Publicidade

DEPÓSITO NOVOS MONTANTES

De 2.000 a 75.000 Euros

INVEST CHOICE

BRAGA
Centro de Investimento
Avenida da Liberdade,
nº 702

Prazo 3, 6 ou 12 meses

bancoinvest.pt

Mobilização antecipada com penalização de 100% dos juros.
Sem comissões de custódia e manutenção de conta.

Publicidade

Publicidade

Correio
do Minho.pt

SEGUNDA 26 OUTUBRO 2020 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXII Série VI N.º 11608 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc.

HOGO DELGADO/LUSA

SC BRAGA VENCE (1-0) VITÓRIA SC E SOBE AO 4.º LUGAR

DO PÉ DE ESGAIO
NASCEU O REI
DO MINHO
MOREIRENSE 2 - 1 MARÍTIMO FC FAMALICÃO 2 - 2 BOAVISTA
Págs. 12 a 17
18 Despor

ESPECIAL

Casa da Ciência
à procura de
financiamento
para crescer

O regresso de

Fundado a 1957
do Castelo e, , o SC Melgacense
é um dos mais
este ano, assin
escalão do futeb
conce
ala
ol distrital do o seu 63.º aniversário ituados clubes da AF
Viana
Alto Minho, depo
com
is de quatroo regresso ao principal
épocas na II
Divisão.

JORGE EST

EVES

GESTOR DE

CLIENTES

PROMOTOR

2020 correio
dominho.pt

DE SEXTA A SEGUN DA-FEIRA
Altos e baixo

s
A conquista
Honra da AF da antiga Divisão de
Viana em 2009/2
é o maior feito
010
emblemáticos de um clube mais
na do Castelodo distrito de Viaanos a militar . Depois de três
são Nacional, na antiga III Divitou aos campe o Melgacense volonatos
distritais e
em 2014/2015
da ao último consagrou a desciJá em 2019/2escalão da AF Viana.
conseguiu o 020, o Melgacense
regress
escalão distrita o ao principal
l da AF Viana.

Lugar da Igreja
email t.s.carp - Roussas - 4960 Melgaç
inteiro@hotmail
o Portugal
.com

967559270

QUATRO ANOS DE TRABALHO
“EXTRAORDINÁRIO”

26 de Outubro

um histórico

Fundado a
Fábio Moreira
25
Textos SC
Melgacense de Outubro de 1957,
Melgacense
é bem capaz
Fotos
o SC 2012/20
que mais emoçõe
de ser o
13 foi o ano
em que o SC
da. Há precisam s viveu na última clube cense não
resistiu à
Melgaluta e
cada começa ente dez anos atrás, déca- campeonatos
Sem
distritais da regressou aos cense nada mais a perder,
de Melgaç va em festa para as a déVisto como
AF
o SC Melgacomeçou a
o,
pessoas
um dos favorito Viana.
tentar o seu
princip
gacense
acabado de pois o SC Melgacense
conquistar
tinha estatuto nunca conseguiu s, o SC Mel- Viana al escalão do futebol regresso ao
a antiga Divisão
Honra da
consagr
do Castelo
. Depois de,
AF
de nar
. Depois de distrital de
em 2013/20 ar esse sificaçõ
subida à antigaViana, garantindo
apenas com
quatro clases aquém
14, termiassim
III Divisão
dois pontos
a sobre
das expecta
lugar, em
se escalão
Naciona
de vantage
a zona
titivas (7.º
2015/2016,
, a equipa
m 12.º
que joga no l. Nes- um ano negro de descida, 2014/20
4.º
nhecido Centro
tão co15 foi SC em 2017/2018 e 9.º em 2016/2017,
para Melgaç
militou durante de Estágios de Melgaç
tou a não
em 2018/20
Melgacense
o.
resistir à concorr O clube vol19), o
três épocas,
conseguiu
o
seu regresso
ência
consagr
sendo que nou no último lugar
Publicidade
da I Divisão e termi- mais atípicoà I Divisão AF Viana ar o
na.
AF Viano ano
da
história
2019/2020,
o clube termino recente . Em
2.º lugar a
u a prova
dois pontos
em
do líder.
A empresa
estevesjorge@m
o SC Melgacfelicita
ail.com
ense
pelo seu
63.º Anivers
Telem. 934
034 449
ário.

Rua da Independ
ência, N.º
4950-467
8
Monção
Tle.: 251
648 173
Largo Hermene
gildo
4960-551
Melgaço Solheiro, N.º 7 - Loja
Tlf.: 251 401
5
023

Felicita o
MELGACEN
SE
pelos 63
anos
ao serviço
do Desporto.

0608071861

63.º Aniversário do Sport
Clube Melgacense
DR

Publicidade

63.º SC MELGACENSE
ANIVERSÁRIO

BRAGA

Págs. 4 e 5

to

Págs. 18 e 19

BRAGA PARQ
QUE

D E 2 3 A 26 D E O U T U BRO

OPORTUNIDADES A PREÇOS QUE SÃO UMA DIVERSÃO!

0
50
5

POUPE
P
OUPE

%

E
EM
M TODOS
T
TO
O
OD
DO
OS
S

O
OS
BRINQUEDOS
SB
RINQUEDOS

Todos os brinquedos vendidos no Pingo Doce têm marcação CE. Não inclui livros, papelaria, tecnologia e bicicletas.

2 Publireportagem

26 de Outubro 2020 correiodominho.pt

O seu melhor plano de saúde
do corpo e da mente
BY AKUAFIT

CURAE vem do latim
que significa cuidados.
O novo espaço de SPA
e Fisioterapia do Akuafit
abriu no início do
mês e apresenta
um conjunto
de serviços de
saúde e bem-estar.

CU RAE
l Massagem

de relaxamento

l Massagem

terapêutica

l Massagem

de aquecimento/
/recuperação

l Massagem
ROSA SANTOS

Miguel Gonçalves, Rui Pinho e Diana Carvalho apresentam o Curae: um novo espaço de SPA e fisioterapia do Akuafit.

de relaxamento
com velas quentes

l Drenagem linfática
Curae vem do latim que significa cuidados.
E, assim nasce um novo espaço de SPA e fisioterapia do Akuafit.
Foi inaugurado no início deste mês e, apesar das contingências decorrentes da pandemia da Covid-19, Rui Pinho e Miguel Gonçalves, sócios do Akuafit, estão satisfeitos
com “a procura deste novo serviço”.
Nesta fase inicial, há benefícios para quem
é sócio - fundador do Curae com vantagens
únicas e exclusivas. A campanha é limitada
a 30 vagas e oferece um desconto de 50 por
cento e uma massagem. Este cartão tem o
custo de 19,90 euros e 30 por cento de desconto em serviços do Curae. Atingidas as 30
vagas, o Curae passará a dispor de outras
ofertas.
Rui Pinho realça a qualidade dos serviços
que só assim justifica a abertura de um espaço desta natureza em tempos de pandemia.
“É nestas alturas que nós temos que investir

em serviços de qualidade. As pessoas andam muito assustadas, a incerteza é muito
grande e se houver um sítio que ofereça
confiança e segurança as pessoas vêm e ficam. Investimos em equipamentos novos e
cumprimos com todas as regras recomendadas pela DGS ”, garantiu Rui Pinho.
Assim, quem frequenta o Akuafit tem uma
panóplia de serviços complementares que o
Curae vem agora acrescentar. “Não há ninguém que não tenha uma patologia, seja um
problema nas costas, na perna, no braço ou
numa articulação. Aqui encontra o serviço
adequado. Eu entro aqui e sei que tenho a
resposta adequada às minhas necessidades”,
Rui Pinho.
Aliado ao SPA e à fisioterapia, este novo
serviço tem uma parceria com a Gold Beauty que garante a parte da estética.
Diana Carvalho é fisioterapeuta e é o rosto
do Curae. “Aqui temos um vasto leque de

opções de saúde e bem-estar, quer na parte
de reabilitação, quer no SPA. O objectivo é
cuidar do corpo e da mente”, contou Diana
Carvalho.
Assim, quem entra no Akuafit, te a garantia de uma equipa multidisciplinar atenta às
necessidade de cada cliente. O Curae, como
a palavra sugere cuida do cliente. “Há um
intercâmbio entre equipas de diferentes
áreas, seja na mobilidade, flexibilidade ou
outras modalidades. Aqui temos respostas
modulares”.
Nesta extensa lista de tratamentos, o Akuafi assegura, gratuitamente, um serviço de
nutrição. “No serviço de ginásio do Akuafit
todos podem usufruir do serviço de nutrição”, disse Rui Pinho.
Neste espaço há também um jacuzzi terapêutico que serve o ginásio e o SPA. O jacuzzi integra o ritual Curae que convida a
uma experiência única de saúde e bem-estar.
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Destaque

Vizela fecha biblioteca e
suspende feiras semanais
ENCERRADOS estarão também os cemitérios do concelho nos dias 31 de
Outubro, 1 e 2 de Novembro. Medidas visam travar a evolução da pandemia.

COVID-19
118,686

MORTES

2,316 (+19)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

68,877 (+1,035)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
47,493 (+1,523)

+ 2,577 NOVOS CASOS

Portugal
País volta a atingir
novo máximo
de internamentos

50299
NORTE

Portugal registou ontem um novo recorde de internamentos
desde o início da pandemia de
Covid-19, com 1.574 pessoas
hospitalizadas e 230 em unidades de cuidados intensivos, segundo a DGS.
Nas últimas 24 horas foram internadas 119 pessoas, totalizando 1.574, contabilizados mais 19
mortos relacionados com a covid-19 e 2.577 casos confirmados de infecção com o novo coronavírus.
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Face à evolução da situação da pandemia no concelho, câmara municipal decidiu suspender as feiras semanais

COVID-19

| Paula Maia |

Atendendo à escalada do número de infectados por Covid-19
no concelho e zonas limítrofes, o
Município de Vizela decidiu
suspender, por tempo indeterminado e enquanto se mantiver a
presente situação epidemiológica, a realização das feiras semanais de quinta-feira e sábado.
O edil local decidiu também
encerrar os serviços da biblioteca municipal que, não obstante o
encerramento ao público, mantém a possibilidade de disponibilizar documentos após requisição prévia.
Esta iniciativa destina-se a leitores residentes no concelho de
e inscritos na biblioteca municipal. Caso ainda não seja leitor e
queira usufruir deste serviço, deve contactar a biblioteca via
email ou telefone. Cada utilizador pode requisitar até cinco livros, dois jornais e revistas, três
filmes e dois jogos, sendo o prazo de um mês, para todos os documentos.
Os pedidos devem conter a indicação dos títulos, número de
leitor, devendo posteriormente

ser levantados junto da biblioteca municipal em data a informar
pelos serviços.
Encerrados estarão também os
cemitérios do concelho no Dia
de Todos os Santos. A autarquia
local explica que inicialmente
estava prevista a sua abertura,
mas no seguimento da declaração de situação de calamidade, o
executivo concertou com os presidentes de junta de todas as freguesias o encerramento dos cemitérios nos dias 31 de Outubro,
1 e 2 de Novembro.
“Esta medida visa assegurar o
combate ao surto e a defesa da
saúde pública para evitar a transmissão da doença na nossa comunidade”, explica o executivo
vizelense que iniciou também a
distribuição de kits de protecção
pelas Associações de Pais, com
o objectivo de apoiar a comunidade educativa na prevenção e
combate à Covid-19, ajudando a

colmatar a fala destes artigos
junto da comunidade.
A câmara municipal já havia
definido, juntamente com os
Agrupamentos de Escolas, um
Plano de Contingência Escolar,
tendo em atenção as condicionantes de abertura do ano lectivo, que contempla o reforço da
distribuição de equipamento de
protecção e desinfecção das escolas, assim como a colocação
de sinalética e tapetes de desinfecção.
O Município de Vizela diz estar a proceder à constante monitorização dos efeitos das medidas decretadas pelo governo e
pela autarquia, tendo em vista o
seu desenvolvimento e adequação à situação em concreto, podendo as mesmas serem revistas
ou revogadas a todo o tempo,
consoante se revele necessário
prevenir e conter a respectiva
propagação do surto epidémico.

lll
O edil local decidiu também encerrar os serviços da biblioteca
municipal que, não obstante o encerramento ao público,
mantém a possibilidade de disponibilizar documentos após
requisição prévia.
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ALGARVE

383

340

MADEIRA

AÇORES

43,182,366

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 264,126 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA

1,157,367

31,811,734

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

8,854,874 230,229 2,878,184 16,363
7,907,545 119,004 656,151 8,944
5,381,224 156,926 406,400 8,318
1,513,877 26,050 340,528 2,300
1,110,372 34,752
N/D 2,031

Mundo
Itália supera os 21 mil casos diários de infecção
Itália registou ontem um novo recorde de infecções desde o início da pandemia com a notificação de 21.273 novos casoss nas últimas 24 horas e
128 óbitos. As infecções continuam a aumentar, assim como o número de
mortes, e desta vez mesmo com menos testes realizados.
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Braga
+ Covid-19
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Em tempos
de pandemia foi
necessário adquirir,
por exemplo, lupas
digitais e telescópios
que trabalham
à distância através
de uma app.
“Temos investimento
feito para conseguir
realizar algumas
actividades e isso obrigou
a fazer mudança
de paradigma, se calhar
positiva, porque
há novas dinâmicas
que conseguimos criar”,
destacou o director ,
João Paulo Vieira.

Casa da Ciência de Braga readaptou a oferta com inúmeras actividades disponíveis para as escolas, mas também para a comunidade em geral

Quatro anos de trabalho “extraordinário”
A CELEBRAR o quarto aniversário, a Casa da Ciência de Braga apresenta uma nova oferta de Oficinas Pedagógicas com temáticas que se enquadram nas metas curriculares do ensino da Ciência em todos os ciclos.
CASA DA CIÊNCIA DE BRAGA
| Patrícia Sousa|

A Casa da Ciência de Braga celebrou o quarto aniversário e o
director não podia fazer um balanço “mais positivo” destes
quatro anos de trabalho “extraordinário”. “Só o ano passado
tivemos cerca de 22 mil visitantes o que significa que estávamos a atingir uma plenitude que
nos obriga a alargar o espaço para termos uma oferta mais
abrangente para as escolas e a
população geral que nos visita
de todos os concelhos da região,
mas também da Galiza até ao
Algarve”, sublinhou João Paulo
Vieira.
Com a Covid-19 tem sido
“muito difícil” e um “grande desafio” para todos, mas o que está
a ser feito “está a ter resultados
muito positivos”, assegurou.
Visita ao Centro Ciência Viva
de Braga; realização de Oficinas
Pedagógicas na escola e realização de Oficinas Pedagógicas online (apenas algumas oficinas se
encontram disponíveis nesta
modalidade) são as três modalidades de visita possíveis.
“Conseguimos ajustar-nos às

necessidades e às realidades diversas das escolas e encontramos diversas formas de interagir
e possibilitar à maioria que possam continuar a fazer as actividades que faziam até aqui e a
proporcionar aos alunos oportunidades diferentes”, referiu.
À procura que chega da região,
mas também da Galiza, Alentejo
e até Algarve, as actividades
“agradam muito” já que a oferta
apresentada “é diferente”.
Uma das grandes apostas da
Casa da Ciência de Braga é o
Curso de Robótica, que começou este sábado. “A Escola de
Robótica vai continuar pelo terceiro ano, tendo já três níveis e
arranca agora presencialmente
com vagas limitadas”, contou.
A oferta de actividades passa
também pelo Café Ciência, tendo já sido realizados dois recentemente com limitação para 10
pessoas, mas com transmissão
online.
Outra das novidades da Casa
da Ciência de Braga é a parceria
“muito feliz” entre a ciência e a
arte. “Através da encenação e da
parte mais artística transmitimos
ciência e vamos falar das cores,
da água e outras temáticas, pre-

tendendo ensinar ciência de forma diferente. É uma parceria
profícua que nos faz estar contentes e curiosamente é a oferta
que tem tido muita procura. Já
passámos por algumas escolas e
podemos levar ao máximo de locais possíveis”, assegurou o responsável. A actividade é preparada em conjunto dos professores e tem tido “sucesso”. “A
procura tem sido muita e tem sido uma parceria feliz. A relação
entre a arte e a ciência potencia
muito mais, já que a transmissão
da ciência é mais facilitada, directa e dinâmica”, defendeu.

lll
“Este projecto de sucesso,
que faz parte da rede
dos 21 centros de Ciência
Viva, tem sido potenciado
no sentido de proporcionar,
nomeadamente a quem
procura espaço ciência,
aprendizagem e isso tem
sido muito gratificante
e um sucesso.”

João Paulo Vieira
Director

DR

Leitura encenada e oficina criativa a decorrer nas escolas

DR

Iniciativa Café Ciência decorreu também com transmissão on-line
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À procura de financiamento para crescer

ACORDO DE PARCERIA feito com a APPACDM de Braga vai permitir à Casa da Ciência de Braga ter acesso aos terrenos contíguos
para avançar com o alargamento das instalações. Projecto está pronto, faltando agora encontrar financiamento.
CASA DA CIÊNCIA DE BRAGA

+ escolas

| Patrícia Sousa |

A necessidade de alargar as instalações da Casa da Ciência de
Braga é “prova do sucesso” do
projecto, mas também o “desafio
maior”. Com o projecto concluído e com os terrenos contíguos
às instalações actuais, em Gualtar, praticamente na posse da
Casa da Ciência de Braga, o passo a seguir é encontrar financiamento. “Juntos vamos encontrar
soluções para que seja possível
que Braga tenha em breve um
espaço e uma oferta de ciência
que merece há muitos anos e que
responda à procura”, apelou o
director da Casa da Ciência de
Braga, João Paulo Vieira.
Actualmente com cerca de
600m2 de área de trabalho com
quatro salas, a Casa da Ciência
de Braga precisa de uma área de
exposição e de criar áreas onde
possam ser colocados módulos
interactivos para os visitantes interagirem. “A maior condicionante que temos e que nos obriga a crescer é a limitação de espaço. Estamos limitados a visitas de grupos com 60 a 80 visitantes e não conseguimos dar
resposta a muitos grupos que
nos procuraram com 150 ou até
200 alunos”, justificou João
Paulo Vieira.
A Casa da Ciência de Braga
nasceu de uma parceria entre a
Orion – Sociedade Científica de
Astronomia do Minho, a Câmara Municipal de Braga e a Ciência Viva e está a ser articulada a
escritura dos terrenos contíguos,
pertencentes à APPACDM de

O papel da rede Ciência
Viva também passa por
centralizar equipamento
para ceder às escolas,
que não são capazes
de os adquirir.
“Conseguimos ajudar
as escolas, emprestando
o material para
desenvolver actividades
que de outra forma não
conseguiriam fazer
entre portas”, adiantou
o director da Casa
da Ciência de Braga,
João Paulo Vieira.
DR

Casa da Ciência de Braga vai duplicar as instalações

Braga. “Em breve vamos fazer a
escritura do terreno em que vamos fazer o alargamento do nosso espaço, formalizando esse
acordo de parceria”, garantiu
João Paulo Vieira, pretendendose “duplicar a área para criar
uma oferta completamentar ao
que já existe”.
Esta nova estrutura vai dar,
ainda nas palavras do director,
“resposta às necessidades e à
procura”, acreditando que “este
é o momento certo para dar este
passo”. E João Paulo Vieira justificou: “este crescimento tem
sido sustentando e feito com algum cuidado, trata-se de um
crescimento em função da ne-

cessidade e é assim que os projectos devem avançar, passo a
passo, dando resposta à procura
e a procura tem sido muita”.
Mesmo com a situação pandémica que estamos a atravessar, a
Casa da Ciência de Braga, “em
comparação com outras realidades do género tem tido mais sucesso do que era esperado e isso
significa que as regras estipuladas e os projectos que se criaram
agradaram a quem procura a Casa da Ciência de Braga”, sublinhou o director, acreditando que
isso “prova que a comunidade
tem necessidade de interagir e é
importante conseguir dar essa
resposta”.

Depois da tomada de posse dos
terrenos contíguos, segue-se a
procura de financiamento para a
obra. “Obviamente encontraremos verbas e financiamento para
fazer as obras necessárias e julgamos que em breve o vamos
conseguir”, assumiu.
Neste momento, “todas as possibilidades estão em aberto, até
porque há várias candidaturas e
a Casa da Ciência de Braga vai
recorrer a tudo que seja possível”, garantiu João Paulo Vieira,
esperando ter o apoio dos parceiros que estão no projecto desde a primeira hora. O projecto
está concluído e agora é apresentar candidaturas. “Em breve

será uma realidade, se não for
por um fundo será através de outro, até porque havendo procura
não há nenhuma razão para que
isso não aconteça”, destacou.
O investimento está dividido
em duas partes: estrutura e equipamento. “Neste momento, queremos financiamento para a
construção da estrutura, que rondará os 150 mil euros”, adiantou. Depois da estrutura feita,
faltará o equipamento, mas aqui
João Paulo Vieira conta com o
apoio da Ciência Viva. “Passo a
passo vamos conseguir o equipamento necessário. hoje temos
equipamento que nunca imaginámos ter”, confidenciou.
Publicidade
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BragaNoivos quer ser exemplo
para a indústria de eventos

+ mais

SEGURANÇA condicionou quantidade de visitantes da BragaNoivos, mas o evento saldou-se
pela qualidade, garante a organização que acredita que o certame “é um exemplo para todo o país”.
BRAGANOIVOS

| Teresa Marques Costa |

Sem as multidões de outros
anos, mas com um público mais
interessado. Foi com este perfil
de visitantes que se saldou a 17.ª
edição da BragaNoivos que encerrou ontem no Altice Forum
Braga, em mais uma organização da BestEvents.
“Ao longo de 17 anos sempre
defendemos que mais que a
quantidade é a qualidade dos visitantes que mais interessa” afirma o organizador, Jorge Ferreira, que reconhece o gosto do
público por um “evento bonito e
requintado”.
Este ano, fruto das contingências e das limitações impostas
pela pandemia, o público foi em
menor número, mas “sentimos
que os noivos que nos procuraram estavam interessados na
oferta dos diferentes expositores” descreve Jorge Ferreira que
destaca a resiliência do evento.
Para os organizadores, a Braga
Noivos “é um exemplo para todo o país de que é possível realizar eventos de uma forma segura
e com alcance dos objectivos”.
Além do apoio logístico do Al-

ROSA SANTOS

Lotação do espaço foi limitada a 300 pessoas em simultâneo e as regras foram cumpridas ao longo dos três dias, garante organização

tice Forum Braga e do Município de Braga, que foram fundamentais para praticar outro tipo
de preços aos expositores numa
fase de dificuldades de tesouraria, “todos os fornecedores acreditaram em nós” aponta o organizador que admite: “sempre

fizemos força para que o evento
se realizasse”.
“Esperamos agora que os expositores tenham resultados económicos” refere Jorge Ferreira
antecipando já o “feed back positivo” que se traduz em inscrições já feitas para a próxima edi-

ção da BragaNoivos.
Durante três dias, cento e dez
expositores representaram, em
Braga, a indústria do casamento
cumprindo, tal como os visitantes, um conjunto de medidas de
sesgurança e prevenção da Covid-19.

A 17.ª edição da
BragaNoivos que se
realizou este fim-desemana, não terminou.
Já no próximo mês de
Novembro, a organização
irá disponibilizar
a plataforma BragaNoivos
360º que permitirá
uma visita virtual
pelo evento.
Através de uma
plataforma inovadora
será possível falar com
as empresas participantes
em tempo real, assistir
aos desfiles e às
animações do evento.
O Wedding Music Festival
e o “Meet&chat” - este
último com 30 reuniões
em três dias - novidades
deste ano serão para
manter na próxima edição
da BragaNoivos.
Os próprios expositores mostraram-se satisfeitos com as medida de segurança.
“Sinto-me segura e os clientes
também” afirmou uma das expositoras, Érica Martins, da Fatimar Noivas, que ofereceu aos visitantes que passaram pelo stand
um flyer da loja devidamente
embalado e acompanhado por
uma máscara de protecção certificada.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

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

ROSA SANTOS

Público interessado compensou a diminuição do número de visitantes
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Fotografias
promovem
Sameiro

CONCURSO deu a conhecer diferentes aspectos
do santuário do Sameiro. Fotografias podem
vir a incluir um futuro catálogo.
PATRIMÓNIO

| Miguel Viana |

Carlos Teixeira foi o vencedor
da edição deste ano do concurso
de fotografia promovido pela
Confraria de Nossa Senhora do
Sameiro. O concurso teve como
finalidade promover o Sameiro e
toda a área envolvente. “Nós temos insistido na promoção do
Sameiro para o exterior. Esta
projecção tem passado por uma
nova página no ‘Facebook’e por
filmagens. Uma das linhas de
força desta nova mesa da Confraria é levarmos o nome do Sameiro para fora. O concurso de
fotografia entra nesta dimensão”, declarou o cónego José
Paulo Abreu, presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro.
As imagens premiadas podem
vir a integrar uma futura exposição sobre o templo mariano.

“Podemos vir a fazer uma exposição ou, eventualmente, um catálogo com as melhores fotos, de
tal forma que possamos disparar
o Sameiro para o mundo inteiro”, disse José Paulo Abreu. A
confraria pondera apostar mais
na promoção do concurso do
próximo ano. O vencedor do
concurso assume que a fé foi o
que permitiu obter o primeiro lugar. A foto vencedora retrata o
altar principal do Sameiro. “Vêse que tem a sombra e a luz a incidir sobre o altar. É como se
fosse um chamamento, da escuridão para a luz”, disse Carlos
Teixeira, apontando que “toda a
gente que tem fé gosta do Sameiro”. O vencedor foi contemplado com uma estadia numa
unidade hoteleira. Em segundo
lugar ficou Telma Goren, seguida de Roberto Fantineli. A menção honrosa foi atribuída a José
Alberto Ribeiro.

§património
Obras deverão decorrer a breve prazo

Cripta do Sameiro vai ser melhorada
A Cripta do santuário do Sameiro vai sofrer obras de melhoramento. O
anúncio foi feito pelo presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro,
cónego José Paulo Abreu, à margem da entrega de prémios do concurso de
fotografia. “Estamos a pensar nos vidros, em vez de ter vidros de garagem,
pormos vitrais. A Cripta vai merecer a nossa atenção. Espero por lá um Sacrario, que não tem, uma imagem de Nossa Senhora bem bonita. Em princípio, também iremos fazer na Cripta uma capela de adoraçao com mais espaço e mais dignidade”, disse José Paulo Abreu. Outra das obras pensadas, esta
mais urgente devido a infiltrações, é a remodelação do telhado do edifício
que alberga as irmãs e a casa do reitor do santuário. “O projecto da Casa das
Estampas, da Casa das Irmãs e da Reitoria, que é um edificio só, com um telhado enorme a meter àgua por todos os lados, é uma intervenção urgente.
A campanha de angriação de fundos vai começar no próximo mês”, disse José Paulo Abreu. Depois, será feita uma intervenção na zona do lago. “Só com
muita ajuda dos fiéis é que nós conseguiremos melhorar o que temos”, considerou o cónego.

ROSA SANTOS

Vencedores do concurso de fotografia receberam ontem os respectivos prémios
Publicidade
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Minho

Casa de Manuel de Boaventura será museu
MUNICÍPIO de Esposende está a ultimar a aquisição da casa do escritor Manuel de Boaventura com vista à sua adaptação
para casa-museu. Biblioteca Municipal ja iniciou o levantamento do espólio da casa em Susão, Palmeira de Faro.
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende está
a ultimar os procedimentos para
aquisição da casa do escritor
Manuel de Boaventura, localizada na freguesia de Palmeira de
Faro, com vista à adaptação a
Casa Museu.
Em diversos momentos, o município esposendense prestou

homenagem a Manuel de Boaventura, atribuindo o seu nome à
Biblioteca Municipal, além do
trabalho de divulgação da sua
obra literária, através da criação
do Prémio Literário com o seu
nome e reeditando a sua obra literária, já com quatro títulos publicados.
No contexto desta política cultura, a autarquia atribui relevância à doação da biblioteca parti-

cular e do arquivo pessoal do escritor, pela família de Manuel
Boaventura.
A Biblioteca Municipal iniciou
já o levantamento do espólio da
sua casa, em Susão, Palmeira de
Faro, constituído por manuscritos, correspondência, desenhos,
fotografias e outros documentos
avulsos, que irá ser alvo de higienização e tratamento documental pelos serviços técnicos.

Para dar início ao levantamento deste espólio, a vereadora da
Cultura, Angélica Cruz, visitou a
Casa de Susão, onde foi recebida
pelo neto do escritor, João Armando Boaventura e Silva, ocasião que serviu para acertar os
últimos pormenores do processo
de constituição da Casa Museu.
Manuel Joaquim de Boaventura nasceu a 15 de Agosto de
1885, na freguesia de Vila Chã,

em Esposende, e faleceu a 25 de
Abril de 1973, vítima de um acidente de viação. Em 1906 e por
casamento com D. Ana da Conceição de Azevedo fixou residência no lugar de Susão, em
Palmeira de Faro, Esposende,
onde escreveu toda a sua obra literária, composta por dezenas de
títulos e uma notável colaboração jornalística nas principais
revistas e jornais nacionais.

Publicidade

§breves
Esposende

“Ciclo de conversas”
alertou para medidas
contra a pandemia
PROMOÇÃO DE 15 A 28 DE OUTUBRO

0.85€
Arroz D’ Avó
Carolino 1kg

O Município de Esposende promoveu a iniciativa um “Ciclo de conversas” em torno do tema
da pandemia por COVID-19.
Dada a limitação do número de participantes,
foram desenvolvidas três sessões.
Os participantes tiveram a oportunidade de
colocar questões reais do seu quotidiano e como proceder para ter uma maior segurança,
como actuar junto dos familiares e vizinhança
mais próxima e esclarecer alguns mitos associados a esta temática.
“Alertou-se para a necessidade de todos serem
cidadãos activos no combate a esta pandemia,
na medida em que gestos simples, que estão
ao alcance de todos, como o distanciamento
social, o uso generalizado e sistemático de
máscaras e a lavagem frequente das mãos,
causarão um impacto enorme na saúde de todos” refere o município em comunicado.

Vila Verde

2.35€
Azeite
Oliveira da Serra
Clássico Pet 0.75lt:

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Plano de prevenção e
combate valeu à EPATV
selo ‘escola sem bullying’
A Escola profissional Amar Terra Verde (EPATV)
é uma das oito escolas do Minho que foram
galardoadas com o selo “Escola sem bullying”
– revelou o Ministério da Educação, no âmbito
do Grupo de Trabalho “Escola Sem Violência”.
Este selo – argumenta a responsável por este
grupo de trabalho - deve-se ao trabalho que
a EPATV promoveu e implementou, no ano lectivo 2019/2020, através de um Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying.

De acordo com Isabel Marques Lopes, a EPATV
“assumiu práticas quotidianas de promoção da
saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não violência,
da inclusão e da não discriminação”.
É intenção da direcção e do corpo docente da
EPATV “continuar este plano de prevenção e
combate ao bullying e ciberbullying” garante
Sandra Monteiro, diretora pedagógica da
EPATV.

Vila Verde

Exposição mostra arte
de oito artesãos
a alunos da EPATV
É hoje inaugurada na Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV), nas suas instalações em
Vila Verde, uma exposição de arte com peças
de oito artesãos.
A inauguração conta com a presença colecionador e proprietário das obras de arte que podem ser apreciadas até ao próximo sdia 30.
Durante cinco dias, os 700 alunos da EPATV são
convidados pelo vimaranense Miguel Sul a
apreciar peças que “pertencem ao imaginário
popular e foram concebidas ou herdadas por
diferentes artesãos”. Algumas resultam de concepções e posterior encomenda de Miguel do
Sul que totalizam 66 obras.
Nesta exposição estão representados os artesãos António Ramalho, Irmãos Mistério, Irmãos Baraça, João Ferreira, Júlia Côta, Helena
Silva, Conceição Sapateiro e Milena de Salsas.
Para o director geral da EPATV, João Luís Noguiera, esta exposição traduz a necessidade de
“fazermos a parte que nos cabe e de valorizarmos perante a nossa comunidade educativa
uma forma de expressão artística tantas vezes
injustamente desvalorizada”.
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Famalicão

Centro urbano vai ter mais 300 árvores
OBRAS DE REABILITAÇÃO do centro urbano de Famalicão vão permitir mais do que duplicar a área arbórea. Apenas duas
dezenas das árvores existentes serão abatidas pelo seu estado de conservação, enquanto que outras 67 serão transplantadas.
FAMALICÃO

| Patrícia Sousa |

Obras de requalificação que estão a decorrer no centro urbano
de Famalicão vão permitir mais
do que duplicar a área arbórea.
Estas novas árvores vão juntarse às 116 existentes, sendo que
20 das árvores serão abatidas pelo seu estado de conservação e
outras 67 serão transplantadas.
“Será um centro com uma
mancha arbórea muito superior à

existente, a que se juntará os vários ajardinamentos que se vão
espalhar pelos 3000m2 de área
de intervenção e que vai incluir
ainda a recuperação da margem
ribeirinha do Rio Pelhe, junto à
antiga ponte românica, na extremo nascente Praça Mouzinho do
Albuquerque”, informa, em comunicado, o Município de Famalicão.
Todo este plano esteve “pormenorizadamente disponível”
para análise pública durante o

período de consulta pública e foi
“aberto e detalhadamente transmitido” aos famalicenses, tanto
nas sessões públicas de esclarecimento organizadas como através da publicação de todos os
documentos ao longo do processo no portal do município.
Sob o mote ‘Um novo Centro.
Uma Nova Cidade’ as obras de
reabilitação do centro urbano de
Famalicão “implicam um dos
maiores investimentos públicos
de sempre na requalificação de

um espaço público citadino famalicense”, lembra ainda o município na mesma nota, adiantando que a empreitada vai
abranger todo o quarteirão urbano localizado entre as praças D.
Maria II e Mouzinho de Albuquerque e ruas adjacentes, “dotando-as de mais e melhores zonas sociais e, simultaneamente,
de mais espaços para peões e para os modos de transporte suaves”.
A melhoria da qualidade de vi-

da das populações residentes,
uma maior atractividade da cidade, o reforço da rede pedonal e
ciclável complementada com o
uso de transportes públicos, a
melhoria ambiental e a qualificação dos espaços de utilização
pública são os objectivos pretendidos.
De destacar que a empreitada
tem comparticipação do Norte
2020, através do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
(FEDER).
Publicidade

§Famalicão
Visita à freguesia de Oliveira Santa Maria

Reabilitação da zona envolvente
ao mosteiro é “obra do século”

DR

Presidente da autarquia, Paulo Cunha, visitou freguesia de Oliveira Santa Maria

“Esta é a obra do século para Oliveira Santa Maria”. É desta forma, que o presidente da Junta de Freguesia, Delfim Machado Abreu, se refere às obras de
reabilitação e ampliação da zona envolvente ao mosteiro, que estão a decorrer e que vão tornar esta área num cartão de visita obrigatória de Oliveira Santa Maria.
O autarca mostrava a sua satisfação durante a visita de trabalho que o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, efectuou à freguesia. Acompanhados pelo vereador das freguesias, Mário Passos, os autarcas
percorreram vários espaços locais, falaram sobre novos investimentos e projectos para o futuro. A garantia de um investimento municipal de quase 150
mil euros para a segunda fase das obras na zona envolvente à igreja paroquial deixou o Delfim Machado Abreu muito satisfeito. Na primeira fase a
autarquia investiu 23 mil euros. Os trabalhos incidem essencialmente na
pavimentação do espaço com granito amarelo, na plantação de dezena e
meia de árvores, entre outros melhoramentos.
Paulo Cunha elogiou a obra “que para além da sua utilidade, corresponde a
uma ansiedade da população que vê assim esta importante intervenção
concretizada”.
Para além desta obra, o município investiu no último ano cerca de 40 mil
euros na rede viária com destaque para as obras de pavimentação na rua
Vista Alegre, Avenida do Mosteiro e Cruz da Estrada.
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Guimarães

Ponte ganha parque inclusivo
PRIMEIRO parque inclusivo do concelho foi inaugurado na Vila de Ponte. Presidente da autarquia
destaca uma “obra completa” que reforça o estatuto de ‘Guimarães Cidade Amiga das Crianças”.
GUIMARÃES
| Redacção |

O primeiro parque inclusivo no
concelho foi inaugurado na Vila
de Ponte. A obra foi concretizada pela Junta de Freguesia de
Ponte, com o apoio do Município de Guimarães, contemplando equipamentos de lazer, fitness, mobiliário urbano, rampas
de acesso a pessoas com mobilidade reduzida e adequadas a invisuais, parque de estacionamento e espaços ajardinados.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, salientou o “exemplo
de uma obra completa para servir todos os cidadãos” e com referência para as preocupações
ambientais. “Estamos perante
uma obra bem conseguida e de
referência, quer no âmbito da di-

DR

Domingos Bragança não faltou à inauguração do primeiro parque inclusivo do concelho

mensão social ao proporcionar
as condições necessárias para
crianças e adultos com mobilidade reduzida, como na área da
sustentabilidade com a criação
de mobiliário a partir de mate-

riais recicláveis”.
Para Domingos Bragança, com
este projecto, Guimarães reforça
o estatuto de ‘Cidade Amiga das
Crianças’, através do reconhecimento da UNICEF.

O presidente da junta de Ponte,
Sérgio Castro Rocha, apontou a
concretização de um projecto
que ambicionava há anos.
O autarca explicou que “o terreno já era propriedade da junta,
com cerca de 1500 m2, e pretendíamos concretizar algo a pensar
em todos: adultos e crianças
com mobilidade reduzida”.
Sérgio Castro Rocha sublinhou
o apoio do presidente da câmara
e frisou as atenções assumidas
na área da sustentabilidade ambiental. “Estes equipamentos estão suportados com iluminação
produzida por painéis fotovoltaicos, porque as questões ambientais também estiveram sempre
presentes, desde a colocação dos
ecopontos, equipamento urbano
produzido por materiais recicláveis e as plantas que vieram do
horto de Ponte”, constatou.

Publicidade

www.predimed.pt/estacao

DR

Vereadora recebeu o prémio

Boas práticas

Município recebeu
Prémio ‘Viver
em Igualdade’
A vereadora da Acção Social,
Paula Oliveira, recebeu o
Prémio Viver em Igualdade
2020/2021, atribuído pela segunda vez ao Município de
Guimarães. Esta distinção surge no âmbito da iniciativa bienal promovida pela Comissão
para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG).
“O Município de Guimarães
assumiu, desde cedo, a transversalidade da igualdade de
género na sua actuação, que se
consubstanciou, primeiramente, na criação do Espaço Municipal para a Igualdade e,
mais tarde, na implementação
do Plano Municipal para a
Igualdade de Género”, referiu
a vereadora.

Reunião com embaixadora

Cooperação
reforçada
com cidade croata
MORADIA INDIVIDUAL - SEQUEIRA
Moradia individual de tipologia T4 na freguesia de Sequeira com terreno de 2159 m2.
Com rápidos e fáceis acessos à autoestrada, variantes circulares e centro da cidade de
Braga. Com um excelente espaço interior e exterior, esta moradia dispõe de duas salas,
duas cozinhas (sendo uma tradicional de utilização no piso inferior), salamandra a pellets,
terraço, logradouro, água de poço, horta, árvores de fruto e grande espaço de terreno
para qualquer utilidade que se deseje. Pode ser vendida com terreno confinante com
800m2 e com infraestruturas destinadas a comércio.

265.000,00 €

C.C: Cruz de Pedra, n.º 96, Loja 51
968 918 158 | 969 628 230 | 253 162 508

Propostas de partilha na área
cultural, turismo, sustentabilidade, economia e mobilidade
urbana, foram abordadas na
reunião entre a vice-presidente
do Município de Guimarães,
Adelina Pinto, e a Embaixadora da Croácia, Anita Tršić.
A ligação de Guimarães à cidade de Varazdin esteve em
destaque neste encontro devido ao potencial na indústria
têxtil que é comum.
Adelina Pinto sublinhou que
este “espírito de cooperação
internacional” faz parte de
Guimarães e entende que “a
política deve ser, cada vez
mais, assente na partilha de
experiências entre as cidades e
territórios”.
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Viana do Castelo

Visita guiada a obras estruturantes

COMISSÕES da Assembleia Municipal de Viana do Castelo visitaram as obras de construção dos novos acessos ao porto de mar
dos novos aprestos e lota de Castelo de Neiva, numa visita acompanhada pelo executivo municipal.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Comissão Permanente e a Comissão de Urbanismo da Assembleia Municipal de Viana do
Castelo, acompanhadas pelo
executivo municipal, visitaram,
anteontem, as obras de construção dos novos acessos ao porto
de mar de Viana do Castelo e
dos novos aprestos e lota de
Castelo do Neiva, investimentos
orçados em mais de dez milhões
de euros.
A sessão de trabalho começou
com uma apresentação do projecto na Biblioteca Municipal,
onde o presidente da Câmara,
José Maria Costa, deu conta dos
investimentos previstos para a
região e para Viana do Castelo

no âmbito do Plano Nacional de
Investimentos e no Plano de Recuperação e Resiliência.
Em relação aos acessos ao porto de mar, o edil relembrou que
esta empreitada irá “oxigenar e
melhorar a mobilidade da margem esquerda do Lima”, nomeadamente em Darque ao retirar o
trânsito de pesados para o porto
de mar e de ligeiros do centro da
vila, mas também em Chafé, onde vivem cerca de nove mil pessoas na Amorosa que “agora, terão um acesso libertado para a
cidade e para a A28”.
“Esta é uma via essencial para
o porto de mar mas também para
Viana do Castelo”, enfatizou José Maria Costa.
Recorde-se que a empreitada
de construção dos novos acessos

rodoviários ao Porto de Mar está
na última fase.
A nova via, com um valor de
adjudicação de 7,3 milhões de
euros, pretende descongestionar
as vias urbanas do tráfego de
veículos pesados.
A Comissão Permanente da
Assembleia Municipal visitou
também a nova lota e os 40 armazéns de aprestos da freguesia
de Castelo do Neiva que serão
entregues em breve a outros tantos pescadores, uma empreitada
da Polis Litoral Norte.
A modernização do portinho de
pesca de Castelo do Neiva representou um investimento global
de 2,15 milhões de euros, com
taxa de cofinanciamento comunitário de 75 por cento ao MAR
2020.

A.BELO

Uma das visitas foi à nova lota e aprestos para pescadores em Castelo de Neiva
Publicidade

APARTAMENTO T3 - NOGUEIRA
Totalmente Remodelado, Garagem Individual, Terraço,
Est. Elétricos, Pré-Inst. AC. Na Estrada Via Falperra!
Ref. 6055
139.900 €
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I Liga

Desporto

CHOVEU UM BALDE DE ÁGUA FRIA
FC FAMALICÃO esteve a perder por dois golos até aos 85 minutos, mas ainda conseguiu pontuar frente
ao Boavista FC. Golo do empate surgiu num livre directo de Robert já para lá dos 90 minutos.
I LIGA

| Fábio Moreira |

O FC Famalicão empatou em
casa com o Boavista FC a dois
golos, num jogo a contar para 5.ª
jornada da I Liga. Hamache e Javi García colocaram os visitantes na frente. Rubén Lameiras
reduziu e Robert repôs a igualdade ao cair do pano.
O FC Famalicão teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, com Jordão aos 26 minuos a obrigar Léo Jardim a uma
defesa apertada e Gil Dias, perto
da meia hora de jogo, rematar
com muito perigo à malha lateral da baliza do Boavista FC.
O segundo tempo começou
com Zoblin a travar uma verdadeira bomba de Hamache, negando o golo ao Boavista FC. A
Publicidade

LIGA PORTUGAL

Famalicenses conseguiram salvar um ponto nos minutos finais do encontro

resposta dos homens da casa
surgiu aos 65 minutos, com Tiago Martins a apontar para a marca de grande penalidade. Todavia, Léo Jardim vestiu a capa de
super-herói e travou o remate de
Lameiras que, na recarga, atirou

à trave da baliza boavisteira.
A resposta dos boavisteiros não
tardou em chegar e, aos 69, Hamache abriu o marcador com um
forte remate fora da área muito
bem colocado. O segundo tento
dos visitantes também não de-

morou e, numa bola parada, Javi
García saltou mais alto que todos e cabeceou para o segundo
golo do Boavista FC.
Contudo, o FC Famalicão não
baixou os braços e, já dentro dos
últimos dez minutos do encontro, o árbitro do encontro voltou
a assinalar grande penalidade
para a equipa da casa e ainda deu
ordem de expulsão ao capitão do
Boavista FC, Javi García, por
acumulação de amarelos. Nesta
segunda tentativa, Lameiras não
perdoou e conseguiu bater Léo
Jardim para reduzir a desvantagem dos minhotos.
Já em cima do apito final, o FC
Famalicão conseguiu chegar ao
golo do empate, graças a um livre direto de Robert, em que o
guardião Léo Jardim ficou muito
mal na fotografia.

ESTÁDIO MUNICIPAL DE FAMALICÃO

FC FAMALICÃO

BOAVISTA FC

2

2

Árbitro Tiago Martins (AF Lisboa)
Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro
VAR Rui Oliveira

Zlobin
Babic
Lameiras
Gustavo
Riccieli
Pereyra
Fernando
Dias
Jordão
Patrick
Dyego
João Pedro Sousa

Intervalo
0-0

Jardim
Cannon
Chidozie
Javi
Santos
Sauer
Reisinho
Elis
Hamache
Paulinho
Devenish
Vasco Seabra

Substituições Dyego por Trotta (70m), Jordão por Jaime
(71m), Sauer por Show (79m), Pereyra por Campana
(82m), Patrick por Morer (85m), Fernando por Robert
(85m), Elis por Yusupha (88m) e Santos por Mangas
(90+1m)
Disciplina cartão amarelo para Fernando (20m), Javi
(37m e 83m), Babic (49m), Chidozie (65m), Gustavo
(78m), Paulinho (90+2m) e Cannon (90+6m)
Cartão vermelho para Javi (83m)
Golos Hamache (69m), Javi (75m), Lameiras (85m) e Robert (90+4m)

lll
Com este resultado, o FC
Famalicão passa a ocupar
a nona posição da I Liga,
com seis pontos.
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Vitória de carácter e resiliência

MOREIRENSE regressou aos triunfos numa fase em que se debate com inúmeras ausências. Cónegos
batem madeirenses e somam 8 pontos em 15 possíveis. Belo arranque valeu 4.º posto, à condição.
5.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Há casos em que a expressão
“fazer omoletes sem ovos” se
aplica na perfeição e este Moreirense de Ricardo Soares é disso
exemplo. Com um extenso número de lesionados e indisponíveis, o técnico do Moreirense está a conseguir um belo arranque
de campeonato, somando, ontem
à tarde, o segundo triunfo na I
Liga, ao cabo de cinco jogos,
averbando apenas uma derrota, e
logo no Estádio da Luz, frente
ao Benfica.
Sem laterais para encarar o
duelo com o conjunto madeirense - Abdu Conté, Pedro Amador
e D’Alberto estão lesionados e
Matheus Silva testou positivo
para Covid-19 -, o técnico dos
cónegos socorreu-se de Afonso

Figueiredo, inscrito esta semana
como solução de recurso para
fechar o lado esquerdo da defesa.
Já para o corredor contrário Ricardo Soares optou por adaptar
Ferraresi, um central de raíz,
mantendo ao centro Steven Vitória e Rosic.
Mas as complicações não se ficam por aí, já que no sector atacante os problemas também são
de várias ordens. Fábio Abreu já
cá não mora, Derik Lacerda e
André Luís - recentemente contratados - estão lesionados, pelo
que não restou outra opção senão apresentar uma frente de
ataque inovadora, que privilegiou a mobilidade, formada pelos reforços Felipe Pires e Walterson, bem apoiados por Pedro
Nuno e Alex Soares.
Os cónegos dominaram quase

lll
“Fizemos um excelente jogo.
Tínhamos como estratégia
pressionar muito, tentar
chegar rápido ao golo.
Criámos muitos problemas
ao Marítimo. O segundo
golo acontece fruto do
trabalho que fizemos ao
longo da semana. Podíamos
fazer mais golos e sofremos
do nada. Vitória justa.”

lll
“Começámos bem, mas
perder um jogador aos
trinta minutos, depois de ter
sofrido um golo não ajudou.
Parece-me que foi extremamente injusto. Mesmo
assim, ainda equilibrámos
o jogo. Sofremos o segundo
antes do intervalo e depois
só foi pena não termos feito
o nosso golo mais cedo.”

por completo e abriram o activo
por Felipe Pires, beneficiando
depois da expulsão de Jean, no
Marítimo, para reforçar o domínio, que ganhou outros contornos quando Pedro Nuno, em cima do intervalo, aumentou a

contagem, num contra-ataque
exímio.
O segundo tempo foi de gestão
e de algumas perdidas que podiam ter matado o jogo antes de
Zainadine reduzir em cima dos
90 e dar alento aos madeirenses.

Ricardo Soares

Lito Vidigal

COMENDADOR JOAQUIM DE ALMEIDA FREITAS

MOREIRENSE

MARÍTIMO

2

1

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto)
Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

Pasinato
Ferraresi
Rosic
Steven Vitória
Afonso Figueiredo
Felipe Pires
Filipe Soares
Fábio Pacheco
Walterson
Alex Soares
Pedro Nuno
Ricardo Soares

Intervalo
2-0

Amir
René Santos
Zainadine
Lucas Áfrico
Cláudio Winck
Fábio China
Bambock
Jean
Edgar Costa
Correa
Rodrigo Pinho
Lito Vidigal

Substituições Joel Tagueu por Correa (43m), Fumu por Edgar Costa (43m), Yan por Walterson
(73m), Galego por Pedro Nuno (73m), Jean Cléber
por René Santos (77m), Jefferson por Rodrigo Pinho (77m), Lucas Rodrigues por Felipe Pires
(83m), David Tavares por Filipe Soares (87m), Gonçalo Franco por Fábio Pacheco (87m) e Ali por
Cláudio Winck (88m).
Disciplina cartões amarelos para Cláudio Winck
(8m), Jean (16m e 36m), Steven Vitória (23m), Fábio Pacheco (38m), Fumu (50m), Filipe Soares
(80m), Ferraresi (89m) e Afonso Figueiredo
(90+4m). Cartão vermelho para Jean (36m).
Golos Felipe Pires (21m) e Pedro Nuno (45+2m) e
Zainedine (90m).
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Esgaio vestiu a pele de herói guerreiro
DÉRBI MINHOTO entre Vitória SC e SC Braga terminou com triunfo bracarense. Ricardo Esgaio decisivo ao apontar o golo
que deu os três pontos à equipa arsenalista. Jogo marcado pela confusão no relvado perto do final e três expulsões.
5.ª JORNADA

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

| Joana Russo Belo |

Esgaio vestiu a pele de herói
guerreiro e resolveu o dérbi minhoto que animou a 5.ª jornada
da I Liga. O SC Braga de Carlos
Carvalhal soma, assim, o quarto
triunfo consecutivo, mantém a
senda vitoriosa dos últimos anos
nos duelos em Guimarães e ultrapassa a equipa do Vitória SC
na tabela classificativa. Guerreiros dominaram o primeiro tempo, souberam sofrer no segundo
perante as investidas dos vimaranenses e terminaram reduzidos
a nove, depois dos ânimos exaltados e da confusão após entrada
de David Carmo sobre Edwards.
Os dois treinadores apostaram
nos últimos onzes vitoriosos,
sem qualquer mudança, e depois
de algumas cautelas iniciais, o
SC Braga intensificou a pressão,
mostrou-se bem mais organizado na troca de bola e com uma
boa reacção à perda, perante um
Vitória SC a sentir algumas dificuldades na construção de jogo e
em sair em ataque. A pressão alta dos guerreiros, com um bloco
a não dar espaços aos conquistadores para entrarem com perigo
na área arsenalista, fez mossa na
estratégia vimaranense e permitiu aos homens de Carvalhal explorarem os flancos, aproveitando o facto de os extremos vitorianos não acompanharem os laterais, atacando com várias unidades.
Galeno e Bruno Duarte foram
os primeiros a dar sinal de perigo e Quaresma tentou surpreender, mas a trivela foi directa às

VITÓRIA SC

SC BRAGA

0

1

Árbitro Fábio Veríssimo
Auxiliares Bruno Jesus e Pedro Martins

Bruno Varela
Ouattara
Suliman
Jorge Fernandes
Sílvio
André André
Mikel
Edwards
Rochinha
Quaresma
Bruno Duarte

Matheus
Esgaio
Bruno Viana
David Carmo
Sequeira
Iuri Medeiros
Fransérgio
Castro
Galeno
Ricardo Horta
Paulinho

João Henriques

LIGA PORTUGAL

SC Braga venceu o Vitória SC, em Guimarães, com um golo de Ricardo Esgaio

lll
Dérbi marcado por troca de
agressões já perto do final,
na sequência de uma entrada de David Carmo sobre
Edwards. Suliman foi confrontar o defesa e a confusão instalou-se. Resultado:
três expulsões, duas para
o SC Braga, que terminou
reduzido a nove.
mãos de Matheus. Paulinho tentou também a sorte, até que o génio de Ricardo Horta abriu caminho ao golo. Passe fantástico

na esquerda a abrir para Galeno
que, depois de uma arrancada
cruzou rasteiro para a área. Paulinho falhou o desvio, Iuri Medeiros deixou a bola passar para
Esgaio e o lateral atira em cheio
para o fundo das redes. Mikel
Agu ainda tentou cortar em cima
da linha, mas não evitou o golo.
Embalada, a equipa bracarense
até podia ter ido para o intervalo
com uma vantagem maior, mas
Paulinho não acertou no alvo e
Galeno, com uma bola em arco,
quase festejou um grande golo.
No segundo tempo, o Vitória
cresceu, apostou mais no jogo
interior, mas, mesmo assim,
continuou sem conseguir desco-

brir o caminho para a baliza de
Matheus, com o SC Braga a saber sofrer, unir-se em termos defensivos e a gerir da melhor forma a vantagem, apesar de
alguma quebra física na ressaca
da Liga Europa e
Num dérbi sempre marcado
pela emoção - e mesmo sem
adeptos nas bancadas - uma entrada de David Carmo (expulso)
sobre Edwards exaltou os ânimos, com a confusão a instalar-se no relvado. Jorge Fernandes
e Fransérgio viram também vermelho, depois de o VAR ter analisado o lance, e o SC Braga terminou reduzido a nove, obrigando a espírito de sacrifício extra.

Intervalo
0-1

Carlos Carvalhal

Substituições Iuri Medeiros por André Horta
(62m), André André por Denis Poha (72m), Paulinho por Guilherme Schettine (74m), André Castro
por Al Musrati (74m), Sílvio por Noah Holm (86m),
Rochinha por Migule Luís (87m), Ricardo Horta por
João Novais (88m) e Galeno por Tormena (88m).
Disciplina cartão amarelo para André André
(26m), Paulinho (56m), André Castro (67m), Rochinha (73m), Suliman (83m),; cartão vermelho
directo para David Carmo (83m), Jorge Fernandes
(83m) e Fransérgio (85m).
Golo Esgaio (28m).

+ onzes
Os dois técnicos não
mexeram nos onzes em
relação aos últimos
duelos: no Vitória SC, João
Henriques repetiu o onze
que iniciou o jogo frente
ao Boavista, na ronda
passada; no SC Braga,
Carlos Carvalhal apostou
no mesmo onze dos
últimos três jogos Tondela, Nacional e AEK.
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“O Vitória SC deu uma parte de avanço”

JOÃO HENRIQUES reconhece que os Conquistadores foram “muito passivos no primeiro tempo” mas que, na segunda parte
“mostrámos ser mais agressivos e limitámos o jogo do Braga”. Porém, o treinador pede que os jogadores sejam mais “à Vitória SC”.
lll
“Demos uma parte de
avanço ao SC Braga, que é
uma equipa que gosta de
construir o seu jogo e não
fomos agressivos. Na
segunda parte, já
conseguimos limitar o
adversário e chegar mais
vezes ao último terço, mas
temos de transformar estes
45 minutos em 90. Não
estou nada satisfeito com o
resultado mas penso que
merecíamos mais deste
jogo. Na minha opinião, este
resultado é tremendamente
injusto para aquilo que
fomos capazes de fazer na
segunda parte. “

5.ª JORNADA

| Fábio Moreira |

O escaldante Dérbi do Minho
terminou com derrota dos Conquistadores frente aos Guerreiros do Minho por 0-1, com Ricardo Esgaio a marcar o único
golo do encontro.
No final da partida, o experiente lateral do Vitória, Sílvio confessou que o plantel está “triste
por não conseguir os três pontos
frente ao nosso grande rival”.
A mágoa do jogador vitoriano
fazia-se sentir não só nas palavras mas também na expressão
facial do defesa do Vitória SC
que ainda salientou que “a equipa fez um grande jogo, especialmente uma enorme segunda parte, onde conseguimos mostrar
muita raça, vontade e entrega”.
Todavia, essa entrega não chegou para segurar os três pontos
em Guimarães e Sílvio admite
que o caminho agora é “continuar a trabalhar para ganhar o
próximo jogo”.
Quem também não se mostrou
nada contente com este resultado foi o técnico dos Conquistadores. João Henriques admite
que o Vitória SC foi “muito passivo no primeiro tempo, o que
permitiu ao SC Braga jogar da
maneira que quis” e que isso não
poderia acontecer. “Temos de
ser mais agressivos e mais pressionantes e limitar a ideia de jogo do adversário”, explicou o
treinador.
Todavia, João Henriques reconhece que a equipa do Vitória
SC melhorou no segundo tempo.
“Nos segundos 45, não fomos

João Henriques

HUGO DELGADO/LUSA

treinador do Vitória SC

para ser uma equipa mais à Vitória SC”. O treinador dos Conquistadores também aproveitou
para deixar bem claro que a casa
do Vitória SC “tem de ser o nosso castelo impenetrável e, para
tal, não podemos sofrer golos e
muito menos perder pontos contra rivais”. João Henriques ainda
sublinhou a importância que a
presença dos adeptos no estádio
tem nestes jogos. “Os adeptos, o
nosso 12.º jogador, faz muita
falta em jogos deste calibre, que
carregam uma importância enorme. Eles ajudam os jogadores a
ir mais além e a darem ainda
mais corpo e alma do que aquilo

que já deram”.
Contudo, o técnico acredita
que agora é preciso “voltar aos
treinos para cimentar aquilo que
pretendemos e consolidar muito
bem o trabalho que estamos a fazer para que esse trabalho se torne consistente”.
Com os olhos já postos no confronto da próxima jornada em
Barcelos com o Gil Vicente FC,
João Henriques acredita que o
“grupo de trabalho está empenhado e extremamente focado e
tenho a certeza que vamos recuperar desta derrota com uma vitória frente na casa do Gil Vicente FC”.

João Henriques não escondeu a sua amargura na derrota com o SC Braga por 0-1 no Dérbi do Minho

tão macios como na primeira. Já
fomos mais agressivos e pressionantes, o que nos permitiu limitar a ideia de jogo do SC Braga
e chegar mais vezes ao último
terço”, esclareceu o técnico vitoriano que ainda deixou claro não
estar “nada satisfeito com este
resultado tremendamente injusto
e inglório para os nossos adeptos”.
João Henriques ainda salientou
que o Vitória SC tem de “conseguir transformar estes segundos
45 minutos bons em 90 minutos
de excelência” e que a equipa
tem de ser “mais pragmática,
agressiva, eficaz e pressionante

lll
“Todo o plantel está triste
com este resultado, por não
conseguirmos os três pontos
frente ao nosso grande rival.
Apesar disso, a equipa fez
um grande jogo, especialmente um grande segunda
parte onde conseguimos
mostrar muita raça, vontade
e entrega. Agora é continuar
a trabalhar para ganhar o
próximo jogo”.

Sílvio

jogador do Vitória SC
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“Andava há algum tempo a pensar
que gostava de uma vitória como esta”
CARLOS CARVALHAL satisfeito pelo triunfo no primeiro dérbi minhoto como treinador do SC Braga.
Técnico destacou carácter dos jogadores e espírito de sacrifício, num jogo que terminou com nove.
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Uma vitória de sofrimento, de
apelo ao espírito de equipa e que
Carlos Carvalhal confessou andar à procura há já algum tempo.
Técnico do SC Braga destacou o
carácter dos guerreiros no dérbi
minhoto em Guimarães, que obrigou a uma capacidade de superação, face às expulsões de David Carmo e Fransérgio.
“Defrontámos um bom adversário, fizemos uma excelente
primeira parte e podíamos ter
sentenciado o jogo, o segundo
golo dava uma alavanca importante e tivemos várias oportunidades para o fazer. Na segunda
parte, há uma reacção normal do
Vitória SC, há um acumular de
algum cansaço em relação ao jogo de quinta-feira, mas soubemos sempre fechar os caminhos
da baliza. É verdade que o Vitória andou ali perto da baliza, mas
não teve remates enquadrados, o
Matheus teve uma defesa e as
melhores oportunidade são nossas, do Guilherme e do Galeno,
em que podíamos ter feito o segundo golo”, começou por analisar o técnico.
“Depois há as expulsões e, sinceramente, andava há algum
tempo a pensar que gostava de
ter uma vitória como esta, uma
vitória que fizesse apelo ao espírito de sacrifício, à capacidade
dos jogadores de sofrerem. Temos mostrado argumentos no
plano ofensivo, dinâmica, cria-

DR

Guerreiros festejaram a preceito a conquista do triunfo no grande dérbi do Minho

lll
“Às vezes é muito importante ganhar assim, sentes a
firmeza da equipa, o querer
dos jogadores e o carácter
de terem de defender, numa
equipa que está vocacionada para atacar e que tem
no seu ADN vocação ofensiva. Hoje [ontem] mostrou
a outra face da moeda”.

ção de oportunidades, na Liga
Europa fomos a equipa que mais
ataques fez, com 22, demonstrámos sempre um carácter de poder, de mandar no jogo, mas não
tínhamos ainda feito apelo ao espírito de equipa, de sofrimento,
de ter de defender, de ter de nos
agarrar, isso hoje [ontem] aconteceu e fico muito satisfeito, porque a equipa com oito jogadores
agarrou-se, não permitiu que o
Vitória chegasse à baliza e mantivemos mais um jogo a zeros”,

destacou o treinador, considerando terem sido “uns justos
vencedores”.
Quanto às expulsões, “são situações do jogo que aconteceram”. “Dentro de uma possível
gestão que vamos ter de fazer,
são dois jogadores que estão em
período de descanso no jogo do
campeonato, lamento as ausências para os jogos que aí vêm,
mas temos um plantel com carácter e capacidade para superar
essas ausências”, revelou.

§Esgaio
Homem do jogo
“Há que realçar o grande
trabalho da equipa”
Ricardo Esgaio marcou o golo decisivo que deu o triunfo ao SC Braga
no dérbi em Guimarães e foi eleito
o homem do jogo. No final da partida, mostrou-se satisfeito pelo golo,
mas destacou a exibição colectiva.
“É sempre importante marcar, como é obvio, mas há que realçar o
grande trabalho da equipa ao longo
dos 90 minutos. Uma excelente primeira parte, em que conseguimos
ter muita bola, uma segunda parte
mais sofrida, também mérito do
adversário que nos obrigou a ficar
mais atrás, mas, felizmente, a vitória sorriu-nos”, revelou Esgaio, rejeitando a questão do cansaço para
justificar a segunda parte mais sofrida.
“Sabemos que vimos de um jogo na
quinta-feira para a Liga Europa, que
também foi bastante exigente, mas
foi mais mérito do Vitória na segunda parte, tinha que ir atrás do resultado, mas nós fizemos um grande
trabalho defensivo, não sofremos
golos o que é muito importante e
acabámos por sair daqui com a vitória”, realçou o lateral.
Jogo ficou marcado pela confusão
no relvado entre os jogadores das
duas equipas e três expulsões duas para o SC Braga, que terminou
reduzido a nove -, situação que Esgaio diz ser normal para as equipas:
“é futebol, temos de estar preparados para isso e saber sofrer de várias maneiras. Como já disse, o mais
importante é mesmo a vitória, é o
que andamos atrás”.
O homem do jogo deixou ainda
uma palavra para os adeptos do
SC Braga, que se mobilizaram para
apoiar a equipa na partida para
Guimarães: “à saída do hotel tiveram uma grande atitude perante a
equipa, foi muito bom”.
Publicidade
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I LIGA PORTUGUESA
JORNADA 5

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

12
10
10
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
1

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

2
2
0
1
2
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0

2
1
3
2
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0

4
3
3
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
2
1
1
3
3
0
3
2
2
2
2
1
3
1

0 12 3
1 13 6
0 8 3
2 8 5
1 5 4
2 5 4
2 2 2
1 6 6
1 3 4
3 7 9
1 9 12
1 2 2
1 2 2
2 4 6
2 4 8
3 3 6
2 6 12
4 5 10

0
0
1
0
1
1
0
3
1
0
2
1
1
0
1
1
0
1

0
1
0
1
0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
2

5
6
2
2
5
3
1
4
0
3
4
1
2
2
2
1
0
3

2
4
2
2
2
2
2
4
2
3
8
2
1
3
5
3
6
5

0
1
0
0
1
0
1
0
2
0
1
1
1
2
1
0
3
0

0
0
0
1
1
1
0
1
0
2
0
0
1
1
1
2
0
2

www.habimoreira.pt

7
7
6
6
0
2
1
2
3
4
5
1
0
2
2
2
6
2

1
2
1
3
2
2
0
2
2
6
4
0
1
3
3
3
6
5

FC Porto, 1; Gil Vicente, 0
Farense, 0; Rio Ave, 1
Tondela, 1; Portimonense, 0
Moreirense, 2; Marítimo, 1
Vitória SC, 0; SC Braga, 1
Nacional, 1; P. Ferreira, 1
Benfica-Belenenses (hoje, 20h15)
Sta. Clara, 1; Sporting, 2
FC Famalicão, 2; Boavista, 2

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

MARCADORES

TOTOBOLA

5 GOLOS:
Rodrigo Pinho (Marítimo) e Thiago Santana (Santa
Clara);
4 GOLOS:
Waldschmidt (Benfica);
3 GOLOS:
Seferovic (Benfica), Rúben Lameiras (Famalicão),
Brayan Riascos (Nacional);
2 GOLOS:
Galeno (SC Braga), Alex Telles (FC Porto), Nuno
Santos (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Fábio
Abreu (Moreirense), Sauer (Boavista), Marega (FC
Porto), Sérgio Oliveira (FC Porto), Lino (Gil Vicente),
Pedro Nuno (Moreirense), Corona (FC Porto);
1 GOLO:
Patrick Fernandes (Farense), Meshino (Rio Ave),
Evanilson (FC Porto), Jovane Cabral (Sporting), Luis
Díaz (FC Porto), João Victor (Nacional), (...)

Muito apoio à saída de Braga
ADEPTOS do SC Braga concentraram-se junto à unidade hoteleira em que a equipa ficou instalada
antes de viajar para Guimarães e entoaram cânticos de apoio, acendendo tochas como sinal de apoio.
5.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

À imagem do que vem sendo habitual nas deslocações do Sporting Clube de Braga, algumas
dezenas de adeptos dos guerreiros do Minho fizeram questão de
mostrar um forte sinal de apoio à
equipa, aquando da saída desta
em direcção a Guimarães.
Os adeptos concentraram-se
junto da unidade hoteleira no
Bom Jesus onde a comitiva bracarense se instalou em estágio
de preparação para o dérbi desta
5.ª jornada, frente ao Vitória
Sport Clube.
Aquando da saída do autocarro
que transportava os jogadores e

a equipa técnica foram acendidas várias tochas e alguns fumos, que criaram um ambiente
de euforia, ao mesmo tempo em
que se entoavam cânticos de
apoio.
Mesmo não podendo marcar
presença nos estádios em jogos
da I Liga, os adeptos do Sporting
Clube de Braga têm feito os possíveis para transmitir todo o
apoio necessário à equipa nas
deslocações que esta já teve em
2020/21. Foi assim na 1.ª jornada, à saída do Estádio Municipal
em direcção ao Dragão e, mais
recentemente, em Tondela também se verificaram, já na cidade
beirã, alguns adeptos a apoiar
na chegada da equipa.

DR

1. FC Porto - Gil Vicente
2. Vitória SC - SC Braga
3. Sta. Clara - Sporting
4. FC Famalicão - Boavista
5. Nacional - P. Ferreira
6. Moreirense - Marítimo
7. Farense - Rio Ave
8. C. Piedade - Leixões
9. Oliveirense - SC Covilhã
10. Vilafranca - Casa Pia
11. Man. Utd. - Chelsea
12. Arsenal - Leicester
13. Atl. Madrid - Betis

1
2
2
X
X
1
2
1
2
X
X
X
1

SUPER 14
Barcelona - Real Madrid

(1-3)

§Liga Europa
Próximo adversário
Zorya Luhansk goleia
no campeonato antes
de receber o SC Braga

O Zorya, próximo adversário do SC
Braga no grupo G da Liga Europa,
venceu na 7.ª jornada do campeonato ucraniano. A jogar em casa, na
Arena Slavutych, na cidade de Zaporizhia, os comandados de Skripnik golearam a formação do Rukh
Lviv por 4-0, resultado construído
apenas na segunda parte.
As coisas ficaram mais facilitadas
para quando, em cima do intervalo,
o Rukh Lviv ficou reduzido a dez
elementos, passando a jogar com
nove aos 48 minutos. O marcador
foi aberot por Gladky aos 52 minutos e, aos 76 Kochergin aumentou a
vantagem do Zorya. Os restantes
golos foram marcados por Ivanisenia aos 88 e por Sayyadmanesh, já
em tempo de compensação.

Várias dezenas de adeptos manifestaram apoio à equipa de Carvalhal
Publicidade
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O regresso de um histórico

Fundado a 1957, o SC Melgacense é um dos mais conceituados clubes da AF Viana
do Castelo e, este ano, assinala o seu 63.º aniversário com o regresso ao principal
escalão do futebol distrital do Alto Minho, depois de quatro épocas na II Divisão.
Fábio Moreira Textos SC Melgacense Fotos

Fundado a 25 de Outubro de 1957, o SC
Melgacense é bem capaz de ser o clube
que mais emoções viveu na última década. Há precisamente dez anos atrás, a década começava em festa para as pessoas
de Melgaço, pois o SC Melgacense tinha
acabado de conquistar a antiga Divisão de
Honra da AF Viana, garantindo assim a
subida à antiga III Divisão Nacional. Nesse escalão, a equipa que joga no tão conhecido Centro de Estágios de Melgaço
militou durante três épocas, sendo que

2012/2013 foi o ano em que o SC Melgacense não resistiu à luta e regressou aos
campeonatos distritais da AF Viana.
Visto como um dos favoritos, o SC Melgacense nunca conseguiu consagrar esse
estatuto. Depois de, em 2013/2014, terminar apenas com dois pontos de vantagem
sobre a zona de descida, 2014/2015 foi
um ano negro para Melgaço. O clube voltou a não resistir à concorrência e terminou no último lugar da I Divisão AF Viana.

Sem nada mais a perder, o SC Melgacense começou a tentar o seu regresso ao
principal escalão do futebol distrital de
Viana do Castelo. Depois de quatro classificações aquém das expectatitivas (7.º
lugar, em 2015/2016, 4.º em 2016/2017,
12.º em 2017/2018 e 9.º em 2018/2019), o
SC Melgacense conseguiu consagrar o
seu regresso à I Divisão AF Viana no ano
mais atípico da história recente. Em
2019/2020, o clube terminou a prova em
2.º lugar a dois pontos do líder.

Altos e baixos
A conquista da antiga Divisão de
Honra da AF Viana em 2009/2010
é o maior feito de um clube mais
emblemáticos do distrito de Viana do Castelo. Depois de três
anos a militar na antiga III Divisão Nacional, o Melgacense voltou aos campeonatos distritais e
em 2014/2015 consagrou a descida ao último escalão da AF Viana.
Já em 2019/2020, o Melgacense
conseguiu o regresso ao principal
escalão distrital da AF Viana.
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63.º ANIVERSÁRIO SC MELGACENSE

Continuar a caminhar entre os
grandes é meta em Melgaço
Abel Pereira entrou para
a estrutura do SC
Melgacense para assumir
o em 2009. Oito anos
depois, a pedido de
colegas e amigos assumiu
a presidência do clube.

tar a extinção do clube, foi cumprida contra prognóstico. Ficamos agora com o
sentimento de dever cumprido para com o
emblema e também para com a comunidade.
CM - Quais foram os principais motivos por detrás da queda do SCM da III
Divisão Nacional para a II Divisão AF
Viana num tão curto período?
RM - A queda da III Divisão nacional para a II Divisão da AFVC deveu-se ao reajuste na gestão. O foco passou a ser a salvação do clube e a recuperação financeira, em detrimento dos objectivos desportivos. Já que mencionou as participações nos nacionais, aproveito a oportunidade para desmistificar a ideia de que
grave crise financeira que assolou este
emblema deveu-se a essas participações.
Mais de 80% do passivo do clube que originou a crise, foi contraído pela liderança
da direcção anterior a 2009, ou seja antes
da época de subida aos nacionais.

Abel Pereira, 46 anos, chegou ao clube
em 2009 para assumir o cargo de director
de marketing do SC Melgacense. Quatro
anos mais tarde, integrou a comissão de
gestão do clube juntamente com Fernando Alves, António José Alves e Paulo
Azevedo. Em 2018, os seus colegas insistiram para que este encabeçasse a direcção do clube e Abel Pereira assumiu as
rédeas do SC Melgacense.
Correio do Minho (CM) - O SC Melgacense foi um clube que viveu muitas
emoções na última década. Como foi
viver todas essas emoções?
Abel Pereira (AP) - Embora tenha havido momentos de felicidade, nomeadamente campeões da Divisão de Honra da
AF de Viana do Castelo e subida aos nacionais, o sentimento predominante tem
sido de desamparo. Desde que o clube começou a mergulhar em dificuldades financeiras fruto de uma gestão catastrófica
da direção anterior a 2009, o clube foi ficando órfão de directores. Para ilustrar
esta triste realidade, entre 2013 a 2018 estivemos em comissão de gestão. Esse foi
o período mais negro da longa história do
clube. Felizmente o pior já passou. Não
tem sido fácil, mas a principal tarefa, evi-

A VOZ DE MELGAÇO

“A última década foi um grande
desamparo. Felizmente, o pior
já passou. Não tem sido fácil,
mas a principal tarefa, evitar a
extinção do clube, foi cumprida
contra prognóstico. Ficamos
agora com o sentimento de
dever cumprido para com o
emblema do SC Melgacense e
também para com a comunidade
de Melgaço.”

CM - Sente que os melgacenses ficaram
magoados com essa queda?
RM - Não tenho sentido que estes tenham
ficado magoados. O que nos chamou à
atenção foi o distanciamento das pessoas
em relação à vida do clube, antes, durante
e após a crise. Este comportamento que
tende a perpetuar-se dificulta muito o trabalho daqueles(as) que diária e voluntariamente dão o seu contributo a uma das
maiores instituições deste concelho.
CM - O regresso do Melgacense à I Divisão AF Viana era algo muito ansiado
pelos simpatizantes do clube?
RM - Os sócios ambicionavam um regresso àquele que é o seu lugar (I Divisão
da AFVC). Digo até que a própria compe-

“A queda da III Divisão nacional
para a II Divisão da AFVC deveu-se ao reajuste na gestão.
O foco passou a ser a salvação
do clube e a recuperação
financeira, em detrimento
dos objectivos desportivos.
Mais de 80% do passivo
do clube foi contraído pela
direcção anterior a 2009.”
tição beneficia largamente com a sua presença. Temos excelentes condições para
receber os nossos adversários, nas quais é
possível proporcionar bons jogos de futebol, o que é importante para a promoção
do futebol de Viana do Castelo.
CM - Quais são os objectivos do Melgacense para este ano de regresso ao principal escalão do futebol distrital de Viana do Castelo?
RM - O primeiro objectivo é a manutenção. Também esperamos a retoma das
competições dos escalões de formação.
Considero que estamos a retirar o direito
e acesso ao desporto de competição e a
comportamentos de vida saudáveis aos
nossos jovens. Não querendo parecer insensível ao actual estado de pandemia, o
futuro está nos jovens e é neles que devemos pensar em primeiro lugar.

“Esperamos a retoma das
competições dos escalões de
formação. Estamos a retirar o
direito e acesso ao desporto de
competição e a comportamentos de vida saudáveis aos nossos jovens. É neles que devemos pensar em primeiro lugar.”
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AF Braga

Forjães começa a época com o pé
direito após triunfo em Cabreiros
JORNADA INAUGURAL do Campeonato Distrital Pró-Nacional da AF Braga teve três jogos adiados,
mas viu o Forjães começar da melhor forma, ao conquistar uma vitória por 2-1 em casa do Cabreiros.
CAMPO DE JOGOS DE CABREIROS

SC CABREIROS

FORJÃES SC

2

1
Árbitro Ricardo Ferreira
Assistentes José Ribeiro e Ivo Silva

Fábio
Duarte
Pedro Silva
Marco Lima
Rocha
Valtinho
Diogo
Isac
Sobrinho
Bonjardim
Pedro Araújo
Pedro Rocha

Intervalo
1-1

Vasco
Fábio
Nuno Ramos
Apolinário
Tico
Rúben Gomes
Jardel
Miguel
Casal
Nuno Simões
Pauleta
Carlos Viana

Substituições Jardel por Maia (55m), Bicho por
Venu (55m), Bonjardim por Simões (60m), Diogo
por Miguel (70m), Miguel por Moreira (70m),
Marco Lima por Ricardo Antunes (80m), Valtinho
por Tiga (80m), Sobrinho por Tifas (80m). Simões
por Manso (85m) e Pauleta por Benatia (85m).
Disciplina cartões amarelos Bicho (25m) e Simões (75m).
Golo Pauleta (10m e 77m) e Rocha (30m).

PRÓ-NACIONAL

| Carlos Costinha Sousa |

A expectativa era grande. Foram
vários os meses de paragem das
duas equipas e toda a gente estava à espera para ver o que o jogo
poderia dar. E a verdade é que
não desiludiu. O duelo entre SC
Cabreiros e Forjães SC da jornada inaugural do Campeonato
Distrital Pró-Nacional, versão
2020/2021 da Associação de Futebol de Braga foi bem disputado, equilibrado, as duas equipas
Publicidade

AF BRAGA

PRÓ-NACIONAL A

JORNADA 1

1. Forjães
2. Vila Chã
3. Sta. Maria
4. GD Prado
5. Martim
6. Dumiense
7. FC Amares
8. Marinhas
9. Ninense
10. Cabreiros
11. Pousa
12. SP Arcos

3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AF BRAGA

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

2
2
1
2
2
0
0
0
0
1
1
0

1
1
0
2
2
0
0
0
0
2
2
1

TOTAL
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0

PRÓ-NACIONAL B

JORNADA 1

1. Sta. Eulália
2. Ponte
3. GD Joane
4. Sandinenses
5. Ribeirão
6. Vieira
7. Ronfe
8. Taipas
9. Porto dʼAve
10. Serzedelo
11. Torcatense
12. Arões

RESULTADOS

TOTAL

CASA
V E D M S

V E D M S

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

mostraram boa capacidade física
e deram um bom espectáculo
que, infelizmente, não contou
com público nas bancadas.
Em Cabreiros, perante um autêntico dilúvio que ocorreu durante a tarde de ontem, foi mais
forte a equipa forjanense que logrou começar a temporada com
o pé direito, ao levar para casa

2
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
2

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

um triunfo por equilibrados 2-1.
As condições atmosféricas
nunca permitiram grandes veleidades às duas equipas, mas os
bravos atletas deram o seu melhor para lutar pelos três pontos.
Apesar do equilíbrio, o jogo
contou sempre com um ligeiro
ascendente da equipa forasteira
que, aos 10 minutos, viu Pauleta

PRÓXIMA JORNADA
Forjães - Vila Chã
GD Prado - Cabreiros
Dumiense - Martim
Sta. Maria - Marinhas
FC Amares - SP Arcos
Pousa - Ninense

RESULTADOS

FORA

J V E D M S
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Cabreiros, 1; Forjães, 2
Martim, 2; GD Prado, 2
Marinhas-Dumiense (adiado)
SP Arcos, 0; Sta. Maria, 1
Ninense-FC Amares (adiado)
Vila Chã, 2; Pousa, 1

2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

GD Joane, 1; Torcatense, 0
Sandinenses, 1; Serzedelo, 0
Vieira, 0; Ribeirão, 0
Porto dʼAve, 1; Ponte, 2
Taipas-Ronfe (adiado)
Arões, 0; Sta. Eulália, 2

PRÓXIMA JORNADA
Torcatense - Arões
Serzedelo - GD Joane
Ribeirão - Sandinenses
Ponte - Vieira
Ronfe - Porto dʼAve
Sta. Eulália - Taipas

inaugurar o marcador. A resposta
do Cabreiros surgiu ainda no
primeiro tempo, por Rocha, aos
30 minutos, mas já quando se
caminhada para os últimos dez
minutos, Pauleta bisou na partida e fixou o resultado final no
marcador em 2-1, que permitiu
ao Forjães somar os primeiros
três pontos da época.

lll
“Foi pior os detalhes e o
resultado do que a exibição.
Tentámos impossibilitar o
Forjães de jogar. Conseguimos durante um largo período de tempo. Tivemos uma
primeira parte equilibrada.
Numa aproximação fortuita
fizeram o primeiro golo. Fomos atrás, criámos situações
e chegámos ao empate. Na
segunda parte começámos
por cima. Num canto a nosso favor tivemos um desequilíbrio e fizeram o 2-1. A
partir daí mudámos um pouco, criámos oportunidades,
mas faltou o golo.”

Pedro Rocha tr. SC Cabreiros

“Foi uma vitória difícil, contra uma boa equipa, que
valorizou muito o que foi o
nosso triunfo. Tivemos uma
excelente atitude competitiva. Mentalmente fortes e
conseguimos, colectivamente, ultrapassar as adversidades, que foram muitas. Demos uma boa resposta a nível físico, mas o facto de
termos cinco substituições
também ajudou. Condições
atmosféricas difíceis, mas
estivemos muito bem.”

Carlos Viana tr. Forjães SC

+ mais
Estreia do campeonato teve três jogos adiados (Taipas-Ronfe, Ninense-Amares e Marinhas-Dumiense),
devido à Covid-19.
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MOISÉS DE LEMOS MARTINS

Ideias

Investigador do Centro de Estudos de Comunicação Sociedade (CECS), da Universidade do Minho

Em defesa do pensamento
I

nterrogando-se um dia sobre a Europa como uma comunidade com identidade própria, história partilhada e
sonhos comuns, Eduardo Lourenço concluiu que nada faz supor que uma tal ideia
de Europa exista. Simplesmente porque
não existe um imaginário que possa ser
considerado património comum das muitas nações que a constituem. Sem história, nem memória comuns, também não
podem existir sonhos partilhados.
Embora não concorde com o ponto de
vista de Eduardo Lourenço, não vou discutir neste crónica a ideia de inexistência
de uma identidade europeia. Vou antes
dar conta de uma ideia, original e surpreendente, levado ao palco do Teatro
Dowwna Maria II, em Lisboa, e do Teatro
Rivoli, no Porto, no mês passado e neste
mês de outubro. Refiro-me ao Festival
Eurovisão da Canção Filosófica, uma iniciativa dos suíços, Massimo Furlan e
Claire de Ribaupierre, que constitui um
oásis no contexto atual de “derrota do
pensamento”, já assinalada por Alain de
Finkielkraut, em 1987. Tanto em Lisboa,
como no Porto, o espetáculo foi apresentado por Catarina Furtado. E contou com
um júri de figuras públicas, sobretudo ligadas ao jornalismo, à política, ao ensino,
à música e à moda.
As canções representaram a Suíça, a
Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, a
Eslovénia, a Noruega, a Lituânia, Portugal e a Bélgica, tendo esta dois representantes, um da Valónia, outro da Flandres.
E à semelhança do que aconteceu em Portugal, em Lisboa e no Porto, o Festival
Eurovisão da Canção Filosófica passou
por todos os outros países.
É singular o facto de os autores das letras das canções serem filósofos, historiadores, antropólogos e pensadores de ou-
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tras Ciências Sociais e Humanas. Nelas
vimos, todavia, ser revisitada a história da
filosofia ocidental, desde Zenão de Eleia
e Sócrates, filósofos gregos que foram
mortos pelas suas ideias. E vimos também surgir a americana Donna Haraway,
bióloga e filósofa contemporânea, ligada
aos estudos feministas e à cibercultura,
que publicou o conhecido Manifesto Cyborg, onde estabelece uma inesperada e
um tanto surreal relação entre a ciência, a
tecnologia e o feminismo socialista. Assim como vimos ser cantado o nome do
muito conhecido sociólogo das ciências
francês, Bruno Latour, um dos fundadores dos Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, a quem se deve a teoria do atorrede. E à mistura com preocupações
ecológicas, como a degradação da natureza e do clima, foram tematizados o caráter deletério do capitalismo financista e
especulativo, a degradação da qualidade
das nossas democracias, e a falta de atenção ao outro nas nossas sociedades, com
o crónico alastramento das assimetrias
sociais, a discriminação do estrangeiro e
das minorias, étnicas e religiosas, também com a violência de género e a exclusão social, e com as lideranças populistas,
as manifestações xenófobas, os discursos
de ódio, e os extremismos nacionalistas e
terroristas. A 2 de outubro, assisti no Porto, no Teatro Rivoli, ao Festival Eurovisão da Canção Filosófica. Retive dois nomes, que destaco, o de José Bragança de
Miranda, filósofo e teórico das Ciências
da Comunicação, por Portugal, com a
“Canção dos Intelectuais”, e Mondher Kilani, antropólogo, pela Suíça, com a
“Canção Canibal”.
As canções foram cantadas, de um modo geral, nas línguas de cada um dos países e houve espetáculos do Festival Euro-
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visão da Canção Filosófica, no país de cada uma das canções. Pôde, pois, vislumbrar-se o sonho de um pensamento europeu, que se exprimiu na riqueza de muita
da sua diversidade. De facto, “Pelo sonho
é que vamos”, como figurou, em verso,
Sebastião da Gama, em 1953.
Em a “Canção Canibal”, Moudher Kilani falou-nos do tempo em que “o ato de
devoração pôde constituir um signo de civilização”, com “a identidade a contruirse por relação à alteridade”. Mas não é
pelo advento da globalização que perdemos o gosto à devoração do outro. Pelo
contrário, “na era da devoração global”
substituímos “a morte de um único indivíduo” pela morte do “maior número de
assassinatos”.
Mas eu prestei particular atenção à
“Canção dos Intelectuais”, de José Bragança de Miranda. O próprio facto de este
filósofo e teórico da Comunicação tomar
como tema da sua canção os intelectuais é
já de si uma pesada ironia. Porque, é um
facto, os intelectuais são, hoje, uma espécie em extinção no espaço público. A tal
ponto que o Professor António Coutinho,
imunologista, Diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, pôde profetizar o seu
passamento. Porque “a filosofia está fadada a desaparecer”, diz numa entrevista à
Folha de São Paulo (06 de junho de
2018).
Com remissões para Aldo Leopold, Mário Sá Carneiro, Descartes, Heidegger,
Deleuze, Mallarmé e Heraclito, numa
bem doseada combinação de filosofia e
poesia, Bragança de Miranda faz a defesa
do pensamento num hino à terra e ao planeta. Em a “Canção dos Intelectuais”, o
pensar faz-se “sobretudo na sua relação
com a terra, cavando-lhe meandros fantásticos”.
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Porque, como é assinalado no refrão,
“Tudo pensa
A montanha pensa com árvores, rios,
lobos e pássaros
A abelha que constrói a colmeia
Também pensa
E a aranha que tece a sua teia
Pensa também.
Os humanos pensam o pensar da
montanha
da abelha e da aranha”.
Sem dúvida, estamos “todos ocupados
em viver”. E porque “Tudo segue o seu
curso, Sem que ninguém o conheça”,
“Agora o pensar é clandestino, um complot sem santo ou senha”.
Escrevemos com o corpo. E pensamos
com as mãos. “Há quem faça imagens,
calcule conceitos, sonhe com emoções,
tudo abstrações… subtrações, apenas o
pensamento acrescenta e junta”.
O Professor António Coutinho entende,
no entanto, que “os cientistas têm um
bom método, e os filósofos não têm”, que
“a filosofia não progride, enquanto que a
ciência nos faz andar para diante”. Ou seja, a filosofia, e com ela as Ciências Sociais e Humanas, é uma espécie de paralítico do Evangelho, pode ver, mas não
anda. Em conclusão, António Coutinho
entende que “O que é o objetivo da ﬁlosoﬁa vai ser resolvido pela ciência, e a
ﬁlosoﬁa vai passar à história” (Folha de
São Paulo, 2018).
Conclui, por sua vez, Bragança de Miranda, em a “Canção dos Intelectuais”,
“Nada no pensar é garantido, o cálculo é
o trabalho do número, previsão o efeito
do medo, sussurro por trás dos muros, saber acolher o acaso… a falha, ‘todo o
pensamento emite um lance de dados’, E
o real é o dado sempre a rolar”.
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Opinião
JORGE SALEIRO Diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos

Voz às escolas

Projeto STEAM#leitura

C

ontinuamos a atravessar, sem sabermos por quanto tempo mais, o
período mais exigente e desafiador para as organizações e para a sociedade em geral. O imperativo de combater a
pandemia quebrou rotinas, alterou hábitos, impôs mudanças, algumas, provavelmente irreversíveis.
Para cumprir o desígnio de realizar as
aulas presenciais, as escolas tiveram de
fazer um esforço de organização e adaptação para preservar a segurança e a saúde
das comunidades escolares acima de tudo. E muito mudou na vida das escolas,
tornando este ano letivo uma provação
para todos os envolvidos.
No entanto, apesar das mudanças e do
acréscimo de dificuldades, subsistem
exemplos de aposta na inovação para melhores aprendizagens, de resiliência face
às contrariedades, de inconformismo e de
perseverança, para preparar um futuro
melhor para os nossos alunos.
O projeto “STEAM#leitura: para uma
abordagem multidisciplinar”, desenvolvi-

“

Atender” é verbo transitivo.
Entre os seus significados,
sobressaem, no âmbito semântico do retalho, «servir» o
cliente, «prestar atenção a», «ter
consideração por» ou «satisfazer
um pedido ou solicitação». Uma
loja ou uma instituição, física ou
virtual, existe para servir o cliente,
ou o utente. Não se compreenderia
que, criada a loja ou o serviço, não
tivesse como objetivo primordial
deixar satisfeito quem a ela recorre.
Satisfazer um pedido, ou solicitação, cabe bem, portanto, no universo significativo do verbo. «Prestar
atenção» e «ter consideração por»
supõem, paralelamente, atitudes e
valores próprios de quem atende,
que para além de morais e éticos,
conformam o que normalmente se
define como «deontologia profissional». Tendo em conta a diferença de funcionamento e de objetivos
entre instituições sociais públicas
(escolas, hospitais, etc), cujo objetivo imediato é o bem-estar e a felicidade dos utentes, e instituições
privadas, cujo objetivo imediato é
o lucro, talvez convenha refletir sobre que tipo de comportamento se
espera na sequência do relacionamento.
Na medida em que, no primeiro
caso, a finalidade das ações consiste no bem-estar e na felicidade do

do no Agrupamento de Escolas de Barcelos, é um excelente exemplo, validado externamente por ter sido uma candidatura
vencedora do concurso “Ideias com Mérito” da Rede de Bibliotecas Escolares.
Com Coordenação de Ádila Faria e
Eduardo Cunha, docentes do Agrupamento de Escolas de Barcelos com vasto e rico currículo em Tecnologia Educativa, e
acompanhamento da Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Fernanda Freitas, este projeto inovador assume características que o diferenciam e lhe conferem valia pedagógica inquestionável.
Trata-se de um projeto que envolve vários atores, fases e abordagens. Centra-se
na criação de um cenário de aprendizagem que se baseia na exploração de textos
literários, realizando a descoberta de
ideias STEAM, “que motivem os leitores
a redescobrir que a ciência, a tecnologia,
a engenharia, a arte e a matemática são
conhecimentos que podem ser assimilados e construídos numa lógica transdisci-

plinar”.
O STEAM#leitura tem como objetivos
“preparar os alunos para o desenvolvimento da capacidade de pensar crítica e
autonomamente, de forma criativa, fomentando a competência de trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação, desenvolver nos alunos e professores múltiplas literacias que lhes permitam analisar e questionar criticamente a
realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões
na forma e conteúdo de interação com os
seus pares, e avaliar a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades, pela Ciência e a
Tecnologia para um conhecimento sustentável, no plano social, cultural e científico e divulgação dos resultados do projeto”.
Esta experiência inovadora, destinada
aos alunos do 3.º e 4.º anos, envolve docentes do 1.º ciclo e do ensino secundário,
que realizam formação prévia para desenvolver o projeto com os seus alunos, e in-

clui, ainda, numa vertente que é de considerar extremamente valorizadora, a participação ativa de alunos do ensino secundário (11.º e 12.º anos) como “investigadores juniores que vão orientar e colaborar com alunos do primeiro ciclo na realização de atividades que envolvem o pensamento crítico, criativo e computacional”.
Num só projeto trabalha-se e promovese a leitura, desenvolvem-se competências ao nível da tecnologia, nomeadamente da robótica, promove-se o trabalho
colaborativo e expandem-se as experiências extracurriculares dos alunos mais velhos.
Podemos, sem hesitar, dizer que se trata
de um projeto que explora e potencializa
a organização vertical de um Agrupamento de Escolas, que é concebido “à medida” dos nossos tempos, que valoriza e desenvolve a profissionalidade docente, que
dá respostas concretas ao preconizado pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e que robustece a Escola
pública.

Atendimento no retalho
utente, qual é, neste momento, a
perceção geral decorrente de uma
situação geral de pandemia? Estarão todos mais ou menos de acordo
que a situação presente é de abandono. Se se pensar em centros de
saúde, por exemplo, choca verificar como o atendimento presencial,
profundamente emocional, tende à
anulação, remetendo-se o utente
para um número de telefone ou um
endereço de correio eletrónico nem
sempre ativos, facto que provoca a
desilusão e a ira de quem espera
compreensão, atitude compassiva e
amor.
O argumento de que a presente situação pandémica justifica este tipo de comportamento das instituições prova a falência dos sistemas,
e mostra o quão insignificante e
impotente é o ser humano perante a
frieza das máquinas e da irresponsabilidade política.
Coisa diversa é o atendimento em
empresas privadas. Não obstante
afirmação em contrário, o foco
prioritário das empresas não é a satisfação, o bem-estar ou a felicidade do cliente, mas o lucro. Toda a
estratégia empresarial visa a obten-

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA*
Engenheiro de sistemas

Retalhos do Retalho

ção de riqueza, e a consideração do
elemento «cliente» é definida em
função disso. Como obter lucro,
porém, sem clientes a quem vender
os produtos? Fixar, fidelizar clientes, transforma-se, assim, em objetivo primacial de qualquer empresa. Neste âmbito, é fulcral a forma
de cativação, que começa na atitude do funcionário atendente, na sua
formação específica para o cargo,
que passa pela engenharia de todo
o processo de venda e que termina
na própria pós-venda, local do processo em que, geralmente, se situam todos os litígios. Embora a
tendência atual seja a do atendimento automático, com toda a pa-

nóplia de informação mecânica e
impessoal, o cliente continua a preferir a presença física do funcionário, pessoa a quem se pode fazer
perguntas «insignificantes», mas
pertinentes. Presenças femininas,
sempre bonitas e agradáveis, costumam dar vantagens não despiciendas, e todo o empresário de sucesso
sabe disso. Se são empáticas e comunicam adequadamente, se são
seguras e claras, objetivas e transparentes, está meio caminho andado para a definitiva e lucrativa sedução. A máxima de que «o cliente
tem sempre razão», como se pressente, deve subjazer a ações que
percorrem todo o sistema de venda
de produtos. No retalho, não se perdoa a lentidão de processos, a procrastinação de resposta e de resolução de problemas. Ou se cativa
«definitivamente», ou está, mesmo
ao lado, outra empresa a piscar o
olho.
Há um mês, cortaram-lhe o gás,
com selo e tudo. Porque cumpria
religiosamente as suas obrigações,
ficou admirado. Após diversos contactos telefónicos, com remissão
para «se X, clique 1», «se Y, clique

2», não conseguiu resolver o problema. Demorou três dias a conseguir um contacto pessoal. A meio
da explicação, caiu a chamada.
Tentou novamente no dia seguinte.
Conseguiu contacto. Explicou novamente a situação. Do outro lado,
uma voz jovem perguntou-lhe: «Já
viu a pilha?». Respirou fundo. Explicou novamente que lhe cortaram
o gás e que selaram o corte. Não
lhe soube resolver o problema. Remeteu-o para outro atendente, que
aguardou novamente com extraordinária paciência. «Olá, desculpe a
demora, faça o favor…». Explicou
pela terceira vez. Que ia ver o sistema. «Está? Deve haver algum engano, o senhor tem tudo em ordem,
tem a certeza de que lhe cortaram o
gás?». Sim, tenho, respondeu. «Então vamos mandar alguém para lhe
resolver o problema». Agradeceu.
E mandaram. Tinha havido um engano. Uma simples exposição presencial de um minuto não teria esclarecido toda a situação e poupado
tensões? Ficou ferido com a incompetência da empresa, com a
falta de formação dos seus funcionários. Pensa, neste momento, em
alternativas. Maus atendimentos
costumam ter consequências deste
tipo.
*com JMS
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Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:

Cultura

theatrocirco@theatrocirco.com
Encontre-nos em:
Av. da Liberdade, 697
4710-251 Braga
www.theatrocirco.com

TEATRO COM ANA BUSTORFF
E CERIMÓNIA DOS 150 ANOS
DA CRUZ VERMELHA DE BRAGA
CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
OS SETE SAMURAIS | CINEMA | 26 DE OUTUBRO – 21H30
de Akira Kurosawa
1954 | 3h27 | M12 | Japão Sessão com intervalo
No século XVI, exasperados com as incursões de grupos
de bandidos, que lhes roubam as colheitas e as mulheres,
um grupo de camponeses pede auxílio aos samurais. Seis
guerreiros, chefiados por Kambei e pelo filho de um
camponês, decidem defender os camponeses sem receber pagamento, apenas casa e comida, pois têm a convicção de cumprir um dever.

GOSTAVA DE ESTAR VIVA PARA VÊ-LOS SOFRER | TEATRO
28 A 30 DE OUTUBRO
COMPANHIA DE TEATRO DE BRAGA
“Isto o vi eu. E continuo viva. E ainda há quem não queira inteirar-se.”
A dureza testemunhal é uma das principais qualidades
deste texto seco e sórdido de Aub. Não quero que nin-

guém me console, diz Emma Blumennthal ao resistir à
tentação melodramática e ao esquecimento. Tenta mitigar a sua própria amargura por todas as perdas, encontrando-lhes um sentido e uma missão. E a sua missão é o
testemunho, a presença e a denúncia: isso eu vi. Sim! E
ainda estou viva. E ainda há quem não queira inteirar-se.
As suas palavras assumem uma dimensão enorme e justificam a sua presença diante de nós. Apesar do sofrimento, aquela mulher torturada pela vida e pela história decide ir em frente, viver, lutar e, acima de tudo, recordar,
porque como diz: se não houver memória, para que se vive? Isto explica claramente a nossa proposta: romper as
fronteiras do silêncio e do esquecimento. Por isso veio,
para que nos deixe observar sua miséria e degradação,
por isso vamos pôr em cena este texto; para não esquecer
aqueles que viveram estas e outras guerras, recordar as
vítimas dos totalitarismos aniquilantes e avisar para o perigo de uma sociedade que roça a debilidade. Para reivindicar o valor do teatro testemunho do exílio, como um
instrumento vivo e eficaz para interpelar a sociedade. Ignácio Garcia

Encenação: Ignácio Garcia /espanha /méxico| Assistente de encenação: Solange Sá | Tradução: Ivonete da Silva
Isidoro| Cenografia: José Manuel Castanheira| Figurinos:
Manuela Bronze| Desenho de luz: Bohumil Palewic|
Criação vídeo: Frederico Bustorff | com Ana Bustorff
(atriz convidada)

CERIMÓNIA DOS 150 ANOS DA DELEGAÇÃO DE BRAGA | GALA
31 DE OUTUBRO – 17H30
A Delegação de Braga da Cruz Vermelha comemora
150 anos de trabalho humanitário na cidade de Braga.
Nesta cerimónia o Presidente, Armando Osório, fará uma
súmula da intervenção humanitária e o seu impacto na
comunidade Bracarense. A cidade será honrada com a
presença da bailarina bracarense, Carolina Costa, que integrará a performance que será apresentada pelo Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez.
Saudações Circenses!
* Departamento de comunicação do Theatro Circo
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9 Terr
e aço de uso exclusivo
9 Último andar
9 No centro da cidade

9 T3 como Novo
9 Cozinha mobilada
e equipada

AMI 7630

9 Garagem p/ 3 carros

Go
onçalo Silva

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa n.5 ʹ S. Vitor
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106.500 €

C.E.:(B-) Excelente apartamento T3, próximo
do centro da cidade, junto a vários comércios e
serviços. O imóvel dispõe de boas áreas, vistas
desafogadas, exposição solar nascente e poente,
elevador e lugar de garagem.

ID:124391005-503 -

119.000 €

C.E.:(C) T3 no centro da cidade.
Apartamento com 2 frentes; elevador e lugar
de garagem.

ID:124391014-122 -

120.000 €

C.E.:(E) Andar moradia T1+1 em Lomar. Imóvel
renovado com logradouro e garagem.
Com transporte público à porta e próximo
do centro. Marque a sua visita!

ID:124391030-27 -

139.000 €

C.E.:(E) Excelente moradia individual T3 na Póvoa
de Lanhoso, renovada e inserida num lote de 1.100
m2. Constituída por 2 pisos, R/C e 1º andar.
Com fantásticas vistas desafogadas e próxima à
Barragem de Travassos.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

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

Administração
de todo o tipo
de imóveis.
Se tem um imóvel
para administrar,
contacte-nos.

ARRENDA-SE
APARTAMENTO T2+1
COM LUGAR DE GARAGEM
S. VÍCTOR
PREÇO : 350,00€

PRECISA-SE PARA O SUL DE FRANÇA
• Trolha com experiência para remodelações
• Precisa-se Homem de Pladur
- Contrato de 6 meses
- Damos apartamento
Tlm. 967 878 478
e-mail: meubles.martins@wanadoo.fr

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

PRECISA-SE
EMPREGADA
MESA/BALCÃO
Com experiência
Folga ao domingo.
Rua S. Victor, n,º 36 - Braga

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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS
TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
RECEPCIONAMOS
TODOS OS DIAS
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

antenaminho.pt

106.0 FM

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

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

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail
Tlf./Tlm.
N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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EMPILHADOR
NISSAN 2.5T

RENAULT PREMIUM
26T-340 COM GRUA

confiança e credibilidade
910 829 639

AUTOMÓVEIS | EMPILHADORES | CAMIÕES
Rua 2 Lugar da Estrada s/n. 4730-459 Vila de Prado
(junto as piscinas)
EMPILHADOR
KOMATSU 80 D

www. rolarverde.com

CANTER 3.9
COM GRUA

correiodominho.pt 26 de Outubro 2020

Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv 17.750€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms - 20.500€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-23.000€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms - 9.300€

Peugeot 206 1.4 HDI-2003
313.784 Kms 2.600€

184cv - 176391Kms - 17.000€

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FIESTA ST-LINE ECOBOOST 2020
16.900,00€
VIATURA SERVIÇO MENOS DE 1.000KMS
7 ANOS GARANTIA

--

Opel Meriva 1.4 Cosmo 100Cv
2011 - Gasolina - €7.999ou €138/mês

Seat EXEO 1.6 Reference Cx.6
2009 - Gasolina - €8.900 ou €154/mês

Peugeot 207 Sw 1.4 Premium
2009 - Gasolina - €6.600 ou €117/mês

Skoda Fabia Break 1.2 Htp Active
2012 - Gasolina - €6.500 ou €105/mês
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1
06:14
06:30
10:00
13:00
14:15
14:50
17:30
19:07
19:59
21:00
21:36
22:42
01:05
02:32
03:13

RTP 2

Novo Mundo
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Depois do Crime
A Nossa Tarde
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Primeira Pessoa
Joker
Bad Investigate
Prova Oral
Crimes Graves
O Sábio

19:33
19:45
19:54
20:05
20:22
20:29
20:36
20:46
20:54
21:23
21:30
22:08
22:58
23:28
00:51
01:19
02:23

Atchoo
Peanuts
Ao Resgate da Selva
Tufão
Não-Não
Lili e a Baía dos Tesouros
Os Nuvinhas
Banda Zig Zag
Do Jardim para a Mesa
Hora da Sorte:
Lotaria Nacional
Jornal 2
Linhas Sombrias
Visita Guiada
Diários da Bósnia
Esec-TV
Sociedade Civil
Euronews

SIC
05:35
06:00
09:15
10:15
13:00
14:50
16:15
18:15
18:40
19:57
21:40
22:30
00:00
00:55
01:20
02:30

TVI
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
O Noivo é que Sabe
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

06:00
06:30
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
19:15
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - A Revolução
Última Hora
Big Brother - A Revolução
Diário
Jornal das 8
Bem me Quer
Big Brother - A Revolução
Extra
Santa Bárbara
A Outra

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1- aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante; figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro;
abetarda. 6 - comércio; exercer. 7 - tanso; peúvas.
8 - seguida. 9 - pobre; amortiza; fiúza. 10 - querido.
11 - freira; descanso.
VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá;
balança; disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto.
6 - bar; impelir. 7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes. 10 - enfureca. 11 - areias;
cadeira.

Sudoku

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

1

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

8

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Praça Dom Manuel I, 75

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

Avenida Abelheira, 71

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Bom Jesus da Cruz, 5

BRAGA
GUALTAR T. 253 675 422
Rua da Lameiras, 74

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

2

9
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Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1- casal; palco. 2 - amacaca. 3 - pé; amage; ir. 4 - açafate. 5 - zaga;
otis. 6 - giro; usar. 7 - pato; ipes. 8 - acatada. 9 - nu; amata; fe. 10 - adorado.
11 - soror; sesta. Verticais: 1 - capaz; panos. 2 - aga. 3 - sa; agita; ar. 4 - amaçarocado. 5 - lama; amor. 6 - café; atar. 7 - paga; atas. 8 - acetosidade. 9 - la; etapa; os.
10 - ire. 11 - ouros; sieda.

correiodominho.pt 26 de Outubro 2020

Braga Super
novidade
BIA LOIRA
25 ANOS
Ola meus
amores
cheguei hoje.
Espero por você

Publicidade 31

JOGOS
Colombiana
Peludinha, peito XL.
Atendo sem pressas.
Oral guloso, 69 + acessórios.
Adoro minete.

964 131 762

913 639 564

India

Morena

925 751 527

Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local discreto
e com muito higiene.

964 458 054

Segunda 19/10/20

das 8 às 19 horas

918 595 077

Menina só

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

Cabritinha
de volta

Sorteio 42/2020

20 beiijinhos, oral ao
natural, 69, beijinhos
e sem pressas, meiguinha.
Das 08h00 às 19h00.

910 259 744

Africana

45 085
2.º Prémio 17 154
3.º Prémio 07 943
1.º Prémio

Terça 20/10/20

Sorteio 84/2020

1.º vez, 20 anos.
Oral até ao fim.
Corpo elegante, peito XXL.
Adoro minete. Filme porno.

5 6 15 37 42
*3 *4

910 403 606

Quarta 21/10/20

Insólito

Casal dá nome de empresa
de internet à filha em troca
de 18 anos de Wi-Fi grátis

Um casal decidiu dar à filha o nome de Twifia
em troca de 18 anos de Wi-Fi grátis.
A empresa suíça de internet anunciou a
oferta no site, garantindo que os pais que
baptizassem os filhos como ‘Twifius’ ou
‘Twifia’ teriam internet gratuita até que os
filhos se tornassem adultos. “Basta fazer
upload de uma foto da certidão de

Andrea
Ashe

Andrea é uma
enfermeira a tempo
inteiro, que se dedica
também à industria
da moda glamour.
Ashe partilhou com
os seus fãs um look
que considera de
“negócios e casual”.

nascimento civil do filho. Após a verificação,
o Twifi dar-lhe-á 18 anos de Internet grátis.”
De acordo com o Mirror, um casal de 30 e 35
anos, que escolheu permanecer anónimo,
aceitou a oferta da Twifi e baptizou a filha de
Twifia. Os pais, que chegaram a mostra-se
envergonhados com a decisão, dizem que
vão colocar o dinheiro que teriam gasto na
internet numa conta poupança para a filha.
“Quanto mais eu pensava nisso, mais único o
nome se tornava para mim, e foi então que a
coisa ganhou charme”.

Sorteio 85/2020

2 19 21 44 49
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maçãs e
amêndoas.
Dinheiro: Poderá receber uma nova
proposta. Está em maré de sorte.
Números da Sorte: 4, 12, 18, 25,
36, 41
Touro
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao
amor. Ninguém nasceu para estar
sozinho.
Saúde: Fumar mata. Largue o vício.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à
sua autoridade para resolver um
problema.
Números da Sorte: 7, 14, 16, 23,
38, 45
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
demais.
Números da Sorte: 12, 18, 21, 34,
36, 43

Sorteio 43/2020

Caranguejo
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Oportunidade para um novo
compromisso. Parta à aventura!
Saúde: Para aliviar a sinusite faça
vapores com camomila.
Dinheiro: Boas perspetivas a nível
financeiro. Esteja atenta.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 29,
31, 44

76 775
2.º Prémio 19 189
3.º Prémio 59 440
4.º Prémio 79 004
Terminação 5
Série sorteada 3.ª

Leão
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está protegida.
Terá um futuro muito feliz.
Saúde: Os ossos podem andar
mais frágeis. Apanhe mais sol.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento. Irá sentir-se honrada.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 39,
42, 45

Quinta 22/10/20

1.º Prémio

Sexta 23/10/20

Sorteio 85/2020

10 15 19 21 23
*3 *12

Sorteio 43/2020

CPD 17585
Sábado 24/10/20

Sorteio 86/2020

6 11 23 27 30
+8

Virgem
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr.
Dedique-se à sua família, veja os
seus filhos crescerem.
Saúde: Cuide dos ossos e
articulações, evite carregar pesos.
Dinheiro: Invista no seu futuro,
aumente os seus conhecimentos
inscrevendo-se numa ação de
formação.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 27,
28, 46

Balança
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Se está só, o amor pode
bater-lhe à porta. Um amigo vai
fazer-lhe uma declaração.
Saúde: Acalme a sua mente
habituando-se a relaxar ao final de
cada dia.
Dinheiro: Seja mais prudente, não
gaste tanto dinheiro de forma
impulsiva.
Números da Sorte: 4, 16, 17, 38,
39, 41
Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Procure estar mais perto das
pessoas que ama.
Saúde: Use protetor solar mesmo
no Inverno. Proteja a pele.
Dinheiro: Terá poder material para
fazer uma compra que deseja há
muito.
Números da Sorte: 3, 5, 19, 23, 37,
42
Sagitário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar
mais em casa. Podem sentir a sua
falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de
rentabilizar as finanças. Dinheiro
parado não cresce.
Números da Sorte: 5, 9, 13, 17, 34,
47
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par
aquilo que também não consegue
fazer.
Saúde: Invista no desporto. Tornese mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma
viagem de trabalho. Dê o seu
melhor.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
Aquário
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Pode cruzar-se com a
pessoa que idealizou para si. Esteja
atenta!
Saúde: O excesso de atividades
pode desgastá-la.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material. Merece tudo de
bom.
Números da Sorte: 1, 9, 20, 24, 39,
46
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: É provável que tenha que
fazer um pequeno sacrifício pela
sua relação. Dê para receber.
Saúde: Coma mais peixe. Ajuda a
combater o cansaço e a ansiedade.
Dinheiro: Faça ajustes ao
orçamento para não acumular
dívidas.
Números da Sorte: 7, 16, 27, 29,
34, 44

Publicidade

C
m
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Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Campeonato de Portugal

Futsal

Em duelo da quarta jornada da série
A do Campeonato de Portugal, a
equipa B do SC Braga esteve em
plano de destaque ao conquistar
um triunfo claro, por 4-0, na deslocação a casa da formação do Vianense. Nos restantes jogos desta
ronda em que participaram minhotos, o Vilaverdense empatou a duas
bolas com o Pedras Salgadas, o Merelinense perdeu, por 1-0, com o
Montalegre. O Maria da Fonte não
foi também além de um empate a
dois golos na recepção ao Vidago,
enquanto o Cerveira foi a Vimioso
vencer por dois golos sem resposta.
O SC Braga B está isolado na liderança com 12 pontos.
Na série B, no dérbi vimaranense
entre Pevidém e Berço, a equipa
forasteira conquistou um triunfo
claro por 3-0, enquanto o Vitória de
Guimarães B foi à ilha da Madeira
derrotar o Camacha pelo mesmo
resultado. Já o Fafe jogou em casa
do Tirsense vencer por 3-1, enquanto o Brito recebeu a formação do
Mondinen-se, vencendo por 1-0.
Com estes resultados, o Fafe está no
topo da classificação, com 10 pontos
conquistados, mais um que o Berço
e Rio Ave, que estão nas posições
logo a seguir.

O SC Braga/AAUM teve uma jornada complicada, no fim-de-semana, com uma deslocação a casa do Leões de Porto Salvo que já se esperava difícil e na qual o empate acabou por ser um mal menor,
uma vez que os bracarenses chegaram a ter uma desvantagem de
quatro golos, antes de conseguirem recuperar a chegar à igualdade
que permitiu a divisão de pontos.
Por sua vez, o Candoso deslocou-se a casa do Portimonense, tendo
averbado uma derrota pesada, por 5-2, no duelo da quinta jornada
da competição. Neste momento, o SC Braga/AAUM está no nono lugar, com quatro pontos, enquanto o Candoso um lugar acima, com a
mesma pontuação.

SC Braga/AAUM recupera desvantagem
de quatro golos para conquistar o empate

SC Braga B goleia
em Viana do Castelo

AF Viana do Castelo

Valenciano lidera
após triunfo sobre
o Ponte da Barca

Ciclismo

João Almeida acaba Giro em quarto lugar
Rúben Guerreiro venceu a Montanha
O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu hoje ao quarto lugar final da
103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, no contrarrelógio da 21.ª etapa, que ‘coroou’ o
britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS).
O português de 22 anos, que liderou a prova durante 15 dias, ascendeu do quinto ao quarto
lugar ao registar o quarto melhor tempo na etapa, ultrapassando o espanhol Pello Bilbao
(Bahrain-McLaren), que ficou a 12 segundos, e assegurou a melhor classificação de sempre
de um luso na Volta a Itália.
Antes, o melhor resultado era de José Azevedo em 2001, quando conseguiu o quinto lugar,
com outro ‘top 10’ para Acácio da Silva, que foi sétimo em 1986.
Após um contrarrelógio de 15,7 quilómetros, conquistado pelo italiano Filippo Ganna
(INEOS), que somou quatro triunfos nesta edição, o britânico Hart, de 25 anos, conseguiu a
maior vitória da carreira ao bater o australiano Jai Hindley (Sunweb), que chegou ao último
dia na liderança com menos de um segundo de vantagem para o adversário.
Por sua vez, o também português Rúben Guerreiro foi ele próprio um dos destaques desta
edição da prova, ao conquistar a camisola azul, que premeia o melhor trepador. O Prémio
de Montanha deixou orgulhoso o atleta português.

Continua ao rubro o Campeonato Distrital
da I Divisão da Associação de Futebol de
Braga, que viu disputada mais uma jornada, a quarta, no fim-de-semana.
Sem continuar a facilitar na prova, a equipa do Valenciano somou o quarto triunfo
em outros tantos jogos disputados até ao
momento, ao vencer o Ponte da Barca, em
casa, por 2-1. A equipa de Valença do Mi-

Hóquei em Patins

OC Barcelos empata FC Porto
No duelo que encerrou, para já, a quinta jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, já que o jogo entre HC Braga e Juventude de Viana foi adiado, o Óquei Clube de Barcelos recebeu o FC Porto
e conquistou uma empate a quatro golos, que ditou a divisão de
pontos entre as duas equipas.
Publicidade

nho está isolada no comando da prova,
com 12 pontos somados, mais dois do que
o segundo classificado, o Castelense, que
também venceu, nesta jornada, por 2-1
na recepção ao Courense.
Mais longe surge a formação do Melgacense, com cinco pontos, na terceira posição da classificação geral, após o empate
a duas bolas com o Campos.

Rua do Salgado, n.º 10
4705-480
Lamas BRAGA
tlm. 935 117 227/8
invictadados@gmail.com

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

