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A FECHAR

ACIDENTE Uma colisão entre dois carros, ontem de ma-
nhã, no Castêlo da Maia, provocou um ferido grave, que 
teve de ser desencarcerado pelos bombeiros e transpor-
tado para o hospital, depois dos primeiros socorros no 
local. O acidente ocorreu cerca das 11 horas, no cruza-
mento com semáforos perto do mercado do Castêlo. O 
outro condutor sofreu apenas ferimentos leves. No so-
corro estiveram os Bombeiros Voluntários da Trofa e de 
Moreira da Maia. 

Um ferido grave em colisão 
ocorrida no Castêlo da Maia

ATIVIDADE A Junta de Ra-
malde (e não de Aldoar, 
como fizemos título on-
tem, por lapso) vai dina-
mizar uma colónia balnear 
gratuita, entre os dias 20 e 
31, com um grupo de 30 
crianças, entre os 6 e os 12 
anos, de famílias carencia-
das. A atividade será na 
praia Internacional do 
Porto. As inscrições abrem 
segunda-feira, podendo 
ser feitas na Junta, com li-
mitação de vagas e priori-
dade de acordo com os ren-
dimentos da família.

Junta de Ramalde 
organiza colónia 
balnear para  
30 crianças 

GASTRONOMIA  Arranca 
amanhã a 7.a edição do 
Rally Fish, com 63 restau-
rantes aderentes, em Ma-
tosinhos e em Leça da Pal-
meira. Os estabelecimen-
tos vão proporcionar aos 
clientes uma experiência 
gastronómica que inclui a 
degustação de um petisco 
e de um copo de vinho por 
três euros. O peixe e o ma-
risco são os principais pro-
tagonistas, mas também 
vão existir opções vegeta-
rianas e veganas para sabo-
rear. 

Rally Fish 
arranca amanhã 
com petiscos  
a três euros 

SAÍDA Nuno Santos foi exonerado do cargo de chefe de 
gabinete de apoio à presidência da Câmara do Porto. De 
acordo com um despacho assinado por Rui Moreira, a 
decisão de abandonar o cargo partiu do próprio, com 
efeitos práticos desde o passado domingo. Antes de as-
sumir a função, Nuno Santos era o responsável pelo Ga-
binete de Comunicação da Câmara do Porto. Na página 
do Facebook, Nuno Santos explica que o trabalho na po-
lítica “se esgotou”. 

Nuno Santos deixa de ser chefe  
de gabinete de Rui Moreira 

Passeio 
Público

Terraços

O Douro é um rio especial. Tem a 
maior bacia hidrográfica da Pe-
nínsula Ibérica e três sítios Patri-
mónio da Humanidade junto às 
suas águas: Foz Côa, Alto Douro 
Vinhateiro e Centro Histórico do 
Porto. É o único rio que eu co-
nheço que junto à foz corre en-
caixado, o que permite pontes e 
cenários espantosos. Fazer cida-
de obrigou a escadas e ruas incli-
nadas, a que se acrescentou ele-
vador, na Lada (1994), funicular, 
nos Guindais (1891 e 2004) e, há 
dias, escadas rolantes (em Mira-
gaia). Para ocidente, salvo na Ar-
rábida, o relevo fica mais suave; 
para nascente, em contrapartida, 
da Rua dos Mercadores ao Freixo, 
não há um único acesso com a 
parte alta onde passe automóvel, 
muito menos autocarro. O que se 
destaca, do lado do Porto, são ter-
raços, onde, como que copiando 
o Alto Douro, se instalaram a “es-
trada marginal” (Avenida Paiva 
Couceiro) e as linhas ferroviárias 
que unem Campanhã a São Ben-
to e à Alfândega.  
É bom saber que a ligação à Al-
fândega será reutilizada, após dé-
cadas ao abandono. Ciclovia, fer-
rovia? A Câmara do Porto abriu o 
debate. Considero demasiado im-
portante a possibilidade de ligar 
o terminal intermodal de Cam-
panhã (em construção) ao Cen-
tro Histórico para não ser apro-
veitado para o transporte coleti-
vo. Ciclovias? Muitas! Aqui? Não. 
Senão provisoriamente e apenas 
se for compatível com as obras 
necessárias à introdução de 
transporte ferroviário elétrico. 
Entretanto, para circulação a pé e 
de bicicleta, lembro a importân-
cia que poderia ter a melhoria das 
condições de segurança e confor-
to do terraço junto ao rio (Aveni-
da de Paiva Couceiro), estabele-
cendo ligação a Gondomar sem-
pre pela margem e também para 
Norte com o Parque Oriental, ou 
no topo da vertente, entre as 
Fontainhas e a Formiga, pelo 
Monte do Seminário.

Super Bock já 
rescindiu com meia 
centena de pessoas
Comissão de Trabalhadores e CGTP acusam empresa de 
se aproveitar da situação pandémica para reduzir custos

TRABALHO A Super Bock já 
chegou a acordo de rescisão 
de contrato com mais de 50 
funcionários. Comissão de 
trabalhadores e CGTP acu-
sam a empresa de estar a 
usar a pandemia para fazer 
reduções de custos e de es-
tar a pressionar trabalhado-
res para aceitar acordos. A 
empresa garante que, face 
ao ano passado, está com 
perdas de 30% e que a deci-
são de dispensar 10% dos 
trabalhadores, entre 100 e 
130 pessoas, foi tomada 
com base nas perspetivas de 
futuro.  

À saída de uma reunião 
que juntou as organizações 
representativas dos funcio-
nários da Super Bock, Isabel 
Camarinha, secretária-geral 
da CGTP, sublinhou que a 
Super Bock está “a aprovei-
tar-se da epidemia para re-
duzir custos” e que “há 
pressões para os trabalhado-
res aceitarem as rescisões”.  

“Há uma ameaça velada 
de que se não aceitarem 
agora poderão ser envolvi-
dos num despedimento co-
letivo e, aí, as indemniza-
ções são mais reduzidas”, 
acusa Isabel Camarinha.  

Por seu turno, a empresa 
admitiu que cerca de 55 
pessoas já aceitaram a resci-

são e que estão em processo 
de negociação. Mas lem-
brou que será fundamental 
um entendimento com os 
trabalhadores para reduzir a 
percentagem de pessoas 
despedidas.  

ARGUMENTO POUCO VÁLIDO 
A Super Bock quer agora an-
tecipar o término do acordo 
de laboração contínua, cele-
brado entre a empresa e os 
trabalhadores e que finda 
em março de 2021, de forma 
a reduzir custos com subsí-
dios e pagamentos extra.  

A Comissão de Trabalha-
dores decidiu não aceitar a 
proposta da Super Bock e 
disse que antes de oficiali-
zar a posição irá reunir com 
os trabalhadores. Pedro Sil-
va, da comissão, insiste que 
para aceitar o acordo de la-
boração contínua houve 
pressões e agora a empresa 
quer dar um passo atrás.  

“Dissemos à empresa que 
os acordos são para cumprir, 
até porque antecipar o fim 
do acordo traria prejuízos 
para os trabalhadores ao ní-
vel social e a nível remune-
ratório”, sublinha Pedro Sil-
va. Além disso, adianta que 
já várias pessoas foram des-
pedidas, pelo que o argu-
mento de findar o acordo 
para reduzir o número de 
despedimentos não é intei-
ramente válido. �

Empresa pretende acabar com o acordo para laboração contínua
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POR José A. Rio Fernandes  
Geógrafo/Prof. da Universidade do Porto

Acordo 
O acordo de labora-
ção contínua foi ce-
lebrado entre a em-
presa e os funcioná-
rios que aceitaram 
fazer jornadas de tra-
balho intenso sob a 
condição do paga-
mento de remunera-
ções extraordinárias.  
 
Dividendos 
A Comissão de Tra-
balhadores reclama 
que a empresa distri-
buiu 55 milhões de 
euros em dividendos 
pelos acionistas, em 
abril deste ano, e que 
a Super Bock está fi-
nanceiramente está-
vel, pelo que não se 
justificam os despe-
dimentos. 
 
Contratações 
Pedro Silva, membro 
da comissão, subli-
nha que a Super 
Bock tem falta de 
funcionários e que, 
inclusive, durante os 
despedimentos, está 
a contratar novas 
pessoas.

PORMENORES


