas assembleias de freguesia.
Enquanto líder da estrutura, só tenho a
agradecer a todos os jovens, deixando
também uma referência muito especial a
todos os autarcas do Partido Socialista
que, desde a primeira hora, se disponibilizaram a incluir jovens nos seus projetos. Todo e qualquer projeto político deve
procurar a vontade e a irreverência característica da juventude.

JOÃO FREITAS ALCAIDE
Presidente da JSD Braga

Direita

P

assado o tempo das Eleições Autárquicas 2021, realizadas no passado dia 26 de setembro, o foco da
atenção do País centra-se, neste momento,
no debate em torno do Orçamento do Estado para o ano de 2022. E, refira-se, esse
olhar do País passa, também, pelo teatro
negocial e as dramatizações, a que todos,
infelizmente, nos temos vindo a habituar,
protagonizadas pelo PS, o PCP e o BE.
Teatro e dramatizações que, no decurso
dos últimos anos, têm servido, apenas e
só, para alimentar o jogo dos dividendos
político-partidários, que se procuram retirar da discussão do Orçamento do Estado,
entre os partidos da esquerda.
E, na verdade, numa circunstância em
que está em cima da mesa do debate um
instrumento absolutamente fundamental
para a governação e o desenvolvimento do
País, têm, necessariamente, de ser sublinhados vários dados e indicadores sobre
as contas que os Portugueses, diariamente,
têm de fazer às suas vidas, dados esses
verdadeiramente preocupantes e para os
quais urge um caminho real de transformação do País que lhes dê soluções.
Efetivamente, no passado domingo, assinalou-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e, nos termos da Pordata,
base de dados organizada pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos, em Portugal, os indicadores mais recentes para
2020 revelam a existência de dois milhões
de pessoas em risco de pobreza e exclusão
social. Além disso, em 2019, 16,2% da população residente era considerada pobre,
isto é, mais de 1,6 milhões de pessoas viviam com rendimentos inferiores ao limiar
do risco de pobreza – após todas as transferências de prestações sociais –.
E, mencione-se particularmente, no nosso País, ter um emprego não é garantia de
não se ser pobre. Com efeito, em 2020,
9,5% da população empregada era consi-

derada pobre, vivendo com rendimentos
abaixo do limiar de pobreza, ou seja, com
menos de 540 euros mensais. Portugal, na
realidade, é um dos países da União Europeia com maior risco de pobreza entre trabalhadores.
Ademais, é de realçar que, dos 5,4 milhões de agregados familiares com declaração de IRS referente a 2019, cerca de 2
em cada 5 agregados viviam, no máximo,
com 10 mil euros anuais, isto é, 833 euros
por mês. O que, tendo em conta as despesas essenciais com a habitação, água, eletricidade, gás, alimentação, saúde e transportes, faz com que os Portugueses
tenham de viver com o cinto mais do que
apertado.
Neste âmbito, não posso deixar de salientar, ainda, os brutais números do desemprego jovem, que, com as consequências
da pandemia da doença Covid-19, aumentou quatro vezes acima da média do País, e
sendo Portugal o quinto país da Europa
com mais desemprego jovem. Fazendo
com que a juventude continue a ver as suas
expetativas, a sua emancipação e o seu
projeto de vida consecutivamente adiados.
Assim, num momento em que se discute
uma ferramenta tão importante para a gestão do País – o Orçamento do Estado –,
impunha-se que o Governo, muito para lá
do teatro e das dramatizações, do bluff, da
mera administração do quotidiano, da espuma dos dias e dos complexos ideológicos, fosse capaz, com caráter reformista –
o que já demonstrou não ser –, de olhar
para todas estas problemáticas, de lhes dar
respostas e de promover a transformação
de Portugal. Fazendo do desenvolvimento
do País, da mobilidade social e da qualidade de vida autênticos desígnios comuns.
Afinal, num Portugal que, nos últimos
anos, tem sido sucessivamente adiado pelos partidos da esquerda, urge criar esperança.
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ID:124391077-23:

378.000€

C.E.: (D) - T3 com vista para o mar. Terraço
com 3 frentes, pavimentos em soalho de madeira,
ar condicionado, aquecimento central, caixilharia
dupla, cozinha equipada. Dispõe de garagem
individual e elevador.

ID:124391001-1173:

145.000€

C.E.: (F) -T2+1 com sótão remodelado.
Localizado na Avenida da Liberdade.

ID:124391077-24:

88.500€

C.E.: (C) -T1 junto ao Bragaparque.
Prédio com elevador. Cozinha mobilada
e equipada. Quarto com roupeiro embutido.
Casa de banho completa com banheira. Vidro
duplo.

ID: 124391001-1228:

27.500€

C.E.: (C) Loja para comércio ou serviços
de escritório, no centro da cidade. No Shopping
Santa Cruz, Largo Carlos Amarante.

ID:124391077-22:

465.000€

Excelente terreno na Caniçada.
Com 29.598 m2, junto ao rio, em zona
de moradias de luxo, com futuro projeto
para construção.

ID:124391005-582:

55.000€

Lote, junto à Barragem do Ermal. Com 671 m2,
para construção de Moradia Individual.
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VENDO

ESTÁMOS A RECRUTAR

QUINTA DO CONDADO
Lugar dos Esqueiros
em Vila Verde c/95.000m2
4 artigos c/zona
de construção e projecto
aprovado.

GESTOR
DE CLIENTE

963 888 340

Freitas Costa & Filhos S.A.

PRECISA-SE
TROLHAS DE 1ª 2ª E 3ª
✓ ENCARREGADOS DE
OBRA COM EXPERIENCIA
DE 5 ANOS

✓

253 606 830

COMPRO!!!

ROBUST.PT
ADMITE
TROLHA
para remodelações de interiores
e capoto. Obras em Braga
Salário: 1.000€/mês + subsídio,
alimentação.

915 820 941

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PROCURA-SE
- Pessoas pró-activas e com facilidade
de comunicação / interacção pessoal
- Gosto em lidar com Clientes, procurando
sempre atingir um serviço de excelência
- Forte orientação para resultados
- Apetência para trabalhar por objectivos
- Gosto por trabalho em Equipa
- Carta de condução
VANTAGENS
- Integração em equipa dinâmica e experiente
- Apoio permanente de um Director Comercial
- Valorização profissional e perspectivas
de carreira
- Formação contínua
- Telemóvel, Viatura e Computador da Empresa
Candidaturas para:

recrutamentoangroup@gmail.com

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art.º 22.º do Compromisso desta Santa Casa da
Misericórdia, convoco as Irmãs e os Irmãos desta Instituição a
reunir em Assembleia Geral Ordinária, no Auditório São Marcos, à
Rua Escola de Enfermagem / Rua dos Granjinhos, em S. Lázaro,
no próximo dia 4 de Novembro pelas 17,30 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
I
Apreciação e votação da ata da Assembleia Geral realizada em
18 de Março de 2021.
II
Apreciar, discutir e votar o Plano de Atividades e Orçamento, de
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano de 2022, bem
como do Parecer do Conselho Fiscal.
III
Tratar de quaisquer assuntos de interesse da Santa Casa.
Não comparecendo maioria absoluta, ficam as Irmãs e os
Irmãos desde já convocados a reunir trinta minutos depois, no
mesmo local, conforme preceitua o n.º 1 do artigo 24.º do
Compromisso.
Braga, 15 de Outubro de 2021
O Presidente,
(João Manuel Lobo de Araújo)

ARRENDA-SE
Espaço para Consultório/Escritório
no Edifício da Clínica de São Lázaro.
Central, de fácil acesso e com muita luz.
Valor 350,00 €

✓
✓
✓
✓

Trabalhou na Suíça e vive actualmente em Portugal
Está no ativo ou reformado
Tem acesso a um computador e/ou smartphone
Oferta de formação especifica para estar operacional
e obter rendimentos rapidamente

Junte-se à SPNow na promoção em portugal do serviço
facilitador para pesquisa de montantes desconhecidos
e não reclamados na Suíça.
CONTACTE-NOS!

miguel.farrancha@spnow.com
912 844 791

Obs: Os documentos constantes na convocatória, encontram-se à disposição
dos irmão(as), para consulta na pagina web: www.scmbraga.pt
e na Secretaria durante as horas de expediente.

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

ESCRITÓRIO
CENTRO COMERCIAL RECHICHO
com 75m2, dois wc´s, cond. incluido.

Venda T1 – 67.000,00€
Situado em Maximinos, próximo do Correio do
Minho, com bons acessos.
Arrendado até maio de 2022.
Marque já a sua visita!

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

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

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
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
VW GOLF
VARIANT 1.6
TDI
2010
105CV
266750 KM
8700 €

Toyota
Avensis SD
2.0 D-4D
2015
124 CV
151302 KM
15.400 €
PEUGEOT
3008 CAIXA
AUTOMÁTICA
2009
109 CV
181325 KM
9450€
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.

antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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§andebol

Autarcas do Alto Minho
juntam-se a manifestação
CONTRA projectos de mineração do lítio, Viana do Castelo acolhe, no próximo sábado, uma manifestação em que vão marcar presença pelo menos
cinco presidentes de autarquias do Minho.
MANIFESTAÇÃO
| Redacção |

Quatro presidentes de Câmara
do PS e um CDS-PP vão participar, no sábado, numa manifestação em Viana do Castelo contra
os projectos de pesquisa de lítio
previstos para Serra d’Arga região. Os presidentes socialistas
das câmaras de Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura confirmaram a presença no protesto
organizado por quatro movimentos cívicos dos distritos de
Viana do Castelo e Braga.
Também o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vasco

Ferraz, disse irá participar na axção, acompanhado dos vereadores que compõem a maioria
CDS-PP naquele município.
Ludovina Sousa, do movimento SOS Serra d’Arga, disse que a
participação dos autarcas “é um
reforço inequívoco da posição
que haviam manifestado antes
das eleições autárquicas”.
“Desta vez para toda a população simboliza a união de todos,
autarquias, associações e população contra este projecto que, a
ser levado a cabo, terá consequências irreparáveis para a região”, adiantou.
Segundo a responsável, estão
confirmadas as presenças de as-

sociações culturais e recreativas
e do intérprete de música tradicional portuguesa Augusto Canário. Ludovina Sousa disse que
o objectivo do protesto “é mostrar ao Governo que tudo será
feito para impedir a concretização deste ataque ao território”.
“Queremos demonstrar uma
grande acção de força do Minho
e Alto Minho, das populações,
autarquias e associações de cinco concelhos dos distritos de
Viana do Castelo e Braga”, afirmou na ocasião. Em causa está a
consulta pública, iniciada pela
Direcção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG) dois dias depois das eleições autárquicas.

Taça de Portugal

AC Fafe, Arsenal da Devesa e Vitória SC
já conhecem adversários da 2.ª ronda
Realizou-se ontem o sorteio das 2.ª e 3.ª eliminatórias da Taça de Portugal
de andebol, na sua edição da temporada 2021/2022, que contou já com a
participação de três equipas minhotas, que desta forma ficaram a conhecer
os adversários que vão ter que defrontar na prova.
Nesta fase da prova participam as equipas que venceram na 1.ª eliminatória
e os clubes da II Divisão Nacional.
Assim, o AC Fafe vai ter que se deslocar a casa do Estarreja, nesta segunda
eliminatória da prova, enquanto o Arsenal da Devesa recebe o Modicus e o
Vitória de Guimarães a equipa da Académica de São Mamede. Os jogos estão agendados para se realizarem nos dias 13 e 14 de Novembro próximo.
As três equipas minhotas também já ficaram a conhecer quem vão ter que
defrontar na próxima ronda, caso consigam o apuramento. Assim, em caso
de triunfo sobre o Estarreja, a formação do AC Fafe vai jogar em casa, com
uma recepção à Académica de Coimbra.
Por sua vez, o Arsenal da Devesa, caso derrote o Modicus na segunda eliminatória, irá receber o vencedor do duelo entre as equipas do Albicastrense e
de Godim.
Quanto à formação do Vitória de Guimarães, caso consiga triunfar sobre o
São Mamede, terá que se deslocar a casa do vencedor do duelo entre as
equipas do Lusitanos e do Santo Tirso.
Os jogos da terceira eliminatória estão agendados para se disputarem no
primeiro fim-de-semana do mês de Dezembro.
Nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal de andebol ainda não entram em acção as equipas da I Divisão Nacional, que apenas começam a
competir nos 16 avos-de-final.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA DE

BENEDITO XAVIER DE ALMEIDA DIAS
A Adirqual cumpre o doloroso dever de participar a todos os seus estimados clientes,
fornecedores e amigos do falecimento do seu colaborador SR. DIAS.
O seu funeral realiza-se hoje, dia 19, às 16.30 horas, na Igreja da Cividade finda a qual irá
a sepultar no cemitério de Real.
Aproveita o ensejo para comunicar que em sufrágio de sua alma será celebrada missa
de 7.º dia na próxima sexta-feira, dia 22 de Outubro, às 19.15 horas, na igreja da Cividade.
Antecipadamente se confessa agradecida a todos quantos se dignem honrar com a sua
presença nas cerimónias fúnebres do saudoso falecido.
Braga, 19 de Outubro de 2021
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59 Manchetes 3
06:30 Bom Dia Portugal
10:30 Cerimónia de Concessão
de Honras de Panteão Nacional
A Aristides de Sousa Mendes
12:29 Mesa Portuguesa
12:59 Jornal da Tarde
14:25 Os Nossos Dias
15:07 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em Directo
19:07 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Joker
22:08 É ou Não É? - o Grande Debate
00:53 A Herança de Aristides
00:54 Alguns Dias em Setembro
02:54 Europa Minha

18:03
18:15
18:37
19:00
19:11
19:34
19:56
20:18
20:26
20:36
21:30
22:01
23:00
23:11
00:40
00:35
01:05
01:34
02:37

06:00
08:25
10:10
13:00
14:50
16:10
18:15
18:40
19:15

Waffle, o Cão Maravilha
As Regras do Ângelo
Danger Mouse
Squish
Sempre Atrasados
O Amanhecer
She-Ra
Peanuts
Banda Zig Zag
Filhos de Cro-Magnon
Jornal 2
São Vidas
Folha de Sala
Nada Será Como Dante
Trotsky
Eurodeputados
E2 - Escola Superior
Sociedade Civil
Euronews

19:57
21:55
22:40
23:30
00:40
00:25
01:00
02:00

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Orgulho e Paixão
Fina Estampa
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem Quer Namorar Com a
Agricultora? - Tudo Por Tudo
Bom Sucesso
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar Com o
Agricultor? - Tudo Por Tudo
Passadeira Vermelha

06:30
07:00
10:15
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:30
00:45
01:45
02:15
03:15
04:00

Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem Me Quer
Big Brother - Extra
Big Brother - Ligação à Casa
Os Heróis
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; também.
3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite.
6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente.
9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo; gruta.
4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele.
7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios; baraço.
10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

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

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

R. Conselheiro São Januário 95

R. Luis de Camões,v 114

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

HENRIQUINA T. 253 617 824

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

CAMINHA
TORRES T. 258922104

RR. Dom António Barroso, 49

Rua de São Victor, 92

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

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

Largo do Toural, 36

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294
R. Adriano Pinto Basto, 54

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

Praça Conselheiro Silva Torres

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249
Rua de Galvão s/n

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821
Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

7
9

8

3

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127
BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

Sudoku

1

5
1

Rua do Souto, 70

3

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

7

Largo João Tomás da Costa ,34

8

7

2

1

4

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

6

9
6
5

6

8

4
9

8

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Praça da República, 11
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re;
malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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LORENA
19 aninhos
linda menina
corpo
escultural, alta
e elegante.

964 131 762

Colombiana

ATENDO SÓ

Peludinha, simpática e meiga.
Peito XL, para uma boa
espanholada. Adoro Minete.
Mais acessórios.

Sou Carinhosa e Sensual.
Farei do seu
momento inesquecível.
Local discreto e higiénico.

913 639 564

BRAGA
TÁXIS

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

918 595 077

Publicidade 27

969 080 576
253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

QUER CASAR
CASAR OU NAMORAR?
A ORIGINAL,
IGINAL , EM ATIVIDADE
ATIVIDADE DE
DESDE
SDE 2003

COM
M 7 AGÊNCIAS
AGÊNCIAS EM TTODO
ODO O PPAÍS
AÍS
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GA • PORT
PORTOO • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBO
LISBOAA • FARO
FARO

Roberta

RALU
Bela, escultural
e adepta fanática,
do Inter de Milão.
A jovem modelo
dá uma nova
perspectiva sobre
o arranque de
mais uma semana.

Segunda 18/10/21

Sorteio 42/2021

00 873
2.º Prémio 66 928
3.º Prémio 58 945
1.º Prémio

Terça 12/10/21

Sorteio 82/2021

www.amorenostrum.com
ww.amorenostrum.com

253 27
2766 004

JOGOS

6 13 22 45 49
*10 *11
Quarta 13/10/21

Sorteio 82/2021

20 26 34 36 42
+7
Quinta 14/10/21

Sorteio 41/2021

00 046
976
3.º Prémio 61 264
4.º Prémio 80 301
Terminação 6
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 46

Sexta 15/10/21

Sorteio 83/2021

21 26 31 34 49
*2 *5

Sorteio 42/2021

XXX 39267
Sábado 16/10/21

Sorteio 83/2021

3 16 24 41 46
+12

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

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

Incêndios

Famalicão

Detenções
por condução
sob efeito do álcool

Ano de 2021 regista, até agora, o menor
número de incêndios desde 2011

PAN questiona Governo e autarquia

Durante o passado fim-de-semana,
nas cidades de Guimarães e Braga, a
PSP deteve três cidadãos com 28, 32
e 45 anos de idade, por condução
de veículo automóvel com taxa de
alcoolemia superior à permitida por
lei, tendo acusado uma TAS entre
1,48 e 2,033 g/l no sangue.
Os detidos foram notificados para
comparecerem junto dos respectivos Tribunais.

Famalicão e Guimarães

Detidos por
condução ilegal
No passado dia 16 de Outubro, nas
cidades de Vila Nova de Famalicão e
Guimarães, foram detidos dois cidadãos com 46 e 24 anos de idade, por
não possuírem qualquer documento
que os habilitasse para o exercício
da condução.
Os detidos foram notificados para
comparecerem junto dos respetivos
Tribunais.

O PAN solicitou ao Governo e à Câmara Municipal de Famalicão esclarecimentos relativamente às pedreiras na Portela.
São recorrentes as denúncias de cidadãos residentes na freguesia da Portela, no concelho
de Vila Nova de Famalicão, relativamente ao impacto negativo que as pedreiras, registadas
na Direcção-Geral de Energia e Geologia(DGEG) com os n.º 5172 e 5816, têm exercido na
saúde e bem-estar da população e no ambiente.
As queixas dos populares são recorrentes em face dos constantes rebentamentos, das possíveis contaminações dos lençóis freáticos e da qualidade do ar afetada pelas poeiras.
“No mês de Março deste ano, uma das explosões colocou toda a população em estado de
choque e preocupação pelo grave impacto sentido, sendo que a mesma foi sentida a mais
de 5 kms de distância”, refere Sandra Pimenta, porta-voz do partido a nível local.
Nessa altura e decorrente de uma acção de fiscalização, a PSP apreendeu cerca de 145 quilos de explosivos numa destas pedreiras, assim o partido questionou o novo executivo em
funções nomeadamente sobre a posição deste em relação a novas ampliações das pedreiras
e paralelamente solicitou os pareceres emitidos pelo anterior executivo aquando das últimas ampliações.
“Contudo, importa, igualmente, ao partido saber que avaliações têm sido feitas nos últimos
anos a esta zona, nomeadamente se os lençóis freáticos foram alvo de análise, que avaliação foi elaborada junto dos aglomerados habitacionais, em relação aos impactos diretos
nas habitações e quais as conclusões dessas avaliações e mais concretamente se foi elaborado algum estudo por forma a determinar qual o limite, área e profundidade, de exploração de granito ou outros materiais nesta zona específica. Assim, o Grupo Parlamentar do
PAN endereçou igualmente um pedido de esclarecimentos ao Ministro do Ambiente e Acção
Climática”, refere comunicado enviado às redacções.

GNR

Detidas 45 pessoas
em flagrante delito
O Comando Territorial de Braga levou a efeito um conjunto de operações, no distrito de Braga, que visaram a prevenção e o combate à
criminalidade violenta, fiscalização
rodoviária, entre outras, registandose um total de 45 detenções em flagrante, destacando-se 17 por condução sob o efeito do álcool;4 por
condução sem habilitação legal; e 5
por furtos.

O ano de 2021 regista o menor número de incêndios desde 2011 e o
segundo menor da década no que diz respeito à área ardida, de
acordo com os dados provisórios até 15 de Outubro.
Segundo os dados do Sistema de Gestão de Informação dos Incêndios Florestais (SGIF), em 2021 registaram-se 7.610 incêndios rurais
- o menor número de incêndios rurais no mesmo intervalo de tempo desde 2011 e uma redução de 54% face à média anual da década (16.644).
Os 7.610 incêndios resultaram em 27.118 hectares de área ardida,
correspondendo a menos 79% de área ardida relativamente à média anual (128.976 hectares) do período 2011-2021 entre Janeiro e
15 de Outubro, sendo este o segundo melhor ano da década neste
aspecto. A área de povoamentos ardida em 2021 é a mais baixa
desde 2011, registo que também se verifica na área agrícola ardida.
Já a área de matos ardida em 2021 é a segunda mais baixa da
década.
Os resultados destes dois indicadores confirmam a tendência de
redução registada nos últimos quatros anos:
- 7.610 incêndios em 2021; 9.182 em 2020; 10.528 em 2019;
11.450 incêndios em 2018.
- 27.118 hectares de área ardida em 2021; 65.823 em 2020; 41.850
em 2019; 44.078 em 2018.
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PRIMEIRO
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SEGURANÇA

Parque Industrial de Adaúfe
Rua Sto. André, n.º 2012 - 4710-571 BRAGA
Tel. 253 628 893 - Fax 253 628 894
SEG a SEX: 08h00 às 19h30
SÁBADO: 08h00 às 17h00

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

Zona Industrial Paçô - Lote 1
4970-294 ARCOS DE VALDEVEZ
Tel. 258 454 441/136 - Fax 258 454 137

SEG a SEX: 08h30 às 19h00
SÁBADO: 08h30 às 17h00

