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PRESIDENTE DO IPCA ABORDOU ACTUALIDADE NA RÁDIO ANTENA MINHO

MARIA JOSÉ FERNANDES

FUNDOS EUROPEUS DETERMINANTES
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR PROFISSIONAL DO IPCA ABRE EM SETEMBRO
INSTITUIÇÃO COM MENOS FINANCIAMENTO POR ALUNO
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Braga

Visita pedonal leva alunos
por lugares do poder
e da resistência em Braga

COVID-19

857,447

17,047 (+2)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

815,342 (+248)

PORTUGAL

TURMAS do 12.º ano de Línguas e Humanidades da ESCA participaram
em visita de estudo pedonal, guiada por Henrique Barreto Nunes.

CASOS ACTIVOS
25,058 (+457)

+ 707 NOVOS CASOS

ESCOLAS

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

| Marlene Cerqueira |

‘Lugares do poder e da resistência em Braga: 1926-1975’ foi o
tema de visitas de estudo realizadas recentemente pelas turmas
de Línguas e Humanidades do
12.º ano da Secundária Carlos
Amarante (ESCA), no âmbito da
disciplina de História A.
Organizado pelo professor
Francisco Marinho, o percurso
pedonal levou os alunos por algumas artérias da cidade evocando as memórias relacionadas
com o poder e acção da resistência bracarense.
O visita foi guiada por Henrique Barreto Nunes, “profundo
estudioso sobre a acção da resistência, durante o Estado Novo,
na nossa cidade sendo co-autor
da obra ‘Os Democratas de Braga - Testemunhos e Evocações’,
juntamente com José Viriato Capela e Artur Sá da Costa”, refere
o professor Francisco Marinho.
O percurso iniciou-se junto da
Igreja do Pópulo, passou pela
Praça do Município, Campo das
Hortas, Largo do paço, rua dos
Capelistas, Alameda Cardeal
António Ribeiro (onde se situava a antiga sede do PCP), Arcada, café a Brasileira, antigas instalações do ‘Nosso Café’, culminando junto do Theatro Circo.
Figuras como Victor de Sá,
Eduardo Ribeiro, Lino Lima,
Humberto Soeiro, Santos Simões, José Sampaio ou Francisco Salgado Zenha, foram algumas das muitas ilustres figuras
bracarenses ou minhotas que foram evocadas nesta jornadas,
através de pequenas histórias
que envolvem a acção da resistência na cidade dos arcebispos.
“Nos muitos locais com memória sobre o período que decorre desde o golpe militar de 28
de Maio de 1926 a 1975, foram
relembradas as visitas de Antó-
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Alunos percorreram locais emblemáticos relacionados com o poder e a resistência

nio de Oliveira Salazar a Braga,
por altura do 10.º ou do 40.º aniversário do golpe militar; a acção da Casa Alemã ambiente vivido em Braga durante o período
em que o nazismo esteve no poder; as reuniões autorizadas da
oposição, concorrente quer às
eleições presidências de 1949 e
1958 ou às eleições à Assembleia Nacional das listas da CDE
(Comissões Democráticas Eleitorais), durante a Primavera
Marcelista; a grande manifestação de apoio à Revolução de 25
de Abril, na Praça do Município,
no dia 26 , onde usaram da palavra Victor de Sá, José Manuel
Mendes ou Luísa Caeiro, culminando com o ambiente vivido no

lll
Das muitas grandes e
pequenas histórias com que
Barreto Nunes prendeu a
atenção dos alunos, foi a
figura de Victor de Sá, cujo
centenário do seu
nascimento se assinala este
ano, que mereceu maior
destaque.

‘Verão Quente’ de 1975 com o
incêndio da sede do PCP”, explica o professor da ESCA.
Das muitas grandes e pequenas
histórias com que Barreto Nunes
prendeu a atenção dos alunos,
foi a figura de Victor de Sá, cujo
centenário do seu nascimento se
assinala este ano, que mereceu
um grande destaque. Foi evocado junto ao edifício na rua dos
Capelistas onde outrora funcionou a livraria por ele criada.
“A sua vida de luta, de coerência, de serviço pela causa pública, pela cultura e pela cidadania”foi amplamente destacada
por Barreto Nunes.
Em frente ao edifício do Theatro Circo, uma aluna leu um pequeno texto sobre um testemunho de um oposicionista ao
Estado Novo, na reunião realizada naquele edifício por altura
das eleições de 1973 para a Assembleia Nacional, a quem foi
dada voz de prisão por ter lido
uma declaração contra a Guerra
Colonial.
Este episódio foi o mote para
Barreto Nunes relembrar outras
situações relacionadas com a acção da oposição bracarense e do
seu papel na luta pela democracia.

2,236,492

22619
ALGARVE

9786

5774

MADEIRA

AÇORES

176,609,237

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 202,257 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,319,237
29,506,328
17,376,998
5,740,665
5,330,447

3,816,656

160,636,309

MORTES

ACTIVOS

615,032 5,305,908
374,226 985,724
486,358 1,129,463
110,420 134,757
48,721
79,475

CRÍTICOS

4,538
8,944
8,318
2,106
952

Mundo
França com menos de 3.000 infecções
A França registou 2.855 infecções e 13 mortes por covid-19 nas últimas
24 horas e injectou cerca de 200.000 vacinas no mesmo período, informaram as autoridades de saúde. De acordo com dados divulgados pela
agência EFE, o número de pessoas completamente vacinados, com duas
doses da vacina, representam 20,9% da população.
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VW GOLF GTI DSG

RENASULT CLIO 1.5 DCI
2019 - DIESEL
20.000KMS

www.standcarvalho.pt
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2016- GASOLINA
72.000KM2

FORD S-MAX 2.OTDCI TITTANIUN 7L

25.500€

Porsche Panamera Sport Turismo
Turbo S E-Hybrid
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Escola Técnica Superior Profissional
do IPCA é inaugurada em Setembro

INSTALADA EM BRAGA, nas antigas instalações do IDITE-Minho adquiridas pelo IPCA para o efeito, vai ser inaugurada em
Setembro a mais recente escola deste politécnico. É a Escola Técnica Superior Profissional, que vai receber mais de mil alunos.
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

O IPCA - Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave inaugura em
Setembro a Escola Técnica Superior Profissional (ETESP), em
Braga, que vai receber já mais
de mil alunos no arranque do novo ano lectivo.
A nova escola vai funcionar no
antigo edifício do IDITE-Minho, adquirido pelo IPCA com
receitas próprias e adaptado para
receber alunos dos cursos técnicos superiores profissionais.
A ETESP foi a quinta Escola
aprovada para o IPCA, sendo
também a mais recente. Veio
juntar-se à Escola Superior de
Gestão (criada em 1996), à Escola Superior de Tecnologia
(2004), a Escola Superior de Design (2015) e à Escola Superior
de Hotelaria e Turismo (2017).
Convidada do programa ‘Da
Europa para o Minho’, da rádio
Antena Minho, a presidente do
IPCA realçou que é a primeira
instituição do país a ter uma escola desta natureza, recordando
que a mesma foi aprovada pelo
Governo em 2019.
Actualmente o IPCA tem em
funcionamento 32 Cursos Técni-

DR

Maria José Fernandes foi a mais recente convidada do programa ‘Da Europa para o Minho, da rádio Antena Minho

cos Superiores Profissionais
(CTeSP). “São cursos que se vão
esgotando à medida que não
houver necessidades na região
daquele tipo de qualificação”,
explicou Maria José Fernandes.
A presidente do IPCA salientou
que estes cursos são definidos a
partir das necessidades diagnosticadas junto do tecido empresarial da região. Aliás a ligação à
região é uma das imagens de
marca da acção deste politécnico.
O IPCA tem crescido bastante
nos últimos anos, porém Maria

José Fernandes realça que esse
crescimento é feito em articulação com a rede de ensino superior: “Nós não queremos invadir,
ou seja, duplicar ofertas formativas. Nós oferecemos o que outras instituições de ensino superior não oferecem na região”.
Com sede em Barcelos, onde
surgiu, o IPCA expandiu-se já
pelos quatro concelhos do Quadrilátero e chega também agora
a Esposende.
Neste processo de expansão
tem sido fundamental o apoio
dos municípios.

Em Esposende, a Câmara tem
em curso o concurso público para a construção do Laboratório
de Inovação e Sustentabilidade
Alimentar que vai albergar cursos do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, uma empreitada de 3,4 milhões de euros. É
também neste concelho que o
politécnico vai criar a sua Escola
de Verão. Já em Guimarães, num
investimento superior a cinco
milhões de euros, a Câmara Municipal vai requalificar um palacete no centro da cidade, transformando-o numa escola-hotel

onde vai funcionar a Escola de
Hotelaria e Turismo. São mais
de mil alunos que vão passar a
estudar na cidade-berço.
Em Barcelos, a Câmara Municipal disponibilizou mais 10 mil
metros de terreno para concretziar a expansão do campus universitário.
Estes são alguns exemplos de
como os apoios de entidades externas têm sido determinantes
para o crescimento do IPCA,
que não tem fundos próprios que
lhe permitam, por só, concretizar a sua expansão territorial.

No Ensino Superior

IPCA é a instituição com menos financiamento por aluno
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

Maria José Fernandes, presidente do IPCA e a única recandidata
ao cargo, defende que é necessário ajustar a fórmula de financiamento do ensino superior.
O IPCA é actualmente a instituição de ensino superior com
menos financiamento por aluno.
O actual modelo financiamento
foi definido em 2009, altura em
que o IPCA tinha pouco mais de
2500 estudantes. Agora tem
5700, mas continua a ser finan-

ciado de acordo com o perfil de
2009.
“A fórmula de financiamento
tem de ser ajustada. O desafio é
pensar uma nova fórmula que tenha em conta os resultados,
aquilo que a instituição consegue fazer pela região, pelo país e
pelo mundo”, referiu,
Maria José Fernandes também
considera que seria “muito positivo” implementar o financiamento por contratos-programa
com objectivos definidos.
“Não temos ainda a solução
para a fórmula, mas uma coisa é

certa: como está não pode ser”.
Actualmente, e de acordo com
o contrato de legislatura assinado com o actual Governo, nestes
quatro anos o IPCA recebe um
aumento de 2% por ano no financiamento.
A responsável realça que o IPCA só tem conseguido expandirse, e dessa forma dar resposta às
necessidades da região, pelos
apoios que recebe. por exemplo
dos municípios. “Sozinhos, por
nós, não teríamos condições financeiras para esses investimentos”, admitiu.

DR

IPCA tem sede e campus em Barcelos
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Fundos europeus determinantes
para consolidar infra-estruturas
IPCA aguarda a abertura dos respectivos avisos para apresentar candidaturas à comparticipação para
projectos estruturantes para a consolidação da instituição.
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

São vários os desafios que Maria
José Fernandes elenca para os
próximos anos do IPCA, sendo
que em comum todos eles têm a
consolidação do projecto, concretamente em termos de infra-estruturas. Os fundos comunitários, sobretudo os do Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR) afiguram-se como determinantes para concretizar esse
objectivo.
A Câmara de Barcelos disponibilizou ao IPCA 10 mil metros
de terreno para expandir o campus. Há quatro projectos determinantes e praticamente prontos
para avançar, aguardando a
abertura dos respectivos avisos
para submissão de candidatura a
fundos comunitários.
A primeira necessidade identi-

DR

Maria José Fernandes, presidente do IPCA e candidata única para o próximo mandato

ficada é a construção de uma residência universitária, pois é a
única instituição que não dispõe

desta valência.
Outro projecto estruturante é o
Laboratório Colaborativo para a

Inovação e Investigação, que
promete ser um edifício emblemático em Barcelos, com quase

Balanço de mandato

Investigação, internacionalização
e desafios da pandemia são apostas ganhas
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

Na conclusão do seu primeiro
mandato como presidente do IPCA, Maria José Fernandes revela que o grande objectivo concretizado “acaba por ser aquele
que não estava previsto”: dar
resposta aos desafios trazidos
pela pandemia causada pela Covid-19.
“Foram muitas as concretizações que nós conseguimos nestes quatro anos, mas a maior foi
chegar hoje aqui e dizer que nós
conseguimos dar resposta aos
desafios lançados pela situação
pandémica”, referiu, no decorrer
da sua participação no ‘Da Europa para o Minho’, programa da
Antena Minho, com apresentação e realização de Paulo Mon-

teiro e a participação do eurodeputado José Manuel Fernandes.
Maria José Fernandes apontou
sobretudo a inexistência de
abandono escolar devido à pandemia, realçando que neste ano
lectivo o IPCA conseguiu mesmo aumentar a procura tendo
ocupado na primeira fase do
concurso de acesso ao ensino superior quase 99% dos vagas.
A presidente destaca ainda a
afirmação do IPCA na área da
investigação, com a criação de
três centros de investigação
aprovados pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia com a classificação de Muito Bom, “o que
é um factor muito importante”.
“A investigação é uma área em
que temos vindo a crescer muito
e temos neste momento alguma
dificuldade em responder a to-

das as solicitações em áreas de
tecnologia, inteligência artificial, contabilidade e fiscalidade
e no design”, referiu, justificando a necessidade de concretizar
o Laboratório Colaborativo para
a Inovação e Investigação.
A internacionalização é outra
marca os últimos anos do IPCA,
concretamente com a sua integração da rede europeia RUNEU, a Aliança Inter-Regional de
Universidades.
A internacionalização é uma
aposta a manter, referiu Maria
José Fernandes, que prevê que
dentro de uma década o IPCA
seja encarado como uma instituição não só da região, mas
também do mundo.
O IPCA conta também com
“bastantes estudantes estrangeiros”, não só Erasmus, mas tam-

bém estudantes internacionais,
sobretudo oriundos dos PALOP.
Maria José Fernandes alerta
que tem havido um problema, ao
qual o IPCA tem tentado responder à medida das suas possibilidades, e que se prende com a capacidade financeiras desses
estudantes. “Nós estamos disponíveis para os receber, para os
formar, mas nós temos de ter
condições para os apoiar. É um
assunto que tem de ser acordado
entre países”, referiu, explicando que alguns desses estudantes.
“Nós ajudamos como podemos,
nomeadamente através do Fundo Social de Emergência, reduzindo propinas e até no alojamento. Os nossos Serviços
Sociais tem feito um trabalho
permanente de apoio a estes alunos”, vincou.

seis mil metros de área destinada
à investigação multidisciplinar.
“Nós estamos lotados em termos de investigação. Estamos a
contratar investigadores permanentemente, por conta de projectos, e não temos espaços”, alerta
a presidente do IPCA.
Um pavilhão multiusos, que
permita a prática desportiva, e
um auditório com capacidade
para 500 pessoas são também
projectos que o IPCA espera
concretizar nos próximos anos.
“Já temos terreno para construção, temos os projectos quase
concluídos, precisamos que
abram os avisos para apresentar
as candidaturas”, sintetiza Maria
José Fernandes, que espera ver
todos estes equipamentos construídos e ao serviço do IPCA durante o seu próximo mandato, se
tudo correr como planeado.
A responsável realçou que os
fundos determinantes tem sido
determinantes para o crescimento do IPCA, nomeadamente a nível de oferta formativa, uma vez
que a oferta de Cursos Técnico
Superior Profissional (TeSP) é
financiada com fundos europeus. A expectativa é que com
novos fundos, em concreto do
PRR, o IPCA consiga aumentar
ainda mais a sua oferta formativa, nomedamente com a aposta
na formação de activos.

§agenda
Presidência do IPCA
Eleição é a 30 de Junho
Maria José Fernandes, que conta já
com uma ligação de 25 anos à instituição, é a única candidata à presidência do IPCA. Nos últimos quatro anos, exerceu já a função de
presidente, sucedendo ao professor
João Carvalho.
De acordo com o calendário eleitoral, a eleição terá lugar a 30 de Junho, em reunião de votação do
Conselho Geral.
Maria José Fernandes insere-se na
categoria de professora coordenadora principal. Foi presidente do
Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do IPCA, da
qual foi directora entre 2000 e
2003. Doutorada em Ciências Empresariais e com agregação em
Gestão, foi directora do Centro de
Investigação em Contabilidade e
Fiscalidade do IPCA.
É actualmente vice-presidente do
CCISP, função que exerce desde Julho de 2017.
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LAIS PEREIRA

Urbanização das Parretas serve de cenário e inspiração a documentário sonoro dos ‘Space Transcribers’ a convite do Circuito

História do Bairro das Parretas
contada em documentário sonoro
A VIDA E HISTÓRIA da Urbanização das Parretas vai ser contada num documentário sonoro que está a
ser criado pelos ‘Space Transcribers’ a convite do Circuito. O projecto será apresentado no mês de Julho.
BRAGA MEDIA ARTS

| Marta Amaral Caldeira |

A vida e história da urbanização
das Parretas vai ser contada num
documentário sonoro, que vai
ser apresentado publicamente à
cidade no próximo mês de Julho.
O projecto denomina-se ‘AcustiCidade’ e é promovido pelo Circuito, serviço educativo da Braga Media Arts, que desafiou o
colectivo ‘Space Transcribers’ uma associação sem fins lucrativos e rede internacional de arquitectos, urbanistas e artistas
com sede em Braga - para o ‘desenhar’. Este fim-de-semana decorreu uma oficina de captação
sonora na Urbanização das Parretas, onde os participantes vão
captar os sons que ali habitam.
O projecto criativo arrancou
em Abril último e o grande objectivo é contar a história da Urbanização das Parretas e mostrar
a vida das pessoas que ali vivem
desde longa data. O projecto
conta com o apoio do artista sonoro Pedro Augusto.
Daniel Duarte Pereira, portavoz dos ‘Space Transcribers’,
indica que o que se pretende é,
no fundo, “ampliar um pouco a
história da cidade de Braga, de
forma a incluir também estes
processos urbanos das últimas
décadas, sobretudo desde os

LAIS PEREIRA

Projecto cultural da Braga Media Arts dá destaque à histório do Bairro das Parretas

anos 70 e trata-se de verter o
olhar sobre esta cidade mais recente porque ela é também Braga e a verdade é que a maior parte da população vive precisamente nestas zonas como as Parretas, o Bairro de Lamaçães, o
Fujacal ou Santo Adrião”.
“Estas são todas zonas recentes
da cidade de Braga e o nosso interesse cultural, que foi também
o desafio que nos foi lançado pelo Circuito, é uma tentativa de
descentralizar a cultura, para que
ela tenha outros pólos e outros
centros que não seja só a Avenida da Liberdade ou a Avenida

lll
“Estas são todas zonas recentes da cidade de Braga e o nosso
interesse cultural, que foi também o desafio que nos foi lançado pelo Circuito, é uma tentativa de descentralizar a cultura,
para que ela tenha outros pólos que não apenas a Avenida da
Liberdade ou a Avenida Central”.
Daniel Duarte Pereira

porta-voz dos ‘Space Transcribers’

Central”, explicou o porta-voz
dos ‘Space Transcribers’, indicando que “todos estes sítios
também têm história e camadas
de história associadas, que nós
vamos procurar desconstruir”.
“O que se pretende também é

que exista actividade cultural no
sítio onde as pessoas vivem e incluir todos estes sítios, todos estes bairros no discurso daquilo
que é, hoje, a cidade porque todos estes espaços mexem com a
própria cidade desde a mobilida-

O Circuito - Serviço
Educativo da Braga Media
Arts promoveu este fim-de-semana uma oficina
de captação sonora na
Urbanização das Parretas,
com o intuito de desafiar
os participantes a escutar,
captar e descodificar os
mais variados sons que
constituem a paisagem
sonora da urbanização.
Os sons capturados
durante este workshop,
juntamente com outros
testemunhos de quem lá
vive ou viveu, recolhidos
previamente, integrarão
a sonoplastia do
documentário sonoro,
que será apresentado
oficialmente no próximo
mês de Julho.

de à qualidade de vida, à questão
da habitação, etc.”, indicou o
porta-voz.
O colectivo ‘Space Transcribers’ tem estado a recolher vários testemunhos de habitantes
do Bairro das Parretas, cujas histórias versam sobre o dia-a-dia
do bairro, mas também sobre
projectos que o próprio bairro
dinamiza para a comunidade como é o caso do projecto de boxe
promovido pela Associação de
Moradores das Parretas, entre
outros.
“Temos histórias muito interessantes, por exemplo, de uma das
primeiras moradoras do bairro,
que até já lá vivia antes daquela
zona se tornar uma urbanização;
das pessoas que plantam flores
no jardim e de moradores do primeiro edifício que foi construído”, indicou. No final, toda esta
recolha documental que está a
ser levada a cabo vai resultar
num documentário sonoro que
vai ser apresentado ao público
em Julho próximo.“Será apresentado um conjunto de episódios em que convidamos as pessoas de Braga ou de fora de
Braga a ir às Parretas, onde vão
poder ouvir todas estas histórias
em diferentes pontos da Urbanização, através de um simples
smartphone”, desvendou Daniel
Duarte Pereira.
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§património

“LEADER é um caso de sucesso”

Interesse municipal
Edifício da
Praça da República
classificado

EURODEPUTADA minhota considera que o programa LEADER, criado há 30 anos, “constitui um
verdadeiro estudo caso da política europeia” pelo seu “extraordinário sucesso”.
UNIÃO EUROPEIA

| Marlene Cerqueira |

Isabel Estrada Carvalhais considera que “o programa LEADER
é um extraordinário caso de sucesso” e “constitui um verdadeiro estudo caso da política europeia”. A eurodeputada minhota
falava na sessão evocativa dos
30 anos de implementação daquele programa comunitário.
Na sessão promovida pela Minha Terra – Federação Portugue-

sa de Associações de Desenvolvimento Local, Isabel Carvalhais referiu que “o que nasceu
como uma iniciativa experimental nos anos 90”, acabou por se
revelar “num instrumento importante no desenho de soluções
exequíveis e concretas em resposta a problemas específicos
das zonas rurais europeias”.
O LEADER cobre hoje mais
de 60% da população rural da
UE, envolvendo cerca de 2800
grupos de acção local empenha-

dos na implementação de projectos LEADER.
Isabel Carvalhais sublinhou
ainda a importância de projectos
que apostem na inovação social,
na criação de sinergias locais e
na valorização dos saberes das
comunidades rurais. Isto depois
de ter recordado os desafios
mais prementes do mundo rural,
nomeadamente “o envelhecimento populacional, a emigração de jovens e o despovoamento, além dos constrangimentos

O Município de Braga deve aprovar hoje, em reunião de executivo, a classificação do edifício n.º
1, da Praça da República, localizado na União de Freguesias de
S. José de S. Lázaro e S. João do
Souto, como monumento de interesse municipal.
Para este decisão contribui a importância na malha urbana bracarense deste imóvel, bem como
os pormenores arqueológicos
conservados ao longo do tempo
que este ainda comporta, como
o torreão manuelino e os vestígios do alicerce medieval.

nas acessibilidades, da insuficiência de infra-estruturas e do
menor grau de conectividade digital”. Evidenciou ainda a importância do apoio à viabilidade
económica das actividades ligadas ao mundo rural, bem como à
inclusão social de quem vive no
espaço rural e aí contribui para a
gestão do território e dos recursos naturais, para a manutenção
da cultura local, para a preservação de património imaterial, e
para a defesa da biodiversidade.

Publicidade

§autárquicas

S. Victor

CHEGA na maior freguesia do concelho
A candidata pelo partido CHEGA à Câmara de Braga, Eugénia Santos, visitou na sexta-feira a junta da maior freguesia da cidade, S. Victor. No final
da visita, que contou com a participação do presidente da Junta, a candidata deixou elogios a Ricardo Silva, “um homem de valores, educado,
profissional e que entende a política como ela deveria ser, para servir as
pessoas”. A candidata manifestou-se a favor da reivindicação da transferências de mais competências e maior autonomia para as freguesias urbanas.

São Vicente

José Macedo visitou Andorinhas
A equipa de candidatura independente José Macedo 2021 à Junta de S.
Vicente, visitou no sábado a Praceta e o Bairro das Andorinhas. Esta visita
decorreu no seguimento do périplo pela freguesia “para escutar os vicentinos, as suas queixas, preocupações e sugestões de modo a que possamos realizar um programa eleitoral onde todos participam e onde todos
se façam ouvir”, explica a candidatura em comunicado.
A visita contou com a participação do presidente e do vice-presidente da
Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, que traçaram a situação actual do Bairro, assim como o historial e actividade da Associação.
Seguiu-se uma visita pelo bairro. “Estamos perante um Bairro exemplar a
nível nacional, onde se vive bem e se recomenda. Grande mérito deste
aspecto é a acção da Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas,
uma Associação que tanto no plano social, cultural e desportivo tem sido
um exemplo”, refere José Macedo, alertando, porém, que são necessárias
obras urgentes no Bairro, assim como a possibilidade de cada bloco ter a
sua gestão de condomínio. Alertou ainda para o estado do ringue e o
“abandono da horta comunitária”.
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Esposende

Minho

Avenida de S. Martinho inaugurada
com desculpas e agradecimentos

+ mais
As obras na Avenida
de S. Martinho compreenderam a beneficiação das redes de saneamento e abastecimento de água, e águas
pluviais, alargamento
da via, construção
de passeios e baías
de estacionamento, plantação de árvores e instalação de mobiliário urbano.

GANDRA inaugurou ontem a requalificação da entrada principal na freguesia. Há muito reclamada,
a obra sofreu atrasos significativos que os autarcas locais e o presidente da Câmara lamentaram.

DR

Avenida de S. Martinho, ontem inaugurada, representa um investimento de cerca de um milhão de euros

ESPOSENDE

| José Paulo Silva |

Agradecimento e desculpa foram as palavras mais repetidas
ontem na cerimónia de inauguração da Avenida de S. Martinho, na freguesia de Gandra,
empreitada de cerca de um milhão de euros, iniciada em Janeiro de 2017.

A segunda fase da obra sofreu
atrasos significativos por culpa
do empreiteiro, que acabou por
entrar em insolvência, obrigando a Câmara Municipal de Esposende a lançar um segundo concurso público, em Março do ano
passado, para a concluir. “Viemos aqui mais para vos agradecer e pedir desculpa”, declarou o
presidente da Câmara Munici-

pal, após a benção e descerramento da placa que assinala a
inauguração da principal entrada
na freguesia de Gandra. “Não é
normal pedir desculpas. Sou o
maior responsável pelo que aqui
se passou e estou a dar a cara perante vós para reiterar o pedido
de desculpas”, acrescentou Benjamim Pereira, alegando que o
Município foi obrigado a cum-

prir preceitos legais para rescindir o contrato com o empreiteiro
que ganhou o concurso público
da obra, entrando depois em processo de insolvência.
Antes do edil, também o tesoureiro e o presidente da União de
Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra pediram desculpa
aos residentes pelos incómodos
que a paragem das obras provo-

cou, agradecendo a cedência de
terrenos para o alargamento da
Avenida que foi classificada como “porta de entrada que deve
orgulhar todos os gandrenses”.
Segundo o presidente da União
de Freguesias, Aurélio Neiva, a
requalificação e alargamento da
Avenida de S. Martinho, uma
obra há muito reivindicada, “terá
sido o maior investimento da
Câmara Municipal em Gandra”.
O tesoureiro da autarquia, António Neves, destacou que a Câmara Municipal de Esposende
assumiu a totalidade do investimento, já que o projecto não beneficiou de qualquer comparticipação de fundos comunitários.
“Se a obra não foi feita antes
foi porque teve de o ser só com
financiamento do Município”,
referiu o presidente da Câmara
Municipal, que aproveitou a
deslocação a Gandra para se
comprometer com o alargamento do cemitério e a construção de
uma casa mortuária.

Presidente da Câmara Municipal

“Esforço rebobrado” com governos do PS e a “maldicência”
ESPOSENDE

| José Paulo Silva |

O social democrata Benjamim
Pereira salientou ontem que em
seis dos mais de sete anos que
leva como presidente da Câmara
Municipal de Esposende teve de
ligar com governos do Partido
Socialista, facto que, na sua opinião, o obriga a “um esforço rebobrado” para a concretização
de alguns projectos e investimentos no concelho.
“Há duas semanas pedi uma

reunião ao ministro do Mar e
ainda não obtive resposta”,
apontou o autarca, lembrando
que o desassoreamento da barra
de Esposende é um dos dossiês
cuja resolução depende da administração central.
Na cerimónia de inauguração
da Avenida de S.Martinho, em
Gandra, Benjamim Pereira, dirigiu-se também a alguns dos seus
adversários políticos locais, criticando aqueles que “passam o
tempo a fazer queixas e a colocar entraves” à acção municipal,

DRS

Benjamim diz-se alvo de perseguição política e pessoal

não apresentando propostas alternativas na Câmara e na Assembleia Municipal.
“Chateia-me a falta de ética na
política”, desabafou o edil esposendense, lamentando “o mundo
de maldicência na política”.
Antevendo porventura aquele
que será o clima pré-eleitoral
que se avizinha, o presidente da
Câmara Municipal e recandidato
pelo PSD declarou: “Ninguém
nos há-de parar, mesmo aqueles
que fazem queixas reiteradas para a Polícia Judiciária”.
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Amares

Mega mural na Praça do Comércio faz jus
a Variações, Gualdim Pais e Sá de Miranda

É COM UM MURAL GIGANTE com os rostos de António Variações, Gualdim Pais e Sá de Miranda na fachada da Galeria de Artes e
Ofícios que o Município de Amares, em parceria com a Zet Gallery e o consórcio ‘Minho IN’, faz jus às personalidades do concelho.
AMARES

| Marta Amaral Caldeira |

As faces de António Variações,
Dom Gualdim Pais e Sá de Miranda exibem-se num mega mural na Praça do Comércio em
Ferreiros, Amares, homenageando cada uma das personalidades
ligadas à história do concelho e,
simultaneamente, conferindo
uma maior dignidade a um espaço que é central e ponto de encontro para todos os amarenses.
Longe do clima caloroso das
Festas Antoninas d’Amares, que
devido à pandemia de Covid-19,
ainda não puderam realizar-se
como manda a tradição, o dia de
ontem ficou marcado pelas celebrações religiosas em honra de
Santo António, mas também pela inauguração de uma grande
obra artística, que pela mão talentosa do artista Juan Domingues, deu nova ‘alma’ à Praça do
Comércio, ‘desenhando’ na parede da fachada da Galeria de
Artes e Ofícios os rostos dos
três maiores vultos que ainda
hoje dão nome à história do concelho.
O presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, destacou o trabalho artístico
que agora enobrece a Praça do
Comércio, realçando que o projecto potenciou ainda mais a
agradabilidade do espaço que
teve uma intervenção urbanística com vista a melhorar a mobilidade local e consequentemente a qualidade de vida da população.
“Esta praça está hoje bonita,
dinâmica e muito moderna e,
sem dúvida, que esta pintura
veio dignificar este espaço central. Trata-se de uma obra de arte
muito expressiva e arte é arte,
absorvemo-la todos de forma diferente, mas esta praça ganhou
mais vida, mais determinação e
também mais Paz, porque é isso
que qualquer obra de arte nos
transmite, sejam quais forem os
nossos sentimentos”, afirmou o
presidente da Câmara de Amares, no momento da inauguração

DR

Mega mural instalado na fachada da Galeria de Artes e Ofícios de Amares, em Ferreiros, faz jus a três grandes vultos que fazem parte da história de Amares

lll
“Esta praça está hoje bonita,
dinâmica e muito moderna
e, sem dúvida, que esta
pintura veio dignificar este
espaço central. Trata-se
de uma obra de arte muito
expressiva e arte é arte,
absorvemo-la todos
de forma diferente, mas
esta praça ganhou mais
vida, mais determinação
e também mais Paz”.

Manuel Moreira,
Presidente da Câmara
Municipal de Amares

do mural.
“Amares é uma terra de gente
boa, que sabe receber, de gente
leal e cordial e com espírito muito forte de guerreiro como Gualdim Pais. Mas também com alegria, por isso dou os parabéns
aos autores e promotores porque
esta praça ganhou mais vida e,
sobretudo, ganhou mais riqueza”, destacou o autarca.
Esta obra de arte instalada na
Praça do Comércio em Ferreiros, Amares, resultou de uma residência artística levada a cabo
pelo artista venezuelano mas ra-

DR

Projecto artístico, que resultou do programa ‘Minho In’ da Zet Gallery e dstgroup, foi inaugurado, ontem, na Praça do Comércio

dicado em Cantanhede, Juan
Domingues, que integra o leque
de artistas afectos à Zet Gallery
e ao dstgroup.
“Este projecto artístico resultou do programa ‘Amar o Minho’, que é um programa de residências artísticas que é promovido pelo consórcio Minho
IN e que integra os 24 municípios do Minho e cuja programação é da responsabilidade da Zet
Gallery e que tem como grande
objectivo criar a marca ‘Minho’
e projectar essa marca em termos turísticos e culturais”, assi-

nalou, ontem, Helena Mendes
Pereira, curadora da Zet Gallery
e a grande dinamizadora do
projecto. “Estamos muito felizes
por estar em Amares a celebrar a
vida, o património e, sobretudo,
a celebrar o contemporâneo e
através dele perpetuarmos a
história”, sublinhou a responsável, indicando que o programa
‘Minho IN’ vai já em 80% em
termos de execução, depois de
ter iniciado há cerca de um ano
em Famalicão, com intervenções nos vários municípios minhotos que variam entre a arte

no espaço público à música e literatura, “sempre a partir da
identidade local e cultural minhota para fazer interpretações
contemporâneas dessa mesma
identidade”.
O artista Juan Domingues, autor do mural onde se homenageia o trio de personalidades intimamente ligadas à história
amarense, confessou o “gosto
enorme” em ter conhecido Amares e ter realizado este projecto
que espera que agrade a todos os
amarenses que tão bem o receberam.
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Amares

Santuário da Senhora da Abadia
recupera esplendor de outros tempos
PLANO de melhoramentos de Nossa Senhora da Abadia arranca com duas primeiras empreitadas. Confraria e Câmara Municipal
investem, para já, 600 mil euros no mais antigo santuário mariano português.
AMARES

| José Paulo Silva |

“Um recanto da Suiça, dirá
quem vai à Senhora da Abadia
pela primeira vez”, escreveu Arlindo Ribeiro da Cunha, em
1951, naquela que é considerada
a monografia que melhor documenta o santuário mariano mais
antigo de Portugal, anterior mesmo à formação da nacionalidade. Setenta anos passados, a
Confraria de Nossa Senhora da
Abadia, a Câmara Municipal de
Amares e a Associação das Terras Altas do Homem, Cávado e
Ave (ATAHCA) apostam na requalificação do Santuário com a
melhoria dos espaços de culto e
de apoio aos visitantes, potenciando, assim, a deslocação de
mais peregrinos e turistas ao território do Cávado.
Reconhecido como monumento de interesse público desde
2016, o Santuário de Nossa Se-

nhora da Abadia beneficia, a
partir de agora, de um plano de
melhoramentos projectado pela
Confraria que gere este espaço
de forte religiosidade popular, o
qual inclui a requalificação de
património imóvel e móvel e a
criação de uma loja de turismo.
Carlos Portela, actual presidente da Confraria, aponta “um
grande ciclo de mudança neste
espaço”, notando que já não tem
memória de “obras desta monta
e importância”.
Recentemente foram adjudicadas as empreitadas de reabilitação do interior da igreja e do terreiro, estando já projectados
melhoramentos das capelas da
via sacra e no chamado ‘quartel
Norte’, espaço que já serviu no
passado para abrigo de peregrinos e que se pensa reabilitar para
alojamento turístico.
Comparticipadas pelo Programa de Desenvolvimento Rural
(PDR) 2020, através da medida

Renovação de Aldeias, a intervenção no interior do templo dedicado a Nossa Senhora da Abadia contempla a recuperação do
órgão de tubos, permitindo a sua
utilização nas liturgias e iniciativas culturais.
Será também recolocada a grade de ferro no arco triunfal, excelente exemplar de ferro forjado e elemento distintivo do
Santuário, bem como o púlpito,
junto da última coluna interior
do lado esquerdo do Santuário,
local primitivo da sua existência, valorizando-se assim uma
peça considerada única nas igrejas do norte do país.
A recuperação e restauro das
pinturas sobre o granito no arco

triunfal, a colocação das pinhas
no gradeamento lateral do corpo
principal do Santuário, a colocação do cadeiral e a pintura das
paredes interiores são outros trabalhos do projecto candidatado
ao PRD 2020 através da ATAHCA.
“Estas intervenções permitirão
recuperar o esplendor do interior
do Santuário de Nossa Senhora
da Abadia, fazendo reavivar a
memória dos peregrinos com
mais idade e dar um olhar diferente aos mais jovens”, destaca
Mota Alves, presidente da
ATAHCA, destacando que este
sítio religioso faz parte da Rota
dos Santuários Marianos portugueses, espanhóis e italianos,

lll
É S. Miguel-o-Anjo, e, por mais que nos custe, temos
de lá subir, que foi ali o berço da devoção à Virgem
Senhora da Abadia.

Arlindo Ribeiro da Cunha

criada pela através de um projeto de cooperação transnacional
do qual a associação de desenvolcimento local do Cávado,
Homem e Ave é uma das entidades mentoras.
O investimento previsto para a
intervenção no interior do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, o mais antigo da Península
Ibérica, é de 200 mil euros, prevendo-se que a empreitada, da
responsabilidade da Confraria,
esteja concluída até ao final de
2022.
Se o Santuário de Nossa Senhora da Abadia foi outrora local de grandes peregrinações, a
Confraria, a Câmara de Amares
e a ATAHCA pretendem recuperar o esplendor de outros tempos
para que o templo e o espaço circundante ganhe nova vida, seja
através das peregrinações espirituais, seja pelo turismo sacro
mas com preocupações ambientais e patrimoniais.
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Amares

Recuperação dos Quartéis
e criação de Rota Temática
AMARES

| José Paulo Silva |

As obras recentemente adjudicadas para o espaço exterior do
Santuário de Nossa Senhora da
Abadia, no valor de 400 mil euros, são assumidas pela Câmara
de Amares, que viu aprovada
uma comparticipação do Programa Operacional Norte 2020.
Nos próximos meses será reabilitado o piso do terreiro do
Santuário, desde a igreja até ao
último calvário da Vida de Nossa Senhora, e criado um espaço
que funcionará como loja de recordações e de produtos locais e
Posto de Informação Turística,
uma carência visível para quem
visita o local.
Em perspectiva e à espera também de comparticipação finan-

DR

Quartéis do Santuário podem vir a ser novamente utilizados para alojamento

ceira de fundos comunitários,
está o projecto para intervenção
nos Quarteis do lado Norte.
Trata-se de uma candidatura
mais vasta, que prevê a criação e
sinalização de uma Rota Temática e a recuperação de três espaços para alojamento de romeiros
e turistas que visitem Nossa Senhora da Abadia.
“A complementaridade das intervenções associadas à promoção territorial do Cávado e mais
concretamente ao concelho de
Amares, permitirão alavancar a
economia local e criar novos espaços de atractividade”, entende
o presidente da ATAHCA, Mota
Alves.
Manuel Moreira, justifica o investimento da autarquia no Santuário da Abadia com a necessidade de “dar vida nova a este
espaço”, o que passará, num futuro próximo, também pela requalificação da estrada municipal que o liga ao antigo Mosteiro
de Santa Maria de Bouro, pouco
quilómetros abaixo, parcialmente utilizado como pousada turística. O restante edificado de
Bouro será, até Junho de 2023,
reabilitado com um investimento de 1,7 milhões de euros assegurado pela Câmara de Amares.

Amenidade de um sítio

Maravilhas da arte e natureza deslumbrante
AMARES

| José Paulo Silva |

“Levanta os olhos das maravilhas da arte, e contempla a natureza deslumbrante”, convida-nos Arlindo Ribeiro da Cunha,
na Monografia Histórico-Descritiva ‘Senhora da Abadia’ que
publicou em 1951, edição que a
Confraria de Nossa Senhora da
Abadia recuperou em 2019 e
que bem pode servir de guia a
quem quiser descobrir “a amenidade do sítio e a rudeza das serranias circundantes”do Santuário.
“Com raízes vigorosas mergulhadas no subsolo da primitiva
evangelização peninsular e indubitavelmente já com o culto da
Virgem antes da invasão muculmana, é o Santuário da Senhora
da Abadia o mais antigo de Portugal e quiçá das Espanhas”, começa por nos dizer aquele cónego que, ainda criança, se deixou
“impressionar pelos preparati-

DR
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Santuário da Abadia beneficia de enquadramento natural ímpar

Calvários entram na segunda fase de melhoramentos

vos frenéticos em em casa ia observando, em meados de Agosto,
para a romagem à Senhora da
Abadia”.
Sendo a festa de Nossa Senhora da Abadia cumprida a 15 de
Agosto, o Santuário localizado a

mais frequente dos romeiros que
rumavam a S. Bento da Porta
Aberta.
A extraordinária relevância
deste local de devoção mariana
antes do desenvolvimento de outros santuários como o Sameiro

meia encosta na freguesia de
Santa Maria de Bouro já teve devotos em terras longínquas como a América do Sul, já foi local
de peregrinação obrigatória da
comunidade piscatória da Póvoa
de Varzim e ponto de passagem

ou Fátima, pode ser atestada pela atribuição, no século XII, por
D. Afonso Henriques, do direito
perpétuo do dízimo do sal de
Fão, que constituiu uma das
principais fontes de receita do
Convento que ali se instalou.
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OLIVEIRA S. MATEUS

FAMALICÃO

DA RIQUEZA TÊXTIL
e passado senhorial
ao dia-a-dia de comércio
Freguesia de paisagem rural, Oliveira S. Mateus teve na indústria têxtil o principal suporte
económico. Hoje em dia, é o comércio que movimenta grande parte da população.
Textos Joana Russo Belo Fotos José Pedro

F

reguesia situada quase no extremo leste do concelho, a
15km da cidade de Vila Nova
de Famalicão, Oliveira S. Mateus faz fronteira com Riba
d’Ave, Oliveira Santa Maria, Castelões e
Delães e tem cerca de três mil habitantes.
O Rio Ave delimita a freguesia a sul, rio
que possibilitou o desenvolvimento das
terras da região, que atraiu e fixou no seu
seio as primeiras populações. Os factores
geográficos foram importantes no povoamento inicial de Oliveira S. Mateus e em
relação ao próprio topónimo: o lugar seria
fértil em árvores daí o nome Oliveira se
ter mantido.
Oliveira São Mateus nasce para a história em 1033. Nas Inquirições de 1258,
voltam as referências a ‘Sancti Mathei de
Soelaes in Carrazedo’, em 1290, é citada
‘Freguesia de Sam Mateus de Soualhães’
e Oliveira São Mateus, como designação,

surge na documentação apenas a partir do
século XVI, pois anteriormente era denominada de Soalhães.
Em 1085, foi fundada a Igreja de Soalhães, que assumiu grande importância na
história religiosa nacional, como prova da
introdução da Liturgia Romana na Diocese de Braga, actualmente denominada
Igreja Velha, típica de Entre-Douro e Minho. A Igreja Matriz, ao fundo do Parque
do Quinteiro, com alguns pormenores de
curiosa modernidade, é outro dos destaques arquitectónicos, juntando-se a Capela de Santa Ana, Capela de S. José e as
Quinta de Gavim e Quinta do Conde, que
representam bem o passado senhorial da
freguesia.
Freguesia de paisagem predominantemente rural, teve, no entanto, na indústria
têxtil o principal suporte da economia. Da
riqueza têxtil de outrora já pouco resta duas grandes fábricas que chegaram a

movimentar seis mil funcionários fecharam portas - com espaço agora dedicado
às confecções, metalurgia, tinturaria,
construção civil e comércio em geral.
Aliás, o comércio movimenta uma importante parte da população da freguesia: todas as quintas-feiras, a Feira Semanal realiza-se no Largo da Feira da Santana,
centro nevrálgico da freguesia.
Em termos naturais, o Parque do Quinteiro convida a um passeio, paredes meias
com o Complexo Desportivo Municipal
de Oliveira S. Mateus, com duas piscinas
cobertas, ginásio e vários espaços que podem ser usados em actividades lúdicas e
de ocupação dos tempos livres, sede da
Associação Desportiva e Cultura de S.
Mateus, que fomenta as modalidades de
karaté, musculação, ginástica e futsal. Na
vertente social, o Instituto S. José é referência nas valências de lar de idosos, creche, ATL e serviço de apoio domiciliário.

Olhar do autarca
“Sinto-me um presidente feliz. Embora sinta que gostaria de ter feito mais alguma
coisa, mas não foi ainda possível, não quer
dizer que não vá ser feito. Porque ainda não
sei se me vou recandidatar. Estou à espera
de uma situação em termos de saúde e poderei não ser candidato novamente, mas, se
não for, já tenho alguém para me substituir.
A decisão ainda não está tomada, tenho de
fazer uma série de exames e só aí vou decidir. Poderá estar na hora de acalmar um
pouco. A certeza é que em casa não ficarei,
estarei sempre presente no dia-a-dia da
freguesia, até porque, faço parte do Instituto S. José, da Cruz Vermelha e estou ligado
às várias instituições da freguesia. Olhando
a estes 28 anos na presidência da Junta de
Freguesia, o balanço que faço é muito positivo, apesar de que há sempre coisas a fazer
e coisas que não se conseguem realizar por
várias razões. Nunca fiz promessas de nada,
tentei sempre resolver os problemas ao longo dos anos conforme foram surgindo. Acho
que consegui. Sinto-me realizado”.

Carlos Alberto Pereira
Presidente da Junta de Freguesia

correiodominho.pt 14 de Junho 2021
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ALARGAMENTO
DO CEMITÉRIO
vai arrancar
ainda este ano
OBRAS

Junta de Freguesia vai avançar com o
alargamento do Cemitério, obra que se irá iniciar
ainda este ano civil. Outro dos projectos passa
pelo Parque do Quinteiro, que será requalificado
a pensar nos mais novos e nas famílias. Executivo
estuda ainda a construção de um pavilhão.

H

á 28 anos na Junta de Freguesia, Carlos Alberto Pereira faz um balanço
“muito positivo” do percurso como autarca e destaca as principais obras em curso, nomeadamente, a segunda fase do Complexo
Desportivo de Oliveira S. Mateus e o
alargamento do Cemitério Paroquial.
“Desde que cá estou, já fiz um alargamento do Cemitério, mas, à medida que
os anos vão passando, começa a haver escassez de sepulturas e, neste momento,
comprámos um terreno negociado há cerca de seis anos, havia alguns impedimentos que atrasaram e agora estamos à espera do licenciamento. Tencionamos que

fique licenciado nos próximos meses e
estamos convencidos que ainda este ano
civil possamos dar início à obra. Neste
momento, é a grande necessidade da freguesia. Ainda temos espaço, mas pouco,
apenas dez espaços disponíveis, acredito
que não vamos ter problemas até às obras
serem concluídas. A nossa preocupação é
criar logo de imediato um espaço para receber 60/70 sepulturas”, explicou o autarca, dando conta ainda das intervenções
em algumas ruas, nomeadamente, na Rua
do Arrabalde, Rua de Soalhães, Rua de S.
Mateus, Travessa de S. Mateus, Travessa
das Vinhas e Rua Salgado Zenha.
Além destas obras, o executivo tem como projectos futuros a construção de ha-

- Alargamento do Cemitério
- Intervenções em ruas
- Remodelação da Feira Semanal
- Requalificação da Escola Primária
- Parque do Quinteiro
- Pavilhão Desportivo
bitações a preços controlados, a remodelação da Feira Semanal, da Escola Primária, uma série de obras em passeios e pretende ainda responder, “dentro dos
possíveis, a todas as carências da freguesia, proporcionando uma melhor qualidade de vida a todos os habitantes”.
A curto prazo, segundo explicou Carlos
Alberto Pereira, outro dos projectos a colocar em prática passa pelo Parque do
Quinteiro. “Queremos criar um espaço ligado à água, com chafarizes, de forma a
que os miúdos possam brincar com água,
um espaço fechado e seguro, para que a
população usufrua do recinto e as famílias o possam usar no Verão, altura em
que costuma ficar vazio. Queremos ver

sempre gente no parque, não só às seis da
manhã, com a população que frequenta o
parque para as suas caminhadas e circuito
de manutenção. Com este projecto, pretendemos chamar mais gente ao espaço.
Inclui uma zona de merendas, que pretendemos instalar no actual campo de areia,
que não tem muita utilidade e tem custos
elevados”, sublinhou.
No horizonte da Junta de Freguesia, está
também um Pavilhão: “a câmara não vai
investir nesse projecto, porque tem um
pavilhão muito próximo na freguesia vizinha. Portanto, terá de ser um projecto da
Junta de Freguesia. É uma necessidade da
Associação Desportiva e Cultura de S.
Mateus e será um dos projectos”.

Apoio social é uma das principais missões
“O apoio social é uma valência importante da nossa missão, é aliás, uma das principais”, destacou Carlos Alberto Pereira,
lembrando que a pandemia agravou algumas das situações e exigiu um trabalho
mais atento e alargado do executivo.
“Se não ajudarmos quem precisa, as coisas complicam-se. Estamos sempre atentos. A população sabe que quando precisa
de qualquer coisa pode contar connosco,
por exemplo, deslocámo-nos muitas vezes aos hospitais, há situações que são difíceis, temos gente a ir para o Hospital de
Braga sem transporte e para ir de autocarro têm de ir a Famalicão, depois para a
central de Braga e depois apanhar outro
autocarro para o hospital. Estamos disponíveis para este tipo de serviço. Fazemos

transporte para o Porto, Braga, Fafe, para
várias zonas”, referiu o autarca, destacando ainda a recolha de alimentos para famílias cadenciadas e apoio para medicamentos.
“Não vamos deixar ninguém sem apoio.
Somos uma freguesia muito presente no
dia-a-dia da população, totalmente, 24
horas sobre 24, incluindo aos fins-de-semana, estamos sempre disponíveis para
ajudar. As pessoas já contam connosco.
Mesmo quem não é cadenciado solicita
apoio, por vezes necessita apenas de um
conselho. O Instituto de S. José ajuda
quando temos necessidade, assim como a
Paróquia e a Cruz Vermelha. Estamos
sempre unidos e ligados por forma a resolver os problemas que vão surgindo”.
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Autárquicas 2021 - Famalicão

“Serei um guardião dos que mais precisam”
MÁRIO PASSOS apresentou ontem a sua candidatura e destacam-se duas linhas orientadoras: fazer uma transição tranquila do
legado de Paulo Cunha e há uma agenda própria e ambiciosa. Candidatura a Cidade Europeia do Desporto é um dos motes.
FAMALICÃO
| Redacção |

Mário Passos não é um desconhecido dos famalicenses. Nem
o seu trabalho na vereação do
município. Longe disso. E viu
ainda reforçado o apoio à sua
candidatura à autarquia, com a
presença de Paulo Cunha a seu
lado. Prova suficiente para garantir que a passagem de testemunho será tranquila e com o
sentido de manter “a excelência”. Certo é que, no seu discurso de apresentação, percebeu-se
que já há uma agenda própria,
uma linha de pensamento pessoal e alguns projectos em mente. Desde logo a apresentação de
uma candidatura a Capital Europeia do Desporto. “Não tenham
dúvidas que, juntos, faremos
mais por Famalicão!”, foi uma
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Mário Passos assume como pilar a interpretação “dos sentimentos dos famalicenses”

das frases da noite de Mário Passos.
“Queremos Famalicão como

§notas
“Queremos fazer do desporto
uma bandeira concelhia”

“Queremos um compromisso dos famalicenses para com o desporto e vamos dar-lhes condições para o praticarem. Vamos reforçar os programas
desportivos para todas as idades e para todo o território”, referiu Mário Passos, anunciando que “não se trata de um capricho ou de um exercício de fachada mas do estabelecimento de uma bitola de maior exigência para connosco naquilo que é importante e o Desporto é uma área central para a
nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa superação permanente. Por isso,
tudo vamos apresentar a candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do
Desporto”. Noutro âmbito, “não vamos esperar que as pessoas venha à Cultura, vamos levar a Cultura até elas”, adiantou ainda o candidato à sucessão
de Paulo Cunha na autarquia.
Publicidade
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patamares nas mais variadas
áreas”, destacou o cabeça-de-lista da ‘Mais Acção, Mais Famali-

Grato por contar, no presente e no futuro, com o seu apoio

Mário Passos traça objectivos e reforço de programas

Os Clientes exigentes
escolhem-nos...

um concelho educativo na verdadeira acepção da palavra.
Queremos evoluir para novos

cão’.
Traçou uma agenda baseada
em alguns pilares: ecologia,
qualificação, integração, dinamismo, participação. Neste capítulo assumiu que é “um adepto
intransigente e apaixonado pela
política de proximidade, da democracia participativa e do diálogo estruturado”. “Saberei interpretar o sentimento dos famalicenses”, destacou, perante a feliz coincidência de se apresentar
no dia do Feriado Municipal, dia
de Santo António... “dia de Famalicão”, com classificou.
“Tenho e terei uma preocupação especial para com todos, em
particular com aqueles que, em
cada momento, necessitam de
uma ajuda extraordinária. Não
permitirei que se deixe alguém
para trás por falta de apoio e de
condições”, concluiu.

•ENERGIAS RENOVÁVEIS
•AR CONDICIONADO
• PICHELARIA
•VENTILAÇÃO
•PISCINA
•GÁS
•AQUECIMENTO
CENTRAL
•ASPIRAÇÃO
CENTRAL
•REGA AUTOMATIZADA
•ASSISTÊNCIA TÉCNICA

“Paulo Cunha foi seguramente
um dos melhores do país”
FAMALICÃO
| Redacção |

Paulo Cunha no papel de figura
principal nos agradecimentos,
mas também Nuno Melo e umas
palavras para quem iniciou a caminhada em 2002, Armindo
Costa. Contudo as primeiras palavras da noite foram mesmo dirigidas ao ainda presidente do
município. “Um homem que está na política para servir a comunidade, como muito bem tem demonstrado à frente da Câmara
Municipal. Um homem que dedicou todo o seu talento, que não
é pequeno, ao serviço da causa
pública e que catapultou o nosso
concelho para uma dimensão nacional e até mesmo internacional
que é digna de registo, de admiração e respeito. O Paulo Cunha
foi seguramente um dos melhores presidentes de Câmara do
país”, referiu Mário Passos.
O candidato mostrou-se amplamente satisfeito por contar com

DR

Mário Passos com o actual autarca famalicense, Paulo Cunha, a seu lado

lll
“Uma palavra muito especial para Nuno Melo, o nosso
presidente da Assembleia Municipal desde 2002. A
estabilidade política e a boa gestão deve-se muito a ti”

Mário Passos candidato ‘Mais Acção, Mais Famalicão’

uma unidade à sua volta, desde
antigos autarcas, actuais e por
diversos agentes das instituições

e associações famalicenses. “Por
isso, afirmo que o futuro é Famalicão!” disparou confiante.
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Recursos naturais da Serra d’Arga
são mais importantes que as minas
CONGRESSO Internacional de Equinologia e Turismo Equestre vai salientar os recursos paisagísticos
da Serra d’Arga. Autarcas consideram a biodiversidade bem mais importante que extracção mineira.
ALTO-MINHO
| Redacção |

O presidente da Câmara de Caminha defendeu a valorização
dos recursos naturais, culturais e
paisagísticos da Serra d’Arga
como uma das melhores e mais
eficazes formas de defender este
território, considerando este património muito mais valioso do
que qualquer outra actividade
que se pudesse perspectivar, inclusive a mineira. Miguel Alves
falava na apresentação do I Congresso Internacional de Equinologia e Turismo Equestre, que
vai decorrer entre 1 e 3 de Julho,
em Viana do Castelo.
“Em parceria com os nossos
vizinhos, estamos a colocar cada

DR

Autarcas de Ponte de Lima, Caminha e Viana do Castelo na defesa do património natural da Serra d’Arga

vez mais valor no prato da balança dos recursos naturais, culturais e paisagísticos da nossa

Serra e duvido que qualquer outra actividade que se queira ter
nas Argas, sobretudo mineira,

tenha sequer metade da importância e do valor económico que
a preservação da sua biodiversi-

dade acaba por ter. É mais importante fazer este caminho, este
trabalho, do que pintar as paredes de monumentos de Caminha
a clamar contra as minas. É este
o caminho que vimos fazendo
nos últimos anos e que vamos
continuar a fazer para defender a
nossa jóia da coroa que é a Serra
d’Arga”, sublinhou o autarca de
Caminha.
De acordo com a organização,
o I Congresso Internacional de
Equinologia e Turismo Equestre
pretende acolher, agregar e incentivar uma rede de investigação científica internacional e, a
partir desta, consolidar um destino equestre alicerçado na ciência, no conhecimento e no património.
Promovido pelo Município de
Viana do Castelo, ao abrigo do
projecto Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima, cofinanciado pelo Turismo de Portugal,
o Congresso conta com o apoio
dos Municípios de Caminha e
Ponte de Lima, parceiros deste
projecto, do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo e da Entidade Regional de Turismo Porto e
Norte.
Publicidade

Projecto das eurocidades

Rota fluvial internacional
do Minho ainda este Verão

DR

Representantes das eurocidades testaram rota fluvial

ALTO-MINHO
| Redacção |

A rota fluvial do rio Minho internacional
será lançada este Verão entre as eurocidades Valença-Tui e Monção-Salvaterra de
Miño. No âmbito do projecto ‘Rio Minho – Um Destino Navegável’, aqueles
municípios vão alugar uma embarcação
de 20 lugares e outros meios de transporte terrestes para rotas turísticas entre as
quatro localidades ribeirinhas.
Esta acção, apoiada pelo Programa INTERREG V-A 201-2020, via fortalecer o

turismo local e valorizar a economia,
promovendo os recursos turísticos desta
região transfronteiriça.
Para verificar a viabilidade da rota, responsáveis dos quatro municípios banhados pelo rio Minho e elementos da Capitania de Tui, realizaram aquele percurso
fluvial internacional. Na subida do rio,
participaram o alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, a vereadora, Yolanda Rodriguez, a alcaldesa de Salvaterra de Minho,
Marta Valcárcel, o vereador de Turismo
de Monção, João Oliveira, e o vereador
de Turismo de Valença, Mário Rui.
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Autárquicas 2021 - Viana do Castelo

Poder socialista soma 27 anos
mas conta já com cinco adversários

retirar o Castelo ao nome da cidade, foi interrompida nas autárquicas de Dezembro de 1993,
por um médico independente.
Defensor Moura conquistou a
autarquia e, em Janeiro de 1994,
quando assumiu funções na presidência do município, filiou-se
no PS.
O actual presidente, José Maria
Costa, entrou para a Câmara como adjunto de Moura, em 1994.
Foi vereador até 2009, quando
se estreou como cabeça de lista
do PS à Câmara, já que Defensor
Moura atingira o limite de mandatos autárquicos.

COM A SAÍDA do socialista José Maria Costa, por ter atingido o limite de mandatos autárquicos,
o número de candidaturas até agora formalizadas pode dividir votos na capital do Alto Minho.
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

A liderar a Câmara de Viana do
Castelo há 27 anos consecutivos, o PS coloca o peso da sucessão nas mãos de Luís Nobre,
que, para já, tem pela frente cinco candidaturas concorrentes.
Além da saída do socialista José Maria Costa por ter atingido o
limite de mandatos autárquicos,
o número de candidaturas até
agora formalizadas pode dividir
votos na capital do Alto Minho.
Outro factor de divisão, não só
no concelho como no distrito,
tem sido a constituição da empresa Águas do Alto Minho
(AdAM). A empresa de gestão
das redes de abastecimento de
água em baixa e de saneamento
básico entrou em funcionamento
em Janeiro de 2020 e tem sido
um dos principais argumentos
políticos a marcar a pré-campanha eleitoral para as autárquicas
deste ano, ainda sem data.
A AdAM é detida em 51% pela
Águas de Portugal (AdP) e em
49% pelos municípios de Arcos
de Valdevez (PSD), Caminha
(PS), Paredes de Coura (PS),
Ponte de Lima (CDS-PP), Valença (PSD), Viana do Castelo
(PS) e Vila Nova de Cerveira
(Movimento independente PenCe - Pensar Cerveira), que com-

lll
O actual presidente,
José Maria Costa, entrou
para a Câmara como
adjunto de Moura, em 1994.
Foi vereador até 2009,
quando se estreou como
cabeça de lista do PS à
Câmara de Viana do Castelo,
já que Defensor Moura
atingira o limite de
mandatos autárquicos.
DR

Câmara Municipal de Viana do Castelo vai ter novo presidente a partir das próximas autárquicas

põem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.
Três concelhos - Ponte da Barca (PSD), Monção (PSD) e Melgaço (PS) - reprovaram a constituição daquela parceria.
A criação da empresa tem sido
contestada por vários partidos e
pela população, que nas ruas, em
manifestações, se queixa do aumento “exponencial” das tarifas
e do “mau” funcionamento dos
serviços, reclamando a sua re-

versão e a devolução da gestão
daquelas redes a cada um dos
municípios. Além do actual vereador do Planeamento e Gestão
Urbanística, Reabilitação Urbana, Desenvolvimento Económico, Mobilidade, Coesão Territorial e Turismo, o socialista Luís
Nobre, concorrem às autárquicas o social-democrata Eduardo
Teixeira, em coligação com o
CDS-PP; Cláudia Marinho, pela
CDU; Maurício Antunes da Sil-

va, pela Iniciativa Liberal; Rui
Martins, pelo Nós, Cidadãos!; e
Jorge Teixeira, pelo BE.
Os sete mandatos autárquicos
consecutivos de maioria socialista, iniciados em 1994, foram
antecedidos por cinco mandatos
do PSD, entre 1976, ano das primeiras autárquicas em Portugal,
e 1993.
A governação do social-democrata Carlos Branco Morais, que
ficou marcada pela tentativa de

A ameaça da prospecção minerais na serra D’Arga é outro dos
temas que prometem marcar o
debate, por abranger uma área
de 10 mil hectares nos concelhos
de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Ponte
de Lima, dos quais 4.280 hectares se encontram classificados
como Sítio de Importância Comunitária.
Nas autárquicas de 2017, o PS
conquistou 53,68% dos votos e
garantiu seis mandatos. O PSD
atingiu os 21,25% e dois mandatos, e a CDU alcançou 8,11%, ficando com um eleito.

Actual presidente não se pode recandidatar

Seis candidatos assumidos à presidência da Câmara
VIANA DO CASTELO

| Marlene Cerqueira |

O actual presidente, José Maria
Costa, atinge o limite de mandatos autárquicos, e quer passar o
testemunho ao vereador Luís
Nobre.
O arquitecto Luís Nobre entra
na corrida para garantir a eleição
de sétimo vereador para o PS,
prometendo dar “continuidade
ao trabalho de sucesso realizado

pela equipa” que integrou nos
últimos anos.
O social-democrata Eduardo
Teixeira, em coligação com o
CDS-PP, volta a candidatar-se,
oito anos depois de ter tentado
ganhar a autarquia aos socialistas.
O economista, líder da concelhia do PSD e deputado eleito
pelo distrito de Viana do Castelo, acredita que vai “vencer”.
Cláudia Marinho é repetente

como cabeça de lista da CDU à
Câmara de Viana do Castelo, na
qual ocupa, há oito anos, o único
lugar no executivo que o partido
conquistou em 2013. Também
concorre para “ganhar”, mas admite que se esse cenário não se
concretizar o objectivo da CDU
“é duplicar a presença na autarquia”.
A Iniciativa Liberal candidata
Maurício Antunes da Silva. O
coordenador geral e membro

fundador do Núcleo Territorial
de Viana do Castelo e membro
do Conselho Nacional da IL estreia-se na política e está confiante em que o “desgosto” do
eleitorado no centro-direita permitirá a eleição de um vereador.
O Nós, Cidadãos! apresenta o
arquitecto Rui Martins, que estava afastado da vida política activa há mais de duas décadas. Em
1994, integrou, como vereador
do Planeamento, Gestão Urba-

nística e Ambiente, a equipa de
Defensor Moura. Antes, entre
1989 e 1993, o arquitecto fez
parte, como vereador independente, do mandato da maioria
social-democrata presidida por
Carlos Branco Morais.
O Bloco de Esquerda volta a
apostar no arquitecto e professor
do ensino superior Jorge Teixeira para eleger o primeiro vereador no executivo em 22 anos de
existência do partido.
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Gil Vicente FC
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GIL VICENTE ESTÁ DE
VOLTA DAQUI A DEZ DIAS

PRÉ-ÉPOCA dos barcelenses tem início no dia 24 de Junho, com os habituais
exames médicos. Em Julho, equipa estagia em Ofir. Muitos casos a resolver.
PRÉ-ÉPOCA

| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente tornou ontem oficial a data para o regresso aos
trabalhos: os barcelenses têm o
arranque da nova temporada
agendado para os dias 24 e 25 de
Junho, destinados essencialmente aos habituais exames médios.
Os treinos no relvado arrancarão no dia 28 de Junho, uma segunda-feira, sendo que o conjunto orientado por Ricardo Soares
vai partir para um estágio de
pré-temporada, em Ofir, de 4 a
10 de Julho, contrariamente ao
que acontecia nos últimos anos,

quando a equipa estagiou em
Melgaço.
Quem também, pela mesma altura, estará em Ofir a estagiar será a equipa do Moreirense, pelo
que é bem provável que as duas
equipas possam realizar um jogo
de preparação entre ambas, à
imagem do que sucedeu nos últimos anos.
Por esta altura, ainda a gozar
um período de férias, Ricardo
Soares e a restante equipa técnica, vão-se debroçando no reforço do plantel actual, cabendo à
estrutura do clube tentar assegurar mais algumas peças determinantes, depois das renovações já

anunciadas de Rúben Fernandes
e João Afonso, bem como da
praticamente assegurada continuidade de Vítor Carvalho.
Nesse sentido, os próximos a
serem convidados a estender o
vínculo com os gilistas deverão
ser o guarda-redes Denis e o
central Rodrigão.
Para já, confirmadas estão as
saídas de Joel Pereira, Henrique
Gomes, Ygor Nogueira, Claude
Gonçalves, Lucas Mineiro e
Lourency. Nos últimos dias circulou a informação de que os gilistas tentam, junto do SC Braga,
assegurar Fabiano, Zé Carlos e
Bruno Wilson.

GIL VICENTE

Ricardo Soares já prepara nova temporada no emblema de Barcelos
Publicidade
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Conheci um casal que já passou pelo
apartamesmo. Tinham colocado o apartamento à venda, mas apesar de várias
visitas de potenciais compradores não
conseguiam vender o apartamento
onde moravam. Foi então que me
contactaram e tornaram-se meus
clientes.
O João e a Ana pretendiam adquirir
uma moradia numa zona residencial
mais próxima dos seus locais de
trabalho. O apartamento deles tinha
um enorme potencial para venda, mas
necessitava de uma apresentação
mais cuidada. Contudo, devido às suas
atividades profissionais, eles não
tinham muito tempo para fazerem
repaestas pequenas mudanças e reparações.
Lembro-me de lhes explicar a
prepaimportância de como devíamos prepaapresenrar o apartamento para ser apresen-

tado ao mercado. Eles confiaram em
mim e eu tratei de tudo por eles. A
verdade é que em duas semanas
tínhamos o apartamento do João e
da Ana reservado!
Hoje estou aqui para ajudá-lo
também a si, a vender a sua casa.
Quer saber como? Então, tenha em
atenção as seguintes dicas:
1- Sabia que a definição do preço
correto, influencia no tempo de venda
do seu imóvel?
Colocar o seu imóvel à venda por um
valor desajustado é um dos erros
mais comuns e que terá um impacto
negativo na realização do negócio.
Por um lado, se pedir um valor
alto, os compradores nem
demasiado alto,
sequer vão olhar para o seu imóvel.
demasiPor outro lado, se o valor for demasiado baixo também irá perder
compradores, pois a imagem que irá
probpassar é que a casa tem algum problema.
Para definir o valor do seu imóvel,
deverá considerar outros imóveis com
as mesmas características à venda na
mesma localização e outros fatores
que possam também influenciar
como:
- Características do imóvel

- Estado de conservação
- Localização (como referido acima)
- Áreas de lazer
- Iluminação natural
2 - A importância da realização de
pequenos reparos e da apresentação
do seu imóvel antes de colocar à venda
Já deve ter ouvido a expressão: “A
primeira impressão é a que fica.” - E a
compraprimeira impressão que os compra
dores têm do seu imóvel é a mais
importante.
Se a primeira impressão for má,
dificilmente resultará num pedido de
visita ou num segundo encontro. Por
outro lado, os compradores irão
consesempre desvalorizar o imóvel e consequentemente oferecer muito menos
dinheiro.
Compensa sempre mais reparar as
coisas que não estejam bem, do que
fazer o desconto para que seja o
comprador a arranjar.
É também fundamental que o imóvel
esteja limpo e arrumado quer para as
visitas, quer para a reportagem
desarrufotográfica. Um imóvel sujo e desarru
mado passa a imagem de uma casa
mais pequena e que não é estimada.
3 - Como promover o seu imóvel para
atrair mais compradores?

Agora que já definiu o valor do seu
imóvel e o preparou para entrar no
mercado, está na altura de o colocar
a
primeira
online.
Lembre-se,
impressão é a mais importante! Invista
numa boa reportagem fotográfica e
num bom descritivo.
contacAs fotografias são o primeiro contac
to que os compradores têm com o
imóvel e determinam muitas vezes se o
comprador irá ou não solicitar visita.
É fundamental investir não só na
limpeza e arrumação do imóvel como
numa produção fotográfica que consi
consiga transmitir as dimensões e mais
valias do imóvel e resulte no "amor à
vista".
primeira vista".

ZOME
ZOME EM BRAGA:
BRAGA: R
Rua
ua do C
Complexo
omplexo D
Desportivo,
esportivo, 36, 4715-027 B
Braga
raga - Zomeit, Lda. - AMI 17432

Leia
Leia mais aqui:

18 Desporto

14 de Junho 2021 correiodominho.pt

Mais um ‘show’ guerreiro
nas areias da Nazaré
SC BRAGA goleou o ACD ‘O Sótão’ por 5-1 na 10.ª jornada da 1.ª Fase
do Campeonato de Elite. Guerreiros são líderes isolados, com 24 pontos.
FUTEBOL DE PRAIA
| Ricardo Anselmo |

A resistência do Sótão, penúltimo classificado, durou apenas
20 segundos, altura em que André Lourenço, na conversão de
um livre, inaugurou o marcador
a favor do SC Braga, que realizou mais uma bela exibição no
Campo do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré.
Ainda no primeiro tempo, Lucão (que facturou pelo quinto jogo consecutivo) e Rúben Brilhante também fizeram o gosto
ao pé e colocaram os arsenalistas a vencer por 3-0.

O quarto chegaria pouco depois, logo no primeiro minuto do
segundo tempo, por intermédio
de Bê Martins.
Tirando um pouco o pé do acelerador, o SC Braga controlou a
vantagem de forma tranquila e
ainda permitiu o tento de honra
da formação do Sótão, antes de
Rúben Brilhante bisar na partida
e confirmar a goleada espelhada
no placar, com o 5-1 final.
Nos restantes jogos desta 10.ª
jornada, nota para a vitória do
Sporting por 3-2 sobre o GRAP;
triunfo do Loures por 2-1 sobre
o Varzim e a vitória do Buarcos
por 5-4 perante o Chaves.

O SC Braga continua na liderança isolada, com 24 pontos somados, mais três que o Loures e
mais seis que o Sporting. O
Buarcos, com 15 pontos, ocupa
a quarta posição e fecha, para já,
o lote de equipas que se encontram em posição de apuramento
para a fase e campeão.
Para já, ainda faltam disputarse quatro jornadas nesta 1.º fase,
sendo que no próximo jogo, a 24
de Julho, o SC Braga joga frente
ao GRAP.
Antes, porém, há compromisso
a contar para a 3.ª eliminatória
da Taça de Portugal, a 10 de Julho, contra Estoril ou Vila Flor,

SCB

André Lourenço, Lucão, Rúben Brilhante (2) e Bê Martins fizeram os golos do SC Braga

Publicidade

Equipa feminina do Vitória SC falhou hipótese de subida à II Divisão

Vilaverdense está de regresso à I Divisão
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo |

A equipa do LANK Vilaverdense está de regresso à I Divisão
Nacional de Futebol Feminino,
depois de ter ultrapassado a
equipa do Varzim, nas meias-finais da fase de apuramento de
campeão.
Frente ao Varzim, a equipa comandada por António Silva, somou novo triunfo, desta vez na
Póvoa, por 3-0, depois de ter
vencdo em casa na primeira mão

por 2-0.
As minhotas resolveram o assunto ainda na primeira parte
com golos de Borges e Groves,
que bisou.
Agora, o conjunto de Vila Verde vai discutir com a equipa B
do Sporting o título de campeão
da II Divisão.
Menos sorte teve a equipa feminina do Vitória Sport Clube,
que falhou a hipótese de acesso
à II Divisão. Depois de terem ultrapassado a oposição do Famalicão B na 1.ª eliminatória da fa-

se de apuramento de campeão, o
Vitória SC perdeu agora com o
Rio Ave, por 3-1, e ficou arredada da possibilidade de discutir,
nas meias-finais, a subida à II
Divisão Nacional.
Após um nulo ao intervalo, a
equipa vila-condense chegou à
vantagem, mas Eduarda empatou novamente e levou a decisão
para prolongamento.
Aí, o conjunto de Vila do Conde revelou maior acerto e fez o
3-1, desfavorável à equipa de
Vítor Silva.

Vitórias em juniores e juvenis; Vitória SC goleou a Académica em Sub-19

Duplo triunfo do Braga sobre o Belenenses
TORNEIO NACIONAL
| Ricardo Anselmo |

Jornada muito positiva para as
equipas do Sporting Clube de
Braga nos escalões de Sub-19
e Sub-17 no Torneio Nacional,
com duplo triunfo.
Os juniores, orientados por
Moisés, triunfaram por 3-0 na
casa do Belenenses e ascenderam, ainda que à condição, à li-

derança isolada da prova, somando sete pontos, mais três que
o Vitória SC, que também teve
um fim-de-semana em grande,
depois de golear a Académica,
em Coimbra, por 8-1.
Nos restantes jogos. triunfos de
Sporting (3-0) e Benfica (3-2)
sobre Leixões e FC Porto.
Já no escalão de juvenis, também diante do Belenenses, em
Lisboa, a equipa do SC Braga

venceu por 3-1 e somou o primeiro triunfo nesta segunda fase, ocupando para já a quarta posição, com três pontos. FC Porto
e Sporting venceram Sacavenense e Rio Avem por 2-0 e 2-1, respectivamente.
O Vitória SC, que viu o jogo
com o Benfica ser adiado, joga
na próxima quarta-feira, em Alcochete, com o Sporting (11 horas).

54.º PANOIENSE FC
ANIVERSÁRIO
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O Panoiense
Futebol Clube,
fundado em 1967,
celebrou recentemente o seu
54.º aniversário.
Desde 2016, com
a extinção da equipa
sénior, o clube
entrou numa fase de
reestruturação, com
a juventude a cotar-se como a esperança do amanhã.

Alimentados pelo
elixir da juventude

dia 10 de Junho (já) não é apenas de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portugueses.
O Panoiense Futebol Clube
também reclama o direito de
chamar a si as atenções ao décimo dia do
sexto mês do ano.
Foi num 10 de Junho de 1967 que nasceu oficialmente este clube da freguesia
de Panoias, em Braga, e que recentemente, neste ano de 2021, celebrou o seu 54.º
aniversário, num ano marcado por profundas dificuldades inerentes, claro, aos

O

constrangimentos provocados pela pandemia.
Ao longo dos anos, as gentes de Panoias
sempre se habituaram a vibrar e a sofrer, a
nível desportivo, pelo clube da terra, que
por motivos, sobretudo, financeiros, se
viu na necessidade de extinguir a equipa
de futebol sénior em 2016, iniciando aí
um plano de rejuvenescimento e reestruturação do clube.
Francisco Santos, de 53 anos, é o rosto
do ‘novo’ Panoiense Futebol Clube, que
vive agora da pujança e da alegria da for-

mação para continuar a olhar para o futuro com esperança.
O objectivo é, dentro de dois ou três
anos, voltar a ter uma equipa sénior, por
forma a que o calor da massa associativa
também regresse em peso. Palavra de presidente!
As dificuldades financeiras são imensas
e a luta diária passa muito pela procura de
soluções viáveis para a manutenção do
clube, cuja actividade desportiva, hoje em
dia, se resume ao escalão de juniores,
num projecto que pode conhecer melhor

nas páginas seguintes e que tem uma parceria que em muito beneficia o futebol
panoiense: A ESA - Escola de Futebol
Benfica Braga.
Do palmarés do clube consta um título
conquistado, recentemente, pela equipa
de iniciados, que venceu a II Divisão da
AF Braga em 2018/19.
No livo de memórias cabe ainda espaço
para um outro momento emblemático: a
presença na final da Taça Associação Futebol de Braga, na década de 70, perante o
Maria da Fonte, com derrota por 1-0.
Publicidade
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Francisco Santos
antigo atleta e dirigente do Panoiense,
assumiu os destinos
do clube, no ano de
2016.

Seis anos para levar os
miúdos até aos seniores

ode afirmar-se que é praticamente uma vida ligada ao Panoiense Futebol Clube. As histórias do clube confundem-se
com as de Francisco Santos, que
desde cedo se ligou à colectividade da
fresguesia.
“Já fui atleta do Panoinense durante vários anos, nos escalões de juniores e seniores. Também já fui dirigente na década
de 90. Em 2002 formámos escolinhas e
fui um dos coordenadores. Em 2016 houve um vazio directivo. Ninguém quis pegar no clube. Nesse ano tínhamos tido infantis e seniores. Como ninguém apareceu, entre conversas com colegas meus,
chegámos a um acordo de dar continuidade à equipa de infantis - que iria passar
para iniciados -, uma vez que a maioria
daqueles miúdos não teria outra hipótese
de continuar a jogar à bola. Extinguimos
os seniores porque não havia condições
financeiras”, começou por explicar o dirigente, que encabeça um projecto que pretende voltar a trazer a alegria aos associados do clube de contarem com uma
equipa sénior nas competições distritais
da AF Braga.
“Definimos um projecto de seis anos pa-

“Em 2016 houve um vazio
directivo. Ninguém quis pegar
no clube. Nesse ano tínhamos
tido infantis e seniores. Como
ninguém apareceu, (...), chegámos a um acordo de dar continuidade à equipa de infantis que iria passar para iniciados -,
uma vez que a maioria daqueles
miúdos não teria outra hipótese
de continuar a jogar à bola.
Extinguimos os seniores porque
não havia condições financeiras.
Definimos um projecto de seis
anos para levarmos estes
miúdos até seniores.”

P
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ra levarmos estes miúdos até seniores,
criando todas as condições para voltarmos a ter uma equipa sénior. Estamos
agora a participar no Torneio de Esperan-

ça da AF Braga no escalão de juniores,
mas estamos a competir com 19 juvenis e
três juniores. No fundo estamos já a preparar a próxima época”, projectou, dando
conta de uma parceria existente com outra entidade.
“Nós temos um protocolo com a ESA
(Escola de Futebol Benfica Braga) no
qual cedemos as nossas instalações. Em
contrapartida, estipulamos nesse protoco-

lo que não teríamos escalões iguais. Ou
seja, fizemos iniciados, enquanto o Benfica só tinha escolinhas, benjamins e infantis. Depois, fizemos juvenis, o Benfica
criou iniciados. Agora, criaremos juniores
no próximo ano e o Benfica vai ter então
os juvenis. Portanto, nós temos os escalões todos no nosso campo, mas em representação do Panoiense apenas os juniores. Sempre com o intuito de, daqui a
dois anos, ter sempre uma equipa de juniores e outra de seniores. A ideia também passa por dar uma saída aos jogadores do Benfica que terminam as suas
etapas por lá e integrarem as nossas equipas”, frisou, recordando que o clube até já
foi feliz com esta aposta na formação, sucesso esse espelhado numa recente conquista.
“Em 2018/19 fomos campeões no escalões de iniciados. Foi o primeiro título de
campeão da história do clube. Já estivemos numa final da Taça AF Braga, na década de 70, com o Maria da Fonte, que
acabamos por perder por 1-0. Em
1984/85 tivemos camadas jovens pela
primeira vez, coma criação do escalão de
juniores”, disse, destacando estes como
alguns dos momentos mais importantes.
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“Estamos a tentar criar
alguma estabilidade”
Francisco Santos traça o
cenário que encontrou, do
ponto de vista financeiro,
quando assumiu o clube,
há cinco anos. Daí para cá,
assume, o trabalho
principal tem sido o de
criar todas as condições
para a existência de
sustentabilidade no futuro.
á tinha sido dirigente anteriormente, como assumiu, mas o cenário
que encontrou nesta espécie de segunda passagem pela liderança do
clube foi totalmente diferente para
Francisco Santos.
“Quando tomámos conta, há cinco anos,
o clube não tinha dinheiro. O clube teve
sempre o hábito de fazer almoços, jantares e convívios… Não dava salários, mas
fornecia algumas ajudas de custo. Depois
tínhamos sempre as inscrições e a manutenção do campo, que é algo muito caro.
Por isso, chegava-se sempre ao final das
épocas sem dinheiro. Inscrever uma equipa sénior fica muito caro e os apoios são
poucos. Estamos a tentar arranjar alguém
que nos apoie de forma contínua”, disse,
aproveitando a conversa com o Correio
do Minho para apelar, também, ao coração dos sócios, tidos como essenciais nesta retoma que se pretende para o Panoiense Futebol Clube.

J

“Quando tínhamos seniores, os associados estavam bastante próximos. Tínhamos à volta de 200 sócios pagantes. Com
a extinção da equipa de seniores, os associados afastaram-se. Ou por falta de compreensão do projecto ou porque, para
eles, o Panoiense era apenas seniores e
não uma equipa de formação. Temos hoje
uma cota simbólica e, mesmo assim, na
época que agora acaba não chegamos, sequer, aos 90 associados. Sinto que nos
abandonaram um bocadinho e tendo em

“Quando tínhamos seniores,
os associados estavam bastante
próximos. Tínhamos à volta
de 200 sócios pagantes. Agora
afastaram-se, ou por falta de
compreensão do projecto ou
porque, para eles, o Panoiense
era apenas uma equipa sénior.
Sinto que nos abandonaram um
bocadinho e precisamos deles.”

conta a cota simbólica de cinco euros
anuais… A promessa é mesmo essa: que
dentro de três anos, no máximo, tenhamos uma equipa sénior. Gostava de lhes
fazer esse apelo, para que voltassem a ser
sócios. Até à criação dos seniores vamos
continuar com esta cota de cinco euros
anuais. Precisamos deles. Fazem-nos
muita falta. Espero que eles compreendam que isto é uma fase de reestruturação
do clube”, sublinhou o presidente Francisco Santos.
Publicidade
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“Hoje deparámo-nos
com dois grandes problemas
Presidente apela à ajuda
das entidades para um
apoio na conclusão das
obras no Bar e na Sede
e também na substituição
da iluminação.
pisodicamente, o clube ainda vai
promovendo algumas melhorias
nas suas instalações, realizando
obras de remodelação para disponibilizar as melhores condições possíveis aos jovens atletas.
Ainda assim, há muito ainda por fazer, e
Francisco Santos lança uma vez mais um
apelo, às entidades, para que olhem para o
clube e ajudem a solucionar alguns dos
problemas da actualidade.
“Temos o nosso campo, cujas obras
nunca foram concluídas. Esteve quatro
anos em obras, quando foi para colocar o
sintético (2009). A obra esteve parada durante quatro anos e obrigou até ao encer-

E
Publicidade

ramento das escolinhas. Andámos com a
casa às costas. Hoje deparámo-nos com
dois grandes problemas: o bar e a sede
não foram acabados (parte da cobertura) e

isso obriga-nos a gastar muita energia,
porque é muito frio no inverno e muito
quente no verão. Já enviámos vários pedidos à Junta, que entretanto passa para a

Câmara, mas dizem que não é nada com
eles…”, lamentou o dirigente, que aponta
outro handicap e que, no seu ponto de vista, é imperativo resolver da forma mais
célere possível, uma vez que implica um
gasto financeiro significativo, que pode
condicionar outro tipo de investimentos
no momento de, finalmente, se partir para
a reconstituição de uma equipa sénior.
“Outro pedido que queria fazer passa
pela substituição da nossa iluminação. É
uma iluminação muito antiga, que representa um gasto mensal insuportável. Já
meti um pedido à Junta para, através dela,
chegarmos à Câmara, para tentarmos acabar as obras. Temos feito algumas remodelações com base nos apoios da Junta e
através das nossas poupanças. Mas deixo
aqui um pedido para que nos ajudem a
terminar o Bar e a Sede (é uma obra que
está prometida há muitos anos), bem como a possibilidade de colocar LED's no
campo. É fundamental porque não temos
condições de pagar a electricidade e ao
mesmo tempo ter uma equipa sénior”, rematou Francisco Santos, na esperança de
ver solucionados estes problemas.
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SC Cabreiros 2021/2022
começa a ganhar forma
CLUBE bracarense prepara com antecedência a próxima temporada e já
garantiu a continuidade da equipa técnica e doze jogadores. Saem oito.
PRÓ-NACIONAL

| Ricardo Anselmo |

Sexto classificado na última edição da Pró-Nacional, na série A,
com 14 pontos somados, fruto
de três vitórias e cinco empates
em onze jogos, o Sporting Clube
Cabeiros já prepara a próxima
temporada, na qual estebeleceu
como objectivo tentar fazer melhor do que em 2020/21.
Nesse sentido, a primeira confirmação oficial acabou por ser a
continuidade do técnico Dinis
Rodrigues e da restante equipa

técnica, composta pelos adjuntos Carlos Costa e Miguel Oliveira, e pelo técnico de guardaredes, José Lopes.
Em matéria de saídas, o clube
anunciou a despedida de oito
atletas. São eles os guarda-redes
Miguel Azevedo e Marco Lopes,
o defesa Luís Ribeiro, o médio
Diogo e os avançados Bernardo,
Simões, Tiago e Bonjardim.
De resto, o sector atacante deverá ser aquele que mais movimentações deverá registar neste
período de defeso, tendo em
conta que saíram quatro elemen-

tos do sector mais avançado e
permanecem apenas dois.
No que toca a renovações, já
foram anunciadas, também, doze permanências na equipa que
vai atacar a temporada 2021/22.
Nesse sentido, permanecem no
grupo de trabalho o guarda-redes Malhão, os defesas Duarte,
Sobrinho, Pedro Silva e Ricardo
Lopes, os médios Isac, Leitão,
Miguel, Valtinho e Tifas e os
avançados Marco Lima e Guilherme.
Neste momento, falta apenas
conhecer o futuro de quatro ele-

SC CABREIROS

Malhão é, para já, o único guarda-redes confirmado para a próxima época

mentos do plantel, entre os quais
o guarda-redes Fábio Pereira, o
defesa Pedro Araújo e os médios
Rocha e André.
Nos próximos dias, estes e outros dossiês deverão ser concluí-

dos, por forma a que o grupo de
trabalho possa ficar completo
com antecedência. O clube deve
anunciar, brevemente, algumas
contratações para colocar ao dispor de Dinis Rodrigues.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos
No Centro da Cidade
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DIÁRIO DO

FASE DE
GRUPOS

EUROPEU

Diogo Dalot rende Cancelo
na selecção nacional
LATERAL direito formado no Fintas, na Póvoa de Lanhoso, chega à selecção principal
de Portugal. João Cancelo já não treinou. Diogo Jota está “ansioso” por começar.
EURO-2020

Desafios do dia

| Rui Miguel Graça |

O defesa Diogo Dalot vai substituir João
Cancelo, que fez um teste positivo ao
novo coronavírus, nos convocados de
Portugal, a dois dias da estreia no Euro2020, diante da Hungria, informou a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O lateral-direito dos ingleses do Manchester City obteve um resultado positivo à covid-19 no “seguimento de um
teste rápido de antigénio realizado no sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”.
Por outro lado, Anthony Lopes treinou
integrado e sem limitações nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, no
Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, parecendo ultrapassados os problemas físicos que o condicionaram nos últimos dias.
O avançado Diogo Jota falou aos jornalistas e assumiu sentir “fascínio pelo
golo” e que espera continuar a utilizar a
capacidade goleadora “em prol” da seleção portuguesa de futebol, cuja ambição
de participar no Euro2020 “está no auge”.
“O golo é uma coisa que me fascina e
que procuro sempre em todos os jogos.
Já marquei alguns na minha carreira e
espero marcar mais. Espero continuar a
utilizar esse aspeto em prol da selecção,
porque seria muito bom para mim e para
todos nós”, afirmou Jota, em conferência de imprensa, no Estádio Illovszky
Rudolf, em Budapeste.
Publicidade

Inglaterra vence Croácia
A Inglaterra derrotou a vice-campeã do mundo
Croácia, com um golo de Sterling, aos 57 minutos. Em Bucareste a Áustria entrou com o pé direito ao vencer a Macedónia do Norte. Lainer
abriu o activo (18m), Pandev ainda empatou
(28m), mas na recta final Gregoritsch (78m) e
Arnautovic (90) fizeram o resultado final.
À noite um jogo de loucos entre Países Baixos e
Ucrânia. A laranja mecânica chegou aos 2-0, os
de leste empataram o jogo, mas Dumfries ainda fez o 3-2 para neerlandeses.

Joga amanhã com Hungria

Turco Cuneyt Çakir dirige
estreia de Portugal
FPF

Diogo Jota mostrou-se ansioso por começar o Europeu para Portugal

Autor de 13 golos em 30 jogos na última época, a primeira ao serviço do Liverpool, o internacional luso manifestou-se “orgulhoso” com os elogios que
recebeu pelo desempenho nos ‘reds’,
embora salientando que “o mais importante é o trabalho diário” e o que os jogadores podem “fazer pelo clube e pelo
país”.
De resto, Jota mostrou-se “preparado”
para começar o Europeu, apesar dos problemas físicos que teve no final da temporada, e mostrou-se “ansioso” por se
estrear numa grande competição inter-

nacional por Portugal.
“Tinha o sonho de chegar à seleção
principal e consegui. Esta é a primeira
competição pela selecção AA que tenho.
Estou ansioso por começá-la. A vontade
do grupo está no auge e queremos começar este Europeu a vencer”, disse, confessando que a “tarefa do mister [Fernando Santos] não é fácil”, tendo em
conta a “muita qualidade” de todos os
jogadores a equipa das 'quinas'.
Portugal é o detentor do troféu e integra o grupo F do Euro2020, juntamente
com Hungria, Alemanha e França.

O turco Cuneyt Çakir foi designado para dirigir
o encontro de estreia de Portugal no Euro2020,
diante da Hungria, em Budapeste, referente ao
grupo F, tal como já tinha acontecido em 2016,
revelou hoje a UEFA.
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DIÁRIO DO

CALENDÁRIO

EUROPEU

GRUPO B

GRUPO A
J

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

J

V E D GM GS P

1. Itália

1 1 0 0

3 0

3

1. Bélgica

1 1 0 0

3 0

3

1. Áustria

1 1 0 0

3 1

3

2. País de Gales

1 0 1 0

0 0

1

2. Finlândia

1 1 0 0

0 0

3

2. Países Baixos

1 1 0 0

3 2

3

3. Suíça

1 0 1 0

0 0

1

3. Dinamarca

1 0 0 1

0 1

0

3. Ucrânia

1 0 0 0

2 3

0

4. Turquia

1 0 0 1

0 3

0

4. Rússia

1 0 0 3

0 3

0

4. Macedónia Norte 1 0 0 0

1 3

0

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

12 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Finlândia
12 Jun 20h São Petersburgo
Bélgica - Rússia
16 Jun 14h São Petersburgo
Finlândia - Rússia
17 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Bélgica
21 Jun 17h Copenhaga
Rússia - Dinamarca
21 Jun 17h São Petersburgo
Finlândia - Bélgica

13 Jun 17h Bucareste
Áustria - Macedónia do Norte
13 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Ucrânia
17 Jun 15h Bucareste
Ucrânia - Macedónia do Norte
17 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Áustria
21 Jun 17h Amesterdão
Macedónia do Norte - Países Baixos
21 Jun 17h Bucareste
Ucrânia - Áustria

R E S U LTA D O S

11 Jun 20h Roma
Turquia - Itália
12 Jun 14h Baku
Gales - Suíça
16 Jun 17h Baku
Turquia - Gales
16 Jun 20h Roma
Itália - Suíça
20 Jun 17h Roma
Itália - Gales
20 Jun 17h Baku
Suíça - Turquia

0
1

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

0

1

3

GRUPO D
J

1

3

0

3

J

2

GRUPO F

GRUPO E
V E D GM GS P

1

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

1 0 0 0

1 0

3

1. Espanha

0 0 0 0

0 0

0

1. Hungria

0 0 0 0

0 0

0

2. República Checa 0 0 0 0

0 0

0

2. Suécia

0 0 0 0

0 0

0

2. PORTUGAL

0 0 0 0

0 0

0

3. Escócia

0 0 0 0

0 0

0

3. Polónia

0 0 0 0

0 0

0

3. França

0 0 0 0

0 0

0

4. Croácia

1 0 0 0

0 1

0

4. Eslováquia

0 0 0 0

0 0

0

4. Alemanha

0 0 0 0

0 0

0

1. Inglaterra

R E S U LTA D O S

1

13 Jun 14h Londres
Inglaterra - Croácia
14 Jun 14h Glasgow
Escócia - República Checa
18 Jun 17h Glasgow
Croácia - República Checa
18 Jun 20h Londres
Inglaterra - Escócia
22 Jun 20h Londres
República Checa - Inglaterra
22 Jun 20h Glasgow
Croácia - Escócia

0

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

14 Jun 17h São Petersburgo
Polónia - Eslováquia
14 Jun 20h Sevilha
Espanha - Suécia
18 Jun 14h São Petersburgo
Suécia - Eslováquia
19 Jun 20h Sevilha
Espanha - Polónia
23 Jun 17h Sevilha
Eslováquia - Espanha
23 Jun 17h São Petersburgo
Suécia - Polónia

15 Jun 17h Budapeste
Hungria - Portugal
15 Jun 20h Munique
França - Alemanha
19 Jun 14h Budapeste
Hungria - França
19 Jun 17h Munique
Portugal - Alemanha
23 Jun 20h Munique
Alemanha - Hungria
23 Jun 20h Budapeste
Portugal - França

Publicidade
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Homenagem

Milhares
de pessoas
quiseram
despedir-se
de Neno!

EMOÇÃO E RECONHECIMENTO no último adeus
a um grande Senhor! Urna percorreu ruas
de Guimarães sob intensos aplausos e gritos.
“Neno será eternizado no clube”, diz o presidente.
VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

Era a última oportunidade para a
devida homenagem e derradeira
despedida a um símbolo do Vitória SC e do futebol português.
Muitos não quiseram desperdiçá-la e acorreram em grande número, ontem, primeiro ao Estádio D. Afonso Henriques, onde o
corpo do antigo guarda-redes e
dirigente dos vimaranenses esteve exposto, e depois pelas ruas
da cidade, no cortejo até à Igreja
de S. Francisco.
Em todos os momentos, milhares de pessoas juntaram-se e, durante o percurso, registou-se
mesmo um mar de gente, que foi

dispensando longos e ruidosos
aplausos, entoando gritos, desfraldando bandeiras e acendendo
algumas tochas simultaneamente.
Na parte da tarde, junto ao memorial criado pelo adeptos ao lado da estátua de D. Afonso Henriques - recheado de objectos
deixados em homenagem a Neno, desde cachecóis de vários
clubes a bandeiras, fotografias,
flores e mensagens - deu-se um
dos momentos mais emotivos do
dia: Paulo Futre, acompanhado
pelo presidente da Liga, Pedro
Proença, e pelo presidente do
Vitória SC, Miguel Pinto Lisboa, lembrou o antigo colega e
não conseguiu conter as lágri-

mas, sendo de imediato brindado com muitas palmas das centenas de pessoas presentes.
Pelas 16.45 horas, o corpo de
Neno seguiu num cortejo fúnebre até à Igreja de S. Francisco,
partindo depois para o cemitério
municipal de Monchique.
Ao longo do dia, foram várias
as personalidades que passaram
pelo estádio do Vitória SC, desde Sílvio Cervan, vice-presidente do Benfica, a antigos jogadores como Shéu, Valdo, Jorge
Andrade, Oceano, Hélder Postiga, Dimas, Paulo Alves, Paulo
Santos, bem como atletas do actual plantel vimaranense, André
André, Rochinha, André Aleida
ou Bruno Varela.

A autarquia vimaranense decretou dois dias de luto municipal, estudando uma homenagem
póstuma ao antigo guarda-redes,
tal como o clube que, segundo
Miguel Pinto Lisboa, irá eternizar o nome de Neno, não revelando, contudo, de que forma o
fará.
“A dimensão desta homenagem mostra a força do Neno,
mas também do Vitória e da cidade. Queremos que essa força
saia ainda mais reforçada e queremos seguir o que foi o legado
do Neno, de força, união, genuidade e de alegria”, disse o presidente do vitoriano antes do início da marcha fúnebre, notando
que, “apesar de ter nascido em

Cabo Verde, Neno era um vimaranense e um vitoriano de coração”.
“É um cenário invulgar porque
estamos a falar de uma pessoa
invulgar, que estava genuinamente de bem com todos, que
fazia pontes, de um problema ele
via uma oportunidade, por isso
esta unanimidade na homenagem ao Neno”, referiu o líder
dos conquistadores em relação
ao mar de gente que se juntou
para um último adeus a Neno.
Adelino Augusto da Graça
Barbosa Barros, de 59 anos, faleceu na noite da última quintafeira e, apesar de fisicamente
distante, mantém-se presente
por via do seu testemunho.
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AF Braga

Pica vence e garante o título

TRIUNFO por 2-1 na recepção ao Celoricense, valeu a conquista do ceptro à formação fafense. S. Paio goleou fora de portas e
sobe como melhor segundo. Na série A, o campeão Ucha perdeu, já na série B, o Esporões fechou com uma vitória.
DIVISÃO DE HONRA
| Redacção |

Contas fechadas na Divisão de
Honra da Associação de Futebol
de Braga e está encontrado o
campeão que faltava. Trata-se do
Pica, uma vez que a série C era a
única que ainda não estava resolvida à entrada para a última
ronda. O emblema fafense cumpriu em casa, na recepção ao Celoricense, num triunfo por 2-1 e
festejou a conquista do ceptro.
Pica, Sporting da Ucha e Esporões são os novos campeões da
Divisão de Honra da Associação
de Futebol de Braga.
O conjunto barcelense de São
Romão da Ucha já se tinha sagrado campeão na ronda anterior. Assim sendo, em dia de festa acabou por perder por 3-0 na
deslocação ao reduto do Esposende, que ficou no terceiro lugar, com os mesmos pontos do
Roriz, segundo classificado. As
duas equipas terminaram a prova a um ponto de distância do

Ucha.
A série B, no que diz respeito à
luta pelo primeiro lugar foi a que
teve menos história, uma vez
que o Esporões apenas perdeu
pontos num desafio, concedendo
um empate em onze jogos disputados. Nos restantes somou dez
vitórias. Ontem voltou a fazê-lo
num triunfo caseiro diante do
Caldelas, conjunto que terminou
a prova no quinto posto da tabela classificativa.
O pódio ficou fechado com o
Bairro, segundo classificado que
ontem venceu de forma robusta
na visita à casa do Terras de
Bouro, e com o Guilhofrei, que
triunfou também por 4-1 na casa
do Ruivanense.
Por último, a série C. À entrada
para esta jornada a vantagem era
para o Pica, mas o S. Paio também estava à espreita. O Pica
venceu em casa o Celoricense e
selou o título de campeão. O S.
Paio cumpriu o seu papel, na visita ao terreno do lanterna vermelha Selho, mas acabou no se-

AFB

HONRA

A

AFB

J. 11

RESULTADOS
Viatodos, 4; Granja, 3
Ág. Alvelos, 1; Roriz, 4
MARCA, 3; Fradelos, 1
Calendario, 1; Louro, 4
Esposende, 3; Ucha, 0
Carreira, 4; Ceramistas, 2
CLASSIFICAÇÃO
J

1. Ucha
2. Roriz
3. Esposende
4. Viatodos
5. Fradelos
6. MARCA
7. Carreira
8. Ag. Alvelos
9. Calendário
10. Louro
11. Granja
12. Ceramistas

V

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10

8
7
7
6
6
5
4
4
2
2
1
0

E

1
3
3
3
1
1
3
1
6
1
2
1

HONRA

B

AFB

J. 11

RESULTADOS
T. Bouro, 1; Bairro, 4
Ruivanense, 1; Guilhofrei, 4
Celeirós, 3; Guisande, 0
Lousado, 2; Sequeirense, 1
Sobreposta, 3; Este FC, 2
Esporões, 3; Caldelas, 2
CLASSIFICAÇÃO

D

M

S

P

2
1
1
2
4
5
4
6
3
8
7
9

22
27
22
21
24
18
24
24
13
11
14
8

14
12
11
19
19
18
19
18
18
22
29
29

25
24
24
21
19
16
15
13
12
7
5
1

J

V

1. Esporões 11
2. Bairro
11
3. Guilhofrei 11
4. Lousado
11
5. Caldelas 11
6. Este FC
11
7. Sobreposta 11
8. Sequeirense 11
9. Celeirós
11
10. T. Bouro
11
11. Guisande 11
12. Ruivanense 11

10
7
7
5
4
4
2
3
3
2
2
2

E

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

HONRA

C

J. 11

RESULTADOS
Pica, 2; Celoricense, 1
Airão, 2; Urgeses, 2
Gonça, 1; Pevidém B, 2
Regadas, 4; Polvoreira, 1
Campelos, 2; Antime, 3
Selho, 1; S. Paio, 4
CLASSIFICAÇÃO

D

M

S

P

0
1
2
4
4
5
3
5
6
5
7
9

31
26
24
13
11
18
16
15
13
14
16
11

4
8
15
14
10
21
18
22
17
21
29
29

31
24
23
17
15
14
12
12
11
10
8
6

J

1. Pica
2. S. Paio
3. Campelos
4. Pevidém B
5. Antime
6. Celoricense
7. Polvoreira
8. Regadas
9. Airão
10. Gonça
11. Urgeses
12. Selho

V

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

E

2
1
1
3
2
2
2
3
5
2
4
1

D

M

S

P

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

21
26
16
28
16
20
17
14
20
15
24
14

8
13
14
14
20
20
22
26
22
19
23
30

26
25
19
18
17
14
14
12
11
11
10
7

CAMPEÃO
Ucha

CAMPEÃO
Esporões

CAMPEÃO
Pica

gundo posto da prova. Apesar
disso, sobe como melhor segundo classificado de todas as sé-

ries.
Na luta pelo terceiro lugar, as
contas também já estavam fe-

chadas à entrada para a última
ronda. O Campelos fechou o pódio com 19 pontos.

A uma jornada do final das três primeiras séries

Serzedelo acompanha vizinho e campeão Emilianos na subida
I DIVISÃO

| Redacção |

Quando falta uma jornada para o
ponto final no campeonato distrital da I Divisão já há mais decisões. Na série A, S. Veríssimo
e S. Comes sobem. Falta decidir
apenas quem será o campeão, algo que fica reservado para a última jornada.
Já na série B, o campeão Emilianos continua a ser a melhor
equipa de todas, já que é a única,
em todas as competições a somar por vitórias todos os jogos
disputados. Ontem o Serzedelo
selou a subida de divisão. Venceu em Pedralva por 2-1 e viu o
Merelim São Paio ser derrotado
em casa pelo Maria da Fonte B.
Já na série C, a Oliveirense assumiu a liderança da prova após
ter goleado em S. Cristovão e
mercê da derrota do Prazins em
Delães. Apesar disso as duas
equipas sobem ao escalão superior.
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A

AFB

J. 12

RESULTADOS

1. S. Veríssimo11
2. S. Cosme 11
3. Marinhas B 11
4. Operário 11
5. Tadim
11
6. Fonte Boa 11
7. Alegrienses 11
8. 7 Fontes 11
9. Gondifelos 11
10. Martim B 11
11. Louro B
11
12. Antas
12
13. Carreira B 11
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19
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15
14
12
11
10
4
3

PRÓXIMA JORNADA
Martim B - Carreira B
Marinhas B - Gondifelos
Alegrienses - Tadim
Louro B - Fonte Boa
S. Cosme - Operário
S. Veríssimo - 7 Fontes
Folga: Antas

J

1. Emilianos
2. Serzedelo
3. Merelim SP
4. M. Fonte B
5. Palmeiras
6. Pico R.
7. Cabanelas
8. Pedralva
9. Lanhas
10. Gerês
11. P. dAve B
12. Crespos
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9
11
10
9
10
10
10
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6
8
7

5
10
13
16
11
6
24
19
31
14
27
20

30
24
20
19
16
15
14
11
8
7
4
2

PRÓXIMA JORNADA
Pico R. - Emilianos
Porto dʼ Ave B - Lanhas
Geres - Merelim SP
M. Fonte B - Palmeiras
Crespos - Pedralva
Folga: Serzedelo
Folga: Cabanelas

J

1. Oliveirense 11
2. Prazins
11
3. AS Eufemia 11
4. Delães
11
5. Aldão
11
6. Brito B
11
7. Souto
11
8. S. Cristovão 11
9. Tabuadelo 12
10. Ronfe B
11
11. Longos
11
12. Briteiros
11
13. Sandin. B 11
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9
7
7
7
5
4
2
2
3
1
1
1
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1
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2
0
1
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5
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I DIV.

D

J. 11

RESULTADOS

AS Eufémia, 3; Briteiros, 2
Ronfe B, 2; Brito B, 1
Aldão, 2; Tabuadelo, 1
S. Cristovão, 1; Oliveirense, 5
Delães, 1; Prazins, 0
Souto, 0; Longos, 4
Folgou: Sandinenses B
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

D

I DIV.

RESULTADOS

Palmeiras, 1; Cabanelas, 0
Pedralva, 1; Serzedelo, 2
Merelim SP, 0; M. Fonte B, 2
Emilianos, 4; Crespos, 0
Folga: Gerês
Folga: Porto dʼAve B

Tadim, 2; S. Cosme, 2
7 Fontes, 4; Antas, 0
Gondifelos, 3; Alegrienses, 0
Operário, 4; Martim B, 2
Fonte Boa, 2; Marinhas B, 5
Carreira B, 0; S. Veríssimo, 7
Folgou: Louro B
CLASSIFICAÇÃO
J

I DIV.

Gandarela, 1; Candoso, 3
Cavez, 3; Cepanense, 3
Fermilense, 1; S. Tiago, 0
Ág. Alvite, 7; Sweet Night, 0
Tagilde, 6; Taipas B, 0
Folgou: St. Adrião
CLASSIFICAÇÃO
J
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11
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PRÓXIMA JORNADA
Brito B - AS Eufemia
Sandinenses B - S. Cristovão
Briteiros - Aldão
Prazins - Souto
Longos - Ronfe B
Oliveirense - Delães
Folga: Tabuadelo

1. Candoso
2. Tagilde
3. St. Adrião
4. Fermilense
5. Ág. Alvite
6. Gandarela
7. Cepanense
8. S. Tiago
9. Taipas B
10. Cavez
11. Sweet Night
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8
8
10
10
9
6
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1
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CAMPEÃO
Candoso
Sobe à Divisão de Honra
Candoso
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5
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44
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45
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1
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§SC Braga

Alegria na retoma das
actividades desportivas

Venceu 400 metros
João Peixoto brilha
na IIII Noite Atlética

ENCONTRO de escolas de ciclismo - Guimarães Cidade de Desporto marcado
por muito entusiasmo e emoção, um evento realizado no Ave Park.
GUIMARÃES
| Redacção |

A alegria foi a tónica dominante
do Encontro de Escolas de Ciclismo - Guimarães Cidade de
Desporto que reuniu no AvePark
cerca de 140 jovens ciclistas em
representação de 20 equipas. Organizado conjuntamente pela
Associação de Ciclismo do Minho e pela Federação Portuguesa
de Ciclismo, com o apoio do
Município de Guimarães
O entusiasmo, a alegria e a
emoção pelo regresso às actividades desportivas marcaram o
Encontro de Escolas de Ciclismo - Guimarães Cidade de Desporto, o primeiro para a zona
norte do País na vertente de ciclismo de estrada. Na verdade,
apesar de ainda existirem limitações à realização de actividades
desportivas, os jovens atletas extravasaram efusivamente a sua
alegria pelo reencontro com os
colegas e o regresso ao desporto.
“A retoma da atividade desportiva é um claro sinal de esperança”, afirmou Ricardo Costa, vereador do desporto, que assistiu
a diversas corridas, recordando
que “a essência do desporto está
na formação e, por isso, a Câmara Municipal de Guimarães colabora neste tipo de iniciativas, sobretudo destinadas aos mais
jovens”.
No aspecto desportivo, a equipa Vilanovense destacou-se na
classificação colectiva depois de

Na III Noite Atlética, que decorreu
na pista de atletismo do Estádio
1.º de Maio em Braga, estiveram
em particular destaque alguns atletas do SC Braga: João Peixoto que
venceu os 400 Metros com o tempo
de 49.36 e Adriano Lopes, que se
sagrou vencedor do lançamento
do peso na categoria de 7,26 Kg
com a marca de 15.28.
Evidência também para Rafael Vilas Boas que alcançou o 2.º lugar
nos 110m barreiras com o registo
de 16.98.

Em Vila Pouca de Aguiar
Dois bronzes
no Torneio Juvenil

DR

Um dos pódios no encontro que decorreu ontem em Guimarães

ter colocado atletas em quase todos os pódios. Seguiram-se na
classificação a Seissa, UC Trofa,
CC Barcelos e o Penafiel Bike
Clube fez quinto lugar.
Individualmente, André Maia
(Maiatos) e Bruna Gonçalves
(ADRT Tondela) evidenciaramse em juvenis, depois de concluídas as duas provas de contrarrelógio e em linha).
Em infantis, destacaram-se
Afonso Silva (Seissa) e Mariana
Maia (Maiatos) que foram os
melhores nas provas de destreza
e em Linha, enquanto em iniciados se evidenciaram Martim
Quitério (Clube Ciclismo de Mi-

randela) e Matilde Fernandes
(Seissa).
“Fico muito satisfeito por esta
prova se ter realizado no Avepark porque aproxima muito os
jovens e aumenta a compreensão
em relação ao Parque de Ciência
e Tecnologia. Ver as crianças e
jovens atletas a praticarem ciclismo neste parque, onde se
conjuga tecnologia com saúde e
entidades de grande intensidade
em conhecimento científico e
tecnológico, é fundamental para
que os jovens percebem que esta
interação entre desporto e academia é fantástica”, disse Ricardo
Costa.

O Sporting Clube de Braga teve
duas atletas a destacar-se no Torneio Juvenil ed Norte, que decorreu
em Vila Pouca de Aguiar. As jovens
atletas do SCB Matilde Fernandes
e Mara Rodrigues estiveram ao seu
melhor nível. Matilde Fernandes
subiu ao pódio na 3.ª posição no
salto em comprimento com a marca
de 5.10 metros, igual desempenho
obteve Mara Rodrigues ao alcançar
um brilhante 3.º lugar na prova de
300 metros com o tempo de 45.05.

Meeting de Lisboa
Cinco pódios
No Meeting Cidade de Lisboa os
atletas do SC Braga, estiveram em
grande destaque ao conquistar cinco lugares no pódio. Realce nesta
competição, para o desempenho do
atleta Francisco Barreto que alcançou a 2.ª posição na prova do Salto
em Altura com a marca de 2.15 com
o mesmo registo do vencedor da
prova Gerson Baldé do SLB, marca
que passa a ser o novo recorde regional de salto em altura da Associação de Atletismo de Braga.

DR

Armindo Araújo em acção

Vitória em Castelo Branco

Armindo Araújo
aumentou
liderança do CPR

Pelo terceiro ano consecutivo,
Armindo Araújo e Luís Ramalho foram os vencedores do
Rali de Castelo Branco, a terceira prova do Campeonato de
Portugal de Ralis que é liderado pela dupla do Skoda Fabia
R5.
Numa prova muito disputada,
à imagem do que tem acontecido nos últimos anos, Armindo Araújo entrou na etapa de
ontem determinado em chegar
à vitória, e logo na segunda especial do dia, a primeira posição da geral praticamente assegurada por parte do piloto.
“Entramos muito fortes e o José Pedro Fontes também, e ele
acabou por cometer um erro
numa zona onde também nós
tivemos algumas dificuldades,
mas conseguimos nessa especial ficar com uma vantagem
que consideramos segura para
defendermos a primeira posição. Atacamos quando precisamos e gerimos muito bem o
nosso ritmo”, considerou Armindo Araújo no final de mais
uma vitória.

Equipa chegou ontem a Setúbal, cumprindo o quarto e último dia

Até à próxima aventura... Akuafit
BTT

| Redacção |

DR

Amigos da Akuafit cumpriram o objectivo e chegaram ontem a Setúbal sem sobressaltos

A quarta e última etapa do passeio rumo a Setúbal pela costa,
começou às 7 horas com a saída
da Aldeia do Meco com destino
a Setúbal. O caminho ficou marcado por passagens pelo Cabo
Espichel, parte da Serra da Arrá-

bida em Sesimbra e as suas belas
praias com a aproximação ao tão
desejado objectivo.
Foi a etapa mais calma de todas, apesar da subida na Serra
Arrábida, mas o objectivo estava
tão perto, que tudo foi ultrapassado com sucesso.
Não havendo problemas técnicos nesta etapa de 52km, o obje-

tivo desta etapa final foi alcançado, com a chegada pelas 11.30
horas à Estação Comboios em
Setúbal com o objectivo do regresso a Braga de comboio.
O passeio anual dos amigos da
Akuafit já tem percurso pagendado para o próximo ano. Percorre a costa Vicentina até Sagres é o objectivo.
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Circuito Regional
sub-14 a sub-18
animou ondas
da Praia da Arda
VIANA DO CASTELO voltou à agenda do Circuito
Regional de Surf do Norte nas categorias etárias
de Sub 14 a Sub 18.
SURF

| Redacção |

As ondas desafiantes da praia da
Arda, em Viana do Castelo, foram, no passado fim de semana,
palco da 2.ª etapa do Circuito
Regional de Surf do Norte nas
categorias de Sub 14, Sub 18 e
Sub 18 Feminino, com organização do Surf Clube de Viana
(SCV) e da Federação Portuguesa de Surf.
Rodrigo Lima, da Associação
de Surf de Aveiro, em Sub 14,
João Crespo, do Ericeira Surf
Clube, em Sub 18 e Raquel Vale,
do SCV (Xlife Surfschool), em

DR

Raquel Vale, dooSCV (Xlife Surfschool) venceu em Sub 18 feminino

Sub 18 Feminino foram os vencedores desta prova única, que
registou um recorde de participações. Foram 110 os inscritos e
15 jovens atletas em lista de espera. O que também trouxe desafios acrescidos à organização.
“Tivemos de fazer adaptações.
Somámos 19 horas de campeonato em dois dias. Mas o balanço é positivo, com os muitos
participantes a poderem mostrar
o seu surf em ondas desafiantes
de 1 metro a 1,5 metros” explica
João Zamith, presidente do SCV.
Uma das surpresas da competição foi protagonizada por João
Crespo, que apesar de federado

no Ericeira Surf Clube, veio
competir ao Norte e levou o título para o Centro.
Esta prova, além de definir os
campeões regionais, era de apuramento direto para a Finalíssima de Surf Esperanças.
Para João Zamith, uma das explicações para a grande adesão
de jovens atletas deve-se ao facto de existirem poucas competições, devido à Covid-19. Considera, no entanto, que “é importante arranjar soluções, sobretudo para os escalões de formação”.
Lígia Sá, presente na entrega

Darque Kayak Clube melhorou posição

Estreia de Pedro Almeida e Hugo Magalhães em França

“Surpreso pelo 3.º lugar, alguma
frustração porque podia ser melhor”

CANOAGEM
| Redacção |

DR

Momento da competição regional

tas Marta Jooris e Eva Vieira foram terceiras em k2 iniciado e
Diogo Caleira conquistou o
bronze em c1 cadete.
O DKC de Viana subiu um lu-

Em simultâneo, o SCV celebrou o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) com a realização
de uma limpeza de praia e zona
dunar, no Monumento Natural
da Praia Eemiana da Ribeira de
Anha, que contou com a participação de cerca de 30 alunos, dos
9º e 11º anos, da Escola EB
2,3/Secundária Pintor José de
Brito. A iniciativa foi promovida
por Guilherme Barros, aluno e
surfista do SCV, e pela professora Marilene Esteves, docente de
espanhol, no âmbito da temática
“Ambiente” com a cooperação
do SCV.

§Automobilismo

Esposende e Fão receberam regional
Esposende e Fão foram palco de
mais um campeonato regional,
desta vez de Esperanças do Norte. O Darque Kayak Clube, de
Viana do Castelo, inscreveu três
dezenas dos seus mais novos
atletas.
A prova, muito exigente por
causa das condições climatéricas, serviu de preparação para o
campeonato nacional de esperanças que decorrerá no final do
mês de junho.
Seis atletas do DKC alcançaram lugares no pódio e a c2 masculina cadete conquistou o título
de campeã regional. Maria Enes
conquistou a prata e o título de
vice campeã regional k1 cadete
feminina. Por seu turno as atle-

de prémios, em representação do
Delegado de Saúde Pública de
Viana do Castelo, destaca o bom
ambiente entre os atletas das diferentes equipas, as diligências
da organização para acautelar a
segurança de todos e a importância do desporto.
“O desporto, em geral, e a atividade desportiva ao ar livre, em
particular, são potenciadores do
bem-estar físico e emocional, favorecendo o relacionamento interpares. Também estimula a
motivação para vencer obstáculos do dia-a-dia e aumenta o poder de concentração”, refere.

gar relativamente ao ultimo regional de esperanças, tendo obtido 154 pontos, uma subida de 24
pontos, colocando a DKC em 7º
lugar por equipas.

“De aguma forma surpreendido pelo ritmo que conseguimos imprimir desde o início - já que só havimos feito duas passagens em reconhecimento mas no final alguma frustração porque podíamos ter feito ainda melhor que
este terceiro lugar entre os Peugeot 208Rally4”. Obviamente satisfeito pela
conquista, Pedro Almeida lamentou a ligeira saída de estrada na primeira
passagem por Moyenmoutier onde deixou ficar mais de 2’minutos. “Foi um
toque com a traseira num conjunto de madeira e o carro ficou preso na valeta, o que nos fez perder muito tempo ali. Perdemos ritmo e confiança mas
da parte da tarde voltamos aos registos que nos haviam valido no dia anterior a vitória numa das especiais» acrescentou o piloto famalicense.
Este Rallye Vosges Grand Est, disputado em pisos de asfalto, foi o primeiro
do piloto em França, onde vai voltar em Julho para mais dois ralis. “Foi um
rali muito intenso, muito disputado, e se fizermos a análise troço a troço, verificamos que o nível é muito igual e com todos os pilotos da copa a ficarem
separados por escassos segundos, o que é excelente para quem assiste mas
também para nós pilotos, porque nos obrigar a estar no melhor nível e no a
andar no limite” assinalou o piloto. A justificar esta intensa luta o facto de só
depois de concluída a última especial do dia, Pedro Almeida e Hugo Magalhães conquistarem o pódio. “Nunca deixamos de lutar e travamos uma intensa batalha pelo terceiro lugar em todas as classificativas”.
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Opinião
HORTENSE SANTOS Directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante

Voz às escolas

Atividades no AECA em tempos de pandemia

A

s atividades das nossas escolas estão condicionadas pela pandemia. Apesar de todos os
constrangimentos, continuamos a incentivar a
participação dos alunos em variadíssimas atividades,
muitas delas fora da sala de aula, envolvendo outras entidades. Podemos falar de muitos exemplos, envolvendo crianças e alunos desde o jardim de infância ao ensino secundário, com a participação em variadíssimos
concursos, olimpíadas, apresentação de trabalhos, entre
outros. Hoje, partilho com os leitores três exemplos de
atividades realizadas com alunos do ensino secundário,
nesta reta final do ano letivo.
- No passado dia 22 de abril, alguns alunos do 12.º O
participaram na “Cimeira das Democracias”. Esta iniciativa foi organizada, como já vem acontecendo nos
últimos anos, pelo Instituto de Estudos Políticos (IEP)
da Universidade Católica Portuguesa, dedicada este ano
ao tema “A Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia” através da plataforma Zoom. Num
momento em que Portugal assume a Presidência do
Conselho da União Europeia, o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa decidiu dedicar a edição deste ano precisamente à Presidência
Portuguesa e aos seus principais objetivos.
Este ano a Cimeira contou com 34 equipas de 24 escolas de Norte a Sul do país e das regiões autónomas,
mais 32 observadores individuais, representando cerca
de 200 alunos e 26 professores. A Cimeira foi ainda
transmitida pelo YouTube, tendo sido ainda amplamente divulgada pelo site do Gabinete do Parlamento Euro-

H

á quem diga que, nunca como
hoje, o tempo é propício a notícias, muitas e variadas notícias.
A mudança que toma conta do mundo de
uma forma tão visível quanto perene (afinal, a mudança é o motor do mundo e da
sua transformação ao longo dos séculos) e
a velocidade (cada vez mais crescente e,
tantas vezes, incontrolável) que toma conta da mudança são germinadoras de notícias que vão pontuando e preenchendo o
nosso quotidiano, ora de forma inquieta,
ora como sinal de esperança, ora feitas retrato do que somos, ora reflexo do que ambicionamos ou do que não somos capazes.
A notícia é, assim, parte de nós. E, entre
conhecimento, informação, curiosidade e
actualização, é (deverá ser) sempre motivo
de interesse e atenção. “A marquise do Ronaldo” foi título de notícia nos últimos
dias, e, dir-se-á, revela tema e protagonista
que, relativamente à dimensão e profundidade de tantos problemas que o mundo enfrenta, será, apenas e só, nota de rodapé
que se esfumará sem que nos apercebamos…
Seja como for, há notícias que, “valendo o
que valem”, traduzem indirectamente algumas “outras coisas”, gerando constatações e deduções, conclusões e ensinamentos que, é convicção, talvez mereçam
algum tempo de pensamento crítico. Não
está em causa o objecto, a pessoa ou o lo-

peu em Portugal. Esta “Cimeira das Democracias” procurou aproveitar as prioridades apontadas pela Presidência Portuguesa para refletir sobre os problemas que
nos marcam, mas também para procurar respostas em
conjunto e debatê-las, na certeza da força da UE que já
no passado superou crises e dificuldades e permitiu, pela liberdade da sua sociedade civil e da cidadania participativa alcançar caminhos que nos levaram mais longe. Esta atividade lançada pelo Instituto de Estudos
Políticos procurou estimular numa simulação de uma
grande Assembleia de Estados a pesquisa e o debate sobre estes valores políticos da maior relevância para o
entendimento da cidadania europeia - e também para a
constante revitalização da nossa Democracia.
A abertura da Cimeira foi presidida por Dr. José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia
entre 2004 e 2014, e contou com a participação de vários convidados como, por exemplo, a Dr.ª Elisa Ferreira, Comissária Europeia e o Embaixador Nuno Brito.
Previamente os alunos elaboraram o “Barómetro da
Democracia” e apresentaram uma proposta sobre “A
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”, no caso dos alunos da ESCA “vestindo a pele” da
ONU, a organização que lhes foi atribuída. No decorrer
da sessão, os alunos integraram as 5 Comissões Especializadas (por tema) e elaboraram “Moções” sobre “A
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”, participaram na Assembleia dos Estados, na votação das Moções e na sessão de perguntas de Jornalistas.
- No dia 1 de junho, um grupo de 30 alunos participou

na escola, no projeto EU/ON SCALING UP, promovido
pelo Município de Gaia, através do Gabinete da Juventude, aprovado no último round das KA3 do programa Erasmus+, Juventude em Ação. Trata-se de um projeto de Diálogo Jovem e destina-se a jovens com idades
compreendidas entre os 15 e os 25 anos. O projeto promove 7 ações a nível nacional, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores para contribuir para (re)descoberta e projeção da União Europeia.
A sessão incluiu, para além dos 30 alunos, do 10º ao 12º
ano, 3 decisores políticos e peritos de juventude. O
Roadmap do EU/ON SCALING UP contemplou atividades de educação não - formal/ grupos de trabalho
com jovens, decisores políticos e peritos em políticas de
juventude.
- Nos passados dias 4 e 8 de junho, as turmas de Línguas e Humanidades do 12º ano da ESCA, no âmbito da
disciplina de História A e organizado pelo professor
Francisco Marinho, realizaram um percurso pedonal
por algumas artérias da cidade evocando as memórias
relacionadas com o poder e ação da resistência bracarense. O percurso contou com um guia muito especial, o
Dr. Henrique Barreto Nunes. Um profundo estudioso
sobre a ação da resistência, durante o Estado Novo, na
nossa cidade sendo coautor da obra «Os Democratas de
Braga - Testemunhos e Evocações», juntamente com
José Viriato Capela e Artur Sá da Costa.
O percurso iniciou-se junto da Igreja do Pópulo, passou pela Praça do Município, Campo das Hortas, Largo
do paço, rua dos Capelistas, Arcada, café a Brasileira,

“A marquise do Ronaldo”
cal. Afinal, por esse país fora, seja litoral
ou dito interior, seja no “campo ou na cidade”, seja quem for, não faltam situações
similares de “marquises” e acrescentos,
com ou sem controlo urbanístico e arquitectónico, com ou sem verificação municipal e legal. Nem está em causa a pessoa
nem o local. Não há pessoas imunes à necessidade de espaço e conforto (que, acredita-se, se traduz na essência da “marquise”: procura de um pouco mais de espaço,
esperança de um pouco mais de conforto)
nem cidades isentas da multiplicidade de
abordagens urbanísticas e arquitectónicas
que abundam por este país fora…
Na verdade, tal não estando em causa, são
esses mesmos objecto, pessoa e local que
sinalizam a atenção do autor destas palavras.
Primeiro, pela natureza da obra: uma habitação que custa milhões de euros, pensada,
desenhada e construída em nome de um
padrão de oferta imobiliária completa e satisfatória de todas as necessidades espaciais e de conforto, onde “aparentemente
nada falta”… ainda precisa de uma “marquise”, de um acrescento para mais um espaço, para mais “qualquer coisa” que investimento de “milhões” não foi capaz de

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias
antecipar e satisfazer.
Depois, pelo contexto da pessoa: alguém
que conhece o valor do trabalho e o respeito pelo conselho avisado de quem é habilitado, que sabe e experimenta a eficácia da
programação e o rigor do seu cumprimento, da importância de não divergir do caminho traçado e que conhece o quanto um
passe ligeiramente mal medido ou um
atraso ínfimo na chegada ao local da bola
podem destruir ou aniquilar jogadas fadadas para o golo… limita-se a satisfazer a
sua necessidade e vontade sem valorização ou atender à autoria e ao projecto…
Por fim, pelo local e Cidade: a Cidade é
feita de relação (ou seja do contacto de um

antigas instalações do «Nosso Café», culminando junto
do Theatro Circo. Figuras como Victor de Sá, Eduardo
Ribeiro, Lino Lima, Humberto Soeiro, Santos Simões,
José Sampaio ou Francisco Salgado Zenha, foram algumas das muitas ilustres figuras bracarenses ou minhotas
que foram evocadas através de pequenas histórias que
envolvem a ação da resistência na nossa cidade.
Das muitas histórias com que o Dr. Barreto Nunes deliciou e prendeu a atenção dos alunos, foi a figura de
Victor de Sá, cujo centenário do seu nascimento se assinala este ano, que mereceu um grande destaque. Junto
ao edifício na rua dos Capelistas onde outrora funcionou a livraria criada por esta figura incontornável da resistência bracarense. A sua vida de luta, de coerência,
de serviço pela causa pública, pela cultura e pela cidadania, foi amplamente destacada por Barreto Nunes.
Referiu, por exemplo, a importância da criação da “Biblioteca Móvel”, cujo recheio cresceu das duas centenas de títulos existentes inicialmente, para mais de 1500
quando cessou a atividade em 1950: “livros que chegaram em mão e pelo correio a leitores essencialmente carenciados de meios, nas cidades, nas aldeias e em lugares recônditos do país, por um custo simbólico que
permitia adquirir mais livros e cobrir os portes de correio”.
Em frente ao edifício do Theatro Circo, uma aluna leu
um pequeno texto sobre um testemunho de um oposicionista ao Estado Novo, na reunião realizada naquele
edifício por altura das eleições de 1973 para a Assembleia Nacional, a quem foi dada voz de prisão por ter lido uma declaração contra a Guerra Colonial. Este episódio foi o mote para Barreto Nunes relembrar outras
situações relacionadas com a ação da oposição bracarense e do seu papel na luta pela democracia.
Este texto teve a colaboração do professor Francisco
Marinho.

ser humano com outro ser humano) e enriquece-se e diversifica-se quanto mais relações e interacções for capaz de gerar.
Construir edifícios e “nacos de território”
fechados sobre si mesmos, arredados da
vida da Cidade (embora ocupando espaços
centrais da mesma) não é concretizar a urbanidade inerente à (boa) Cidade, antes fazer crescer e “engordar” colagem de edifícios no território que mais não são do que
empreendimentos ensimesmados e fechados sobre si, como se o que se passa para
lá das suas paredes exteriores não seja da
“conta de todos nós”. Na verdade, não é o
acto em si e a falta de sentido e, dir-se-á,
respeito pela arquitectura e sua autoria.
Nem tão pouco pela aparente ausência do
chamado “licenciamento municipal” (sendo recorrente a pergunta: até onde seria capaz este “licenciamento municipal” de
controlar e verificar, de acrescentar valor e
qualidade, de atender à autoria?). Também
não é pelo desfasamento de conceitos (será verdadeiramente uma “marquise” que
está em causa?) nem pelo local (Lisboa
não é diferente nem imune…). É a constatação de que, aparentemente, nada satisfaz
e que é sempre preciso acrescentar “alguma coisa”, mesmo que esteja em causa investimento de milhões, espaços sobredimensionados que, por princípio e em
princípio, deveriam responder a todas as
necessidades; que há uma insatisfação per-

manente sobre o espaço habitacional e um
permanente questionar crítico do acto de
habitar, aparentemente tão mais próximo
das nossas insatisfação e idiossincrasia humanas e não tanto incapacidade autoral de
resposta a uma encomenda / necessidade.
É a constatação de que a exigência se desvanece sempre em função deste nosso ímpeto de acrescentar “um tijolo”, tantas vezes, sem questionar verdadeiramente a
necessidade, sem consultar verdadeiramente quem pode ajudar…
Naturalmente, sobre esta realidade subjazem problemas autoriais, de controlo legal, de paisagem e de integração… mas
não deixa de ser central e impressionante o
quanto um investimento financeiro superlativo, um edifício singularmente desenhado e construído, um local imensamente
valorizado e reconhecido não são capazes
de controlar e responder ao nosso impuldo
de adicionar “um ponto ao conto”. E, friamente, relativizamos o significado da nossa atitude, o impacto do resultado, a indiferença perante espaços fechados e
ensimesmados, que pouco ou nada revelam de urbanidade.
E tal, não sendo “a marquise do Ronaldo”,
é Cidade em toda a sua latitude e significado… que a todos deveria importar e importunar para que, amanhã, a mesma Cidade possa ser melhor, por muito pouco
que seja!
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Será possível recuperar a vida que tínhamos?

S

ão 15 horas da tarde de domingo.
Os media anunciam 707 casos e
duas mortes em Portugal por covid19. O número de infetados está a aumentar. A manter-se esta tendência, não teremos decerto um verão muito tranquilo.
Do Reino Unido, onde a vacinação está
avançada, todos se prepararam para uma
nova vaga. Quando terminará este pesadelo?
De modo inequívoco, a revista “The
Spectator” garante esta semana em capa
que uma terceira onda pandémica estará
para breve. Como todos sabem, os confinamentos não matam o vírus. Apenas
atrasam a sua propagação. Ora, qualquer
país que desconfina deve estar sempre
preparado para um aumento de infeções.
No caso do Reino Unido, esperar-se-ia
que esse crescimento fosse neutralizado
por uma barreira de pessoas vacinadas.
Na verdade, assim acontece, mas há ainda
uma franja da população que não está va-
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cinada (os mais novos) e é sobre esta gente que o vírus vai cavalgando. Apesar das
previsões apontarem para números próximos daqueles que se registaram no início
do ano, a pressão sobre os hospitais será
menor, porque os jovens geralmente não
têm sintomas graves e ficam menos tempo internados. Segundo esta publicação
britânica, o pico deverá ser atingido a
meio do mês de julho.
Mesmo os mais otimistas começam a
perceber que a covid não vai desaparecer
da noite para o dia, nem mesmo quando
atingirmos a imunidade de grupo. E isso
tem consequências duras a vários níveis:
pessoal, social, económico.... Há quem
seja resistente às regras e há quem as
cumpra de modo rígido. Nesta altura, o
mais avisado é procurar uma terceira via
que nos introduza num estilo de vida que
retome alguns modos de ação que tínhamos e que reinvente outros.
No sábado, o Público fazia um grande
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destaque sobre o teletrabalho, ouvindo
empresas e trabalhadores de vários setores. Uns e outros encontravam-se na aceitação de soluções mistas. Umas que acentuavam o modo presencial, outras o
remoto. Tendo virtualidades e limitações,
o teletrabalho mostra-nos que é hoje impossível reverter totalmente a nossa vida
para aquilo que fazíamos há menos de
dois anos. O mundo mudou muito, nós
também. Infelizmente o vírus continua
entre nós e, um dia que desapareça, continuará o seu trajeto em forma de ameaça.
Pela minha parte, vivi relativamente
bem os períodos de confinamento. Desde
o início, adotei para minha defesa a ideia
de que qualquer dificuldade seria sempre
muito pequena face a um eventual internamento por infeção do SARS-CoV-2. E
lá fui andando...
Hoje, em fase de desconfinamento, sinto-me mais à deriva. Acuso um certo cansaço de mais de ano e meio de uma vida

DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Miguel Viana (1958A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia
(CP4259A), Rui Serapicos (CP1763A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Filipe Leite e Rui Palmeira.

cheia de restrições, mas também experimento algum desconforto neste regresso
ao exterior. Há uma semana, almocei numa esplanada de um restaurante de Lisboa e confesso que não me senti particularmente segura no meio de tanta gente
sem máscara. A capital continua irreconhecível. Atravessar a Praça do Comércio
para o Cais do Sodré à hora de ponta como se estivéssemos em plena Avenida da
Liberdade em Braga numa manhã de domingo é muito estranho. O trânsito rola
sem qualquer complicação e os turistas
são impercetíveis. Ainda não é este ano
que teremos um verão dito normal.
Não vai ser fácil desconfinar, nem tão
pouco estender a vacinação a todos. E isso é que nos permitirá ter uma vida estabilizada. Que será sempre uma outra vida.
A que tínhamos não regressará tão cedo.
Decerto, nunca a conseguiremos recuperar...
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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

O TEATRO DE ALBERT CAMUS
PARA ASSISTIR NO THEATRO CIRCO
CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
CHARLATÃO | CINEMA | 14 DE JUNHO – 19H00
de Agnieszka Holland
2020 | 1h58 | M16 | Republica Checa, Irelanda
Inspirado na vida de Jan Mikolášek
(1889-1973), um curandeiro checo que
tratou centenas de pessoas utilizando remédios naturais, o filme tem como pano
de fundo as duas Grandes Guerras e as
três mudanças de regime que marcaram o
contexto sócio-político da Checoslováquia ao longo do século XX. Apesar do
seu dom para o diagnóstico e para a cura,
os métodos pouco convencionais de Mikolášek nem sempre são bem recebidos
pela sociedade e o regime comunista qualifica-o como “charlatão”. A realizadora
Agnieszka Holland explora aqui a relação

entre o pessoal e o político, entre a passagem do tempo e a imperfeição humana.

CALÍGULA | TEATRO | 15 A 18 DE JUNHO – 19H00
Porque Calígula é a carroça destravada
contra o destino, a revolta contra a condenação à morte do homem pelo facto de o
ser, o desafio contra tudo e contra todos
de um ser humano que ainda não soube
converter o absurdo do mundo em felicidade. Na cena nove do primeiro ato proclama Calígula a sua decisão de exercer
um poder sem fronteiras, a que responde
Cesónia com declarada tristeza “não sei
se há que alegrar-se por isso”. Exatamente. Não tem que alegrar-se por isso. E por
isso as democracias do mundo arquitetaram fórmulas para instalar fronteiras contra os desejos do poder sem fronteiras.

Chama--se a isso Estado de Direito. Mecanismos que protegem (ou deviam) o cidadão da arbitrariedade e da tentação autocrática. E ao governante da atração do
abuso. E, contudo, há ocasiões em que esta certeza, ainda se torna necessário ser
proclamada, defendida, armada de argumentos, porque como afirmava Durrenmatt estes “são tempos estanhos em que
há que lutar pelas evidências”.

GALA SANJOANINA | GALA | 19 DE JUNHO – 19H
A Gala Sanjoanina, no esplendor da sua
5ª edição está de volta ao Theatro Circo
para homenagear entidades, figuras e associações ligadas à maior Festa Popular
de Portugal, o São João de Braga. Com
um registo distinto do habitual, o ambiente de tradição e modernidade estarão bem
presentes neste evento que associa o fundo solidário sanjoanino ao maior palco do
ethos minhoto. Esta edição ficará marcada pela presença da cantora Ana Bacalhau, que encerrará o evento, com as sonoridades tradicionais que inspiram as
suas músicas e projetos.
Saudações Circenses!
* Departamento de comunicação do Theatro Circo
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ID:124391010-192 -
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133.500 €

C.E.:(A) Apartamento T2, como novo, situado em Real.
O imóvel dispõe de aquecimento central completo,
2 w.c.´s, uma suite, varanda e um lugar de garagem.
Marque já a sua visita!

ID:124391022-84 -

143.000 €

C.E.:(F) T3 em remodelação, junto ao Altice Fórum.
Com excelente terraço, muto próximo do centro. Com
tetos falsos, porta de segurança, pavimento em
madeira, roupeiros embutidos, caixilharia com vidro
duplo, sala e cozinha em open space, terraço com
piso em imitação de deck. Com garagem individual.

ID:124391010-195 -

134.000 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em pleno centro da cidade,
junto à Escola D. Diogo de Sousa e Escola
Secundária Sá de Miranda. O imóvel dispõe
de aquecimento central completo, suite e lugar
de garagem. Dispõe também de vários serviços
e comércios nas suas imediações.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

ARRENDA-SE

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

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €

“Correio do Minho”, 14/06/2021

Tribunal Judicial
da Comarca de Braga
Juízo Local Cível de Braga - Juiz 2

Anúncio
Processo: 3199/21.9T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 173735553
Data: 09-06-2021
Requerente: Ministério Público
Requerido: Deolinda Ferreira
Rodrigues
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior em
que é requerida Deolinda Ferreira Rodrigues, com domicílio:
Caminho de Montariol, S/N.,
Apartado 1218, Braga, 4710316 Braga com vista à determinação de medidas adequadas.
O Juiz de Direito,
Dr(a). João C.Pires de Moura

C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

O Oficial de Justiça,
Júlio José Duarte

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

Nortinloc

106.0 FM

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

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES - VILA VERDE

antenaminho.pt

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

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

€€€€ 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
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!!

ASTRÓLOGO | MESTRE | ESPIRITUALISTA
CIENTISTA | VIDENTE
Tlm. 967 387 689 - 915 750 131

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

Grande cientista, espiritualista e curandeiro, descendente de uma
antiga família com poderes absolutos, magia negra e branca e feitiços do mal. 30 anos de experiência. Coordenador dos impérios do
mal há muito anos, conhecedor de casos desesperados, ajuda a
resolver qualquer problema grande ou de difícil solução, com rapidez eficácia e sabedoria, em curtos prazos, por exemplo: amor, insucesso, depressão, saúde, negócios, justiça, impotência sexual
maus-olhados, inveja, doenças, alcoolismo e tabaco, arranja e mantém emprego, afasta e aproxima amados com rapidez total, lê a
sorte, dá previsão da vida, faz saber o passado, presente e futuro
pelo bom espírito e forte talismã.
Faz trabalhos à distância. Resultados seguros e eficazes

consultas das 8.30 horas as 21.30 horas
Todos os dias, marcando por telefone ou carta
AJUDO A RESOLVER O SEU PROBLEMA EM 15 DIAS - BRAGA
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32 Publicidade
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
AUDI A4 1.6
ANO 2001
102CV
1600 GASOLINA
225384 KM
5.200 €

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

MERCEDES GLK 220CD
ANO 2014 - 170CV
2200 CILINDRADA
245652 KM
21.500 €

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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Vila Verde apresenta obra
de Alfredo Cunha que retrata o
Santo António de Mixões da Serra

§Cabeceiras

VILA VERDE

DR

| Redacção |

Alunos recriam painéis de azulejos

‘A Bênção dos Animais de Santo António
Mixões da Serra’ intutula a obra da autoria do fotógrafo Alfredo Cunha que foi
apresentado recentemente em Vila Verde,
juntamente com a inauguração e de uma
exposição fotográfica que retrata uma das
tradições mais ancestrais do concelho de
Vila Verde: o Santo António de Mixões da
Serra, com a tradicional bênção dos animais.
Durante mais de 20 anos, Alfredo Cunha
fotografou a romaria de Santo António
Mixões da Serra na freguesia de Valdreu,
concelho de Vila Verde, onde privou e se
tornou amigo do grande impulsionador
desta romaria, o padre António Marques,
prestando-lhe assim homenagem com o
livro agora publicado.
Na apresentação do trabalho, o presidente da Câmara de Vila Verde, António
Vilela, referiu-se a Alfredo Cunha como
um “embaixador de Vila Verde pelo mundo”. “Este trabalho que mostra a genuinidade das nossas gentes e das nossas tradições, permite manter o eternizado o nosso
património cultural e, sobretudo, projetálo nas gerações futuras”, frisou o autarca
Para a vereadora da Cultura, Júlia Fernandes, “o livro ‘A Bênção dos Animais’
é o tesouro que faltava na história de nosso concelho. O Município de Vila Verde

Património

Alunos do Arco de
Baúlhe recriam painéis
de azulejos do Núcleo
Ferroviário

DR

Município de Vila Verde apresentou obra de fotógrafo Alfredo Cunha sobre a tradição de Mixões da Serra

cumpre, assim, a sua missão de preservar
e deixar para os vindouros um testemunho da fé, da vivência, da alma e alegria
contagiante do nosso povo que sempre
soube ser grato e cumpridor. O nosso
muito obrigada ao Alfredo Cunha por este
trabalho fantástico e tão especial”, destacou a autarca.
Alfredo Cunha afirmou, na ocasião, que
já poucas exposições o emocionam, “mas
esta é especial por ser no sítio onde escolhi para viver. Ter escolhido viver aqui

abriu o tempo mais produtivo da minha
vida profissional. Aqui produzo provavelmente o dobro daquilo que produzia antes”, confessou.“Quando desembarquei
nesta romaria a minha sensação é que tinha feito uma viagem no tempo. Comecei
a fotografar desenfreadamente e nunca
mais parei. Levei vários fotógrafos e várias pessoas à romaria e foi sempre surpreendente”, garantiu o fotógrafo. No livro, além das fotografias, é possível ler
toda a história por de trás das fotografias.

Associados e colaboradores terão direito a 10% desconto nos serviços de saúde

Santa Casa de Vila Verde e Cruz
Vermelha celebram protocolo
VILA VERDE
| Redacção |

O Hospital da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Verde e a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Braga, celebraram
um protocolo de colaboração entre ambas
as partes para os associados contribuintes,
voluntários, colaboradores e familiares
diretos usufruírem de um desconto de
10% em vários serviços da Santa Casa de
Vila Verde, incluindo o hospital e o MedicalSpa da instituição de Vila Verde, sobre
a tabela de preços particulares em vigor.
O desconto a usufruir é de 10% é atribuído no Serviço de Atendimento Perma-

nente (SAP), Medicina do trabalho, Consultas externas, exames, cirurgias, fisioterapia e serviços do MedicalSpa da instituição, sendo atribuído o desconto
directamente no ato de pagamento.
“Este é mais um protocolo que celebramos com uma grande instituição como é a
Cruz Vermelha Portuguesa que muitos
nos honra em recebermos nas nossas instalações os seus colaboradores, associados e voluntários que também, tal como a
nossa equipa, passaram momentos delicados neste ano de pandemia. Queremos
que tenham acesso a saúde de qualidade
com desconto associado”, refere Bento
Morais, provedor da instituição.

Para assinalar o Dia Nacional do Azulejo, a
professora de Educação Visual da Escola
Básica de Arco de Baúlhe, Rosário Gomes
Coelho, propôs aos alunos do 7.º ano a representação de azulejos da fachada do edifício principal do Núcleo Ferroviário de Arco
de Baúlhe, trabalho proposto no âmbito do
conteúdo ‘Módulo e Padrão’. O mosaico foi
a técnica utilizada pelos alunos, que reaproveitaram o papel colorido das folhas
das revistas, para a concretização dos trabalhos propostos. Ana Margarida Andrade,
Lara Batista, Francisco Pires, Julieta Carvalho, Ana Flor Teixeira, Leonor Gil Oliveira,
Sara Andrade Carvalho, Tiago Gonçalves,
Carolina Carvalho e Pedro Gonçalves foram
os alunos que recriaram, de forma criativa
e bela, os painéis azulejares da fachada do
Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe.
O objectivo é que desde cedo que os mais
novos sejam sensibilizados para a preservação do património.

PALMEIRA - BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7º DIA DE

MANUEL PEREIRA COELHO

Sua família cumpre o doloroso dever de participar, a todas as
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente querido Sr. MANUEL PEREIRA COELHO, de 84 anos de idade, natural e
residente em Palmeira, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á exposto em câmara
ardente na igreja de Palmeira, hoje a partir das 10.30 horas.
O seu funeral realiza-se de seguida às 16.30 horas com missa de
corpo presente, finda a qual irá sepultar no cemitério da mesma
Freguesia. Aproveita para comunicar que será celebrada missa de
7.º dia, na próxima, sexta-feira, dia 18 de Junho, pelas 19 horas na
Igreja paroquial de Palmeira.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de
saúde pública, causada pelo Covid-19, e cumprindo as orientações
civis e religiosas, a família apela que a participação nesta cerimónia, seja feita pelos familiares
directos e amigos mais íntimos.
Braga, 14 de Junho de 2021
A FAMÍLIA
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:14
06:30
10:00
12:59
14:24
15:06
17:30
19:06
19:59
21:01
21:39
22:48
22:58
00:04
00:53
01:54

18:19
18:35
18:56
19:03
19:27
19:49
20:17
20:25
20:30

06:00
08:35
10:10
13:00
14:50
16:10
18:15
18:40
19:10

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Outras Histórias
Joker
Euro 2020 - Os Dias do Euro
Começar de Novo
O Último Navio
Noites do Euro
A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
02:47 Património Mundial Da
Unesco - A Cápsula do Tempo

21:25
21:30
22:01
22:48
00:39
00:34
02:16
02:40
03:41

As Regras do Ângelo
As Aventuras
Radar XS
Os Vizinhos Piratas
O Amanhecer
Muito Fora
Peanuts
Banda Zig Zag
Hotéis Extraordinários:
A Vida nos Bastidores
Folha de Sala
Jornal 2
Os Anos dos Milagres
Visita Guiada
Agência Clandestina
Movimento em Falso
ESEC-TV
Sociedade Civil
Euronews

19:57
21:50
22:40
23:30
00:55
00:25
01:05
02:05

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Orgulho e Paixão
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Golpe de Sorte
Passadeira Vermelha

06:05
06:30
07:00
10:05
13:00
14:48
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:45
00:30
00:15
01:00
01:30
03:00
03:30

George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Jornal das 8
Uefa Euro 2020
Espanha X Suécia
Festa é Festa
Bem me Quer
Amar Demais
Mulheres
Diário do Euro
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – disparate; análogo. 2 - investe; remoça.
3 - povoado; compor. 4 - estimular; pranto. 5 - encharcar;
zabumba. 6 - aridez. 7 - residência; amparo. 8 - atitude; loirinha. 9 - palerma; abibe. 10 - fresco; apazigua. 11 - asa;
agravamentos.
VERTICAIS: 1 – mão; consumar. 2 - carrega; espada.
3 - quadros; não. 4 - submergir-se; calibre. 5 - paga; egitanense. 6 - agricultura. 7 - ostentação; lamento. 8 - estimar;
pecado. 9 - costume; saborear. 10 - elevado; entusiasta.
11 - banzeiro; rapidez.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Sudoku
9

2

6

4

9
5

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

4

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

8

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

8

1

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

1

2

R. Montenegro, 191

R. Cerqueira Gomes, 66

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

R. Barão de Trovisqueira, 71

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124
Av. de Londres, 284

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

R. da Corredoura, 50

R. Manuel Espregueira 120

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Rua de Galvão s/n

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252
R. Conselheiro João Cunha, 45

4

3

5

4
1

7

2

3
7

3
1

6

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

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

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - patada; afim. 2 - araca; amoça. 3 - taba; aparar. 4 - acelerar; do. 5 - alagar; dol.
6 - aridade. 7 - cas; tutela. 8 - ar; carolina. 9 - banana; ibis. 10 - ameno; atama. 11 - remo; pioras.
Verticais: 1 – pata; acabar. 2 - ataca; arame. 3 - tabelas; nem. 4 - acalar; cano. 5 - da; egitano.
6 - aradura. 7 - aparato; ai. 8 - amar; delito. 9 - for; delibar. 10 - içado; anima. 11 - marola; asas.
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Publicidade 35

LOIRA

1 VEZ 3 AMIGAS

Safadinha, quente,
boca gulosa.
Venha saborear.
Oral natural.

913 289 731

927 020 483
MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

PORTUGUESA
ATRAENTE,
ATREVIDA
FUGOSA
A TUA MELHOR
COMPANHIA.
ORAL NATURAL
ATÉ AO FIM.

911 161 354
ATREVE-TE

Ninfetinhas em brasas,
sexys, elegantes
e simpáticas.
Espaço limpo 24 horas

MENINA SÓ

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

925 751 527

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

CABRITINHA
DE VOLTA

JOGOS
Segunda 07/05/21

das 8 às 19 horas

918 595 077
Sorteio 23/2021

36 639
2.º Prémio 19 328
3.º Prémio 61 886
1.º Prémio

TRAVESTY
NOVIDADE
ABSOLUTA
23 ANOS, ATIVA
E PASSIVA, PEITO
XXXL DOTE
CAVALO, RABO
GRANDE, ORAL
MOLHADINHO
NÃO NATURAL
24 HORAS

253
916
966
936

910 717 137

253
233
233
233

253
602
602
602

Sou uma

Terça 08/06/21

Sorteio 46/2021

2 11 26 36 47
*7 *9
Quarta 09/06/21

COTA BONITA
Lábios de mel, corpo
magro com ancas largas,
convívio CALMO
e meigo.

Insólitos

910 874 935

Homem armado ameaça
matar clientes no McDonald’s
depois de lhe ser negado
um Happy Meal
Um homem foi detido pela polícia após
ameaçar os clientes e empregados
da cadeia de restauração McDonald’s, na
Virgínia, EUA.
James Springer, de 36 anos, entrou no
restaurante por volta das 10 horas no dia 5
de Junho. Pediu um ‘happy Meal’- uma

refeição económica destinada aos mais
jovens - mas não lhe foi servido porque ainda
era a hora do menu do pequeno almoço.
Inconformado, ameaçou todos os presentes
no local com uma arma. Disse que os
“executaria a todos”, de acordo com os
relatos no Daily Star.
De seguida, abandonou o local para minutos
mais tarde voltar a entrar e ameaçar.
A polícia já tinha sido alertada. Assim,
quando o homem voltou ao local, os agentes
já o esperavam e procederam à detenção.

Anastasiya

KVITKO
Com a subida
da temperatura há
a necassidade de
deixar cair algumas
peças de roupa.
Anastasiya levou
à letra e por pouco...
“Boa Semana”.

Sorteio 46/2021

9 13 27 45 47
+9
Quinta 10/06/21

Sorteio 23/2021

93 483
839
3.º Prémio 84 815
4.º Prémio 11 319
Terminação 3
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 91

Sexta 11/06/21

Sorteio 47/2021

9 17 21 33 39
*7 *11

Sorteio 24/2021

QZX 14075
Sábado 12/06/21

Sorteio 47/2021

9 19 24 32 41
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Imperador,
que significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova.
Saúde: Tenha mais cuidado
com a coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras
por impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte: 6, 12, 19, 21,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Possibilidade de assumir
uma relação séria que lhe trará
alegria.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Aproveite para passear.
Dinheiro: Está a produzir um
trabalho de elevado nível. Acredite
em si.
Números da Sorte: 2, 9, 14, 21, 33,
41

Balança
Carta do Dia: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se,
é provável que o amor invada
o seu coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Paus,
que significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a
questionar os seus sentimentos.
Se está apaixonada, mergulhe de
cabeça no amor.
Saúde: Tome cuidado com o frio.
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se
nas suas funções e evite o
fracasso. O sol há-de brilhar.
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34,
39, 42
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Valorize-se mais. Já dizia o
ditado “se eu não gostar de mim,
quem gostará?”.
Saúde: Cuide mais de si.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 27, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas,
que significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença
com o seu par. Evite a derrota
da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas,
que significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em
fazê-lo feliz.
Saúde: O negativismo faz mal
à saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49

Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela
calma e pela harmonia. Aproveite
para guardar energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte: 11, 19, 20, 28,
41, 47

Aquário
Carta do Dia: Os Amantes, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ser
acometido por dúvidas. Escolha
o que for melhor para si.
Saúde: O stress diário prejudica o
seu sistema imunitário. Cuide de si.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma
virtude.
Números da Sorte: 7, 13, 16, 25,
34, 39

Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Procure deitar-se cedo e
dormir bem. Poupe-se.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas. Juntos podem
descobrir novas oportunidades.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 33,
41, 45

Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas,
que significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva
e aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para dores
de cabeça. Alimente-se bem.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete
o seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42

Publicidade

C
m

Futsal

Sporting vence na Luz
e sagra-se campeão
português

SEGUNDA-FEIRA, 14 JUNHO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Em Vila Verde

Clube Náutico de Ponte de Lima
conquista título nacional

Póvoa de Lanhoso

Mariola do Merouço
já está disponível em
Sobradelo da Goma

Hoje

UMinho e UA
dedicam dia à
educação inclusiva
‘O desenho universal para a aprendizagem como caminho para a inclusão’ é o mote para um evento dedicado à educação inclusiva
desenvolvido em parceria pela Universidade do Minho (UMinho) e a
Universidade de Aveiro (UA) hoje.
A iniciativa realiza-se online e ambiciona juntar estudantes, docentes
e funcionários das duas instituições
de ensino e vai abordar ainda um
projecto em curso numa Universidade de Dublin (Irlanda).
Publicidade

Associação do Little Portugal de
Toronto espera que Galo de Barcelos
possa revitalizar pequeno comércio

Uma associação comercial de Toronto, Canadá, espera que um Galo
de Barcelos ‘gigante’ que será colocado no Little Portugal “possa
revitalizar o comércio local, atraindo mais turistas para a área”.
O design com as cores do galo será elaborado por uma artista local,
seleccionada por um júri na sequência de um concurso público,
lançado pela Câmara Municipal de Toronto, numa parceria com a
Associação de Comércio e Serviços do Little Portugal.
“O galo será ‘vestido’ por um artista local que começará a trabalhar
nele nas próximas semanas, após ser escolhido num painel de cinco
artistas finalistas”, disse à agência Lusa a presidente da Little
Portugal On Dundas BIA Anabela Taborda, de 65 anos.
O galo, que tem 2,8 metros de altura e 1,9 metros de comprimento,
foi cedido pela autarquia de Barcelos ao município de Toronto,
através da vice-presidente da autarquia canadiana Ana Bailão.
“Este galo vai manter viva a imagem de Portugal, será um
‘chamariz’ para que as pessoas possam vir ver (ao Little Portugal).
Ao mesmo tempo, faz com que venham conhecer o nosso comércio
e fazer compras, o ideal para manter a economia a circular”, afirmou
a gerente de balcão de uma instituição bancária.

O Sporting sagrou-se ontem campeão português de futsal pela 16.ª
vez, ao vencer em casa do Benfica,
que defendia o título, por 6-2, no
quarto jogo da final.

A Mariola do Merouço, em Sobradelo da Goma, é o quinto spot a ficar
disponível no âmbito da iniciativa
#POVOADELANHOSOINSTASPOTS.
A Mariola do Merouço está instalada na meia encosta do Monte com o
mesmo nome e permite observar
uma panorâmica soberba sobre o
concelho da Póvoa de Lanhoso e a
Serra do Gerês.

Canadá

O Clube Náutico de Ponte de Lima conquistou o título nacional de maratona, numa prova
que decorreu na Praia do Faial, em Prado, Vila Verde este fim-de-semana.
Patrício Araújo, vereador do município de Vila Verde, mostrou-se amplamente agradado
com a forma como a prova decorreu. “Um excelente exemplo para o país em termos de
método e capacidade de organização, a qual, uma vez mais, elevou bem alto o nome da
Vila de Prado e do Município de Vila Verde num verdadeiro exemplo de competição e
desportivismo ao mais alto nível”. “Agradeço por isso à Federação Portuguesa de
Canoagem, ao Clube Náutico de Prado, à GNR, aos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, aos
trabalhadores da Câmara Municipal assim como aos muitos Voluntários que tornaram
possível mais esta realização”, destacou ainda.

Publicidade

Mundiais de atletismo para deficiência intelectual

Portugal fecha com 29 medalhas

Portugal fechou ontem com 29 medalhas, cinco das quais de ouro, e o título de campeão no
sector masculino os campeonatos do Mundo de atletismo para deficiência intelectual, que
terminaram em Bydgoszcz, na Polónia.
Na última jornada, conquistou 10 medalhas – duas de ouro, seis de prata e duas de bronze
–, que se somaram às 19 (três de ouro, 11 de prata e cinco de bronze) conseguidas nos dias
anteriores. Em masculinos, Portugal recuperou o título de campeão mundial, que já não
conseguia desde 2015, enquanto, no sector feminino, a equipa lusa foi quarta classificada.
Lenine Cunha com sete medalhas, entre as quais três de ouro, e Ana Filipe, com três (uma
de ouro), foram os atletas portugueses mais medalhados na competição.

Praceta Padre Diamantino Martins, n.º 38 BRAGA
tlf. 253 270 498 • tlms. 911 925 559
E-mail: geral@clinicacampodashortas.pt

