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Amares

Destaque

Manuel Moreira quer concretizar
“quatro obras emblemáticas”

MANUEL MOREIRA, empossado ontem para o último mandato a liderar a Câmara de Amares, assume
que tem quatro obras prioritárias para concretizar, projectos que vão deixar a sua marca no concelho.
TOMADA DE POSSE

| Marlene Cerqueira |

À semelhança do que aconteceu
há oito anos, quando tomou posse pela primeira vez como presidente da Câmara de Amares,
Manuel Moreira parte para a sua
última liderança à frente dos
destinos do concelho mantendo
“o sonho, a esperança e uma
vontade imensa de lutar por uma
política mais humanista”.
Empossado ontem, no salão
nobre dos Paços do Concelho, o
autarca, eleito pela Coligação
‘Juntos por Amares’ (PSD/CDSPP), prometeu continuar a trabalhar “pela afirmação de Amares
e desenvolvimento” do território, “de modo a assegurar a atractividade económica, a inovação
e as acessibilidades necessárias,
tendo em conta as áreas-chave
das políticas públicas eu- ropeias e nacionais, como o ambiente e acção climática, mobilidade, desenvolvimento sustentável e emprego”.
Naquele que será o sue último
mandato como presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira propõe-se concretizar vários
projectos, mas assume que há
“quatro obras emblemáticas”

DR

Tomada de posse dos novos órgãos municipais de Amares realizou-se ontem, no salão nobre dos Paços do Concelho

que considera prioritárias concelho. “São as obras que vão deixar a minha marca”, especifica,
elencando a requalificação do
centro urbano da vila de Amares; a criação de um Pavilhão
Multiusos/Polidesportivo (a realizar na Vila de Amares em terrenos anexos às actuais piscinas
municipais); a requalificação do
Monte de S. Pedro de Fins; e a
criação da Praia da Ombra, que
será a primeira praia fluvial ofi-

§notas
Pelouros estão distribuídos

Cidália Abreu é nova vice-presidente

cial do concelho.
Nas margens do rio vão também ser concretizadas três zonas
de lazer com condições com
“condições aprazíveis” para serem usufruídas pela população,
concretamente em Barreiros, na
Malheira (zona do Bico) e em
Sequeiros.
Além de ter traçado o balanço
do trabalho realizado nos últimos mandatos, e que “tornou
Amares um concelho diferente”,

Moreira lembrou que nos a dívida municipal diminuiu oito milhões de euros nos últimos oito
anos. Mas, mais do que um discursos virado para o passado, o
edil já empossado deu particular
atenção ao futuro. Além das quatro obras emblemáticas, apontou
muitas novidades que vão ser
implementadas até 2025.
Um dos projectos passa pela
implementação de um novo projecto na área da saúde mental,

para dar resposta às consequências psicológicas provocadas pela pandemia.
Ao nível do ambiente e qualidade de vida, a luta é pela execução da rede de saneamento básico de Figueiredo a Bouro. Garantiu ainda que vão ser concluídos os trabalhos de interligação
dos depósitos de água “para resolver definitivamente os problemas da falta de água que há
tantos anos afecta os amarenses,
sobretudo nos meses de Verão”.
Na recolha de resíduos anunciou que vão ser ser introduzidas
mudanças que, numa primeira
fase, de forma experimental,
passarão por um circuito de recolha porta a porta nas freguesias urbanas.
Vai manter-se a aposta na melhoria dos equipamentos desportivos e de laser, arrancando já no
primeiro trimestre de 2022 as
obras da piscina municipal coberta.
A requalificação da estrada que
liga Dornelas a Paredes Secas e
e da estrada que liga Bouro ao
Santuário de Nossa Senhora da
Abadia é outro objectivo.
A recuperação do património
anexo ao Mosteiro de Bouro Sta.
Maria e a criação de centro interpretativo, numa candidatura
já aprovada, são também para
avançar. Nota ainda para a concretização do processo para requalificação da arte Sacra dos
Calvários da Abadia.
Diversos convidados marcaram presença nesta tomada de
posse, destacando-se, entre outros, a nova presidente da Câmara de Vila Verde, Júlia Fernandes, e o reeleito edil de Terras de
Bouro, Manuel Tibo.

Eleito pela Coligação ‘Juntos por Amares’

Januário reeleito líder da Assembleia

Cidália Abreu vai ser a nova vice-presidente da Câmara de Amares, revelou ontem Manuel Moreira, à margem da cerimónia de tomada de posse,
dando conta de que já está definida a distribuição de pelouros.
Moreira fica com os pelouros da parte financeira e económica, obras particulares e municipais e a gestão do território. Cidália Abreu, que assume
a vice-presidência, mantém os pelouros da educação, acção social e saúde e vai assumir também a cultura e o associativismo. Delfim Rodrigues
vai ficar com a Protecção Civil, as Juntas de Freguesia, serviços externos e
turismo. Já Vítor Patrício, que assume a vereação a meio tempo, continua
com o ambiente, trânsito, mercado e feiras, assumindo também a partir
de agora as piscinas, o desporto e os fundos comunitários.
Sobre a oposição, liderada por Emanuel Magalhães, Moreira revelou que
tudo fará “para que haja uma relação cordial”, referindo que espera dos
eleitos socialistas “mais ajuda mais do que conflitos” em prol do concelho.

TOMADA DE POSSE

| Marlene Cerqueira |

DR

João Januário mantém-se líder da AM

João Januário foi reeleito presidente da Assembleia Municipal,
numa lista única a votação que
tem Júlia Silva como 1.ª secretária e Luís Filipe Macedo a 2.º secretário. O cabeça-de-lista da
Coligação PSD /CDS-PP foi
eleito com 26 votos a favor, oito
brancos e dois nulos.
“A renovação deste mandato
torna-se particularmente espe-

cial porque valoriza e valida o
trabalho realizado e coloca uma
maior responsabilidade para que
o desempenho futuro”, referiu
João Januário, afirmando ainda
que é sua pretensão continuar a
desempenhar o cargo “de forma
isenta, rigorosa, justa e ponderada para garantir que as decisões
democraticamente tomadas são
aquelas que mais se ajustam às
expectativas e às necessidades
das populações que representamos”.

crreiodominho.pt
? Publireportagem17 de Outubro 2021

Destaque 3
20 de Outubro 2021 correiodominho.pt

Guimarães

Domingos Bragança aposta
na Educação, Cultura e Ciência

PRESIDENTE da Câmara Municipal de Guimarães quer preservar o concelho como “referência no país”.
Para o novo mandato autárquico definiu três dimensões basilares.

lll
Para o novo mandato,
Domingos Bragança
promete, por outro lado,
escrever “uma nova página
do domínio do transporte
público de passageiros”,
com a nova concessão que
entrará em funcionamento
em 2022.

TOMADA DE POSSE
| José Paulo Silva |

Educação, Cultura e Ciência são
as “três dimensões basilares” do
terceiro mandato de Domingos
Bragança na presidência da Câmara Municipal de Guimarães,
ontem afirmadas, no Centro
Cultural Vila Flor, na cerimónia
de instalação do novo executivo
e da Assembleia Municipal saídos das eleições autárquicas de
26 de Setembro. O reeleito presidente da Câmara sublinhou
que “a aposta nestas três dimensões basilares permitirá avançar
dois dos objectivos maiores para
Guimarães: a coesão social e territorial e o desenvolvimento ambientalmente sustentável”.
Segundo o edil socialista, a
aposta na Educação, Cultura e
Ciência será "decisiva para uma
economia cada vez mais forte
e abrangente”, num “um território mais criativo, inovador,
competitivo, digital e mais ambientalmente sustentável”, além
de “mais inclusivo, integrador, capacitado, coeso e tolerante”.
Dos 30 compromissos do seu
programa para os próximos quatro anos, Domingos Bragança

DR

Presidente da Câmara de Guimarães aposta num concelho criativo, inovador, competitivo, digital e ambientalmente sustentável

destacou, no arranque do seu
derradeiro mandato autárquico,
o reforço de Guimarães como cidade de formação e produção
cultural, com a instalação, no
Teatro Jordão e Garagem Avenida, da Escola de Artes Performativas e Artes Visuais da Univer-

sidade do Minho e do Conservatório de Música.
Acrescentou aos “novos caminhos de futuro” o alargamento
da área do centro histórico de
Guimarães classificada como
Património Cultural da Humanidade à zona de Couros, a próxi-

ma abertura do Instituto Cidade
de Guimarães como o maior
centro de medicina regenerativa
da Europa e a instalação, também no Parque Tecnológico das
Taipas, do supercomputador verde Deucalion.
“São novos os caminhos do fu-

turo quando apostamos na criação da Academia de Transformação Digital, a instalar na Fábrica do Alto, em Pevidém”,
adiantou o presidente da Câmara
Municipal de Guimarães no seu
primeiro acto do novo mandato
autárquico, apontando também a
instalação, na Fábrica do Arquinho, do novo curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, que dinamizará
“uma das zonas da cidade em
franca e visível transformação”
e, ainda, a próxima instalação da
Escola-Hotel do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, na
Quinta do Costeado.
Para o novo mandato, Domingos Bragança promete, por outro
lado, escrever “uma nova página
do domínio do transporte público de passageiros”, com a nova
concessão que entrará em funcionamento em 2022. A par, será
colocado em discussão pública o
estudo do sistema de mobilidade
e reivindicado junto do Governo
um eixo ferroviário de ligação à
futura estação de alta velocidade. “A mobilidade ciclável e pedonal conhecerá um novo ciclo,
com a ligação da ecovia da cidade à ecovia do Ave”.

José João Torrinha será reeleito a 5 de Novembro

Assembleia continua a ser
realidade muito distante
TOMADA DE POSSE
| José Paulo Silva |

José João Torrinha será reeleito,
a 5 de Novembro, presidente da
Assembleia Municipal de Guimarães, dada a expressiva maioria absoluta que o Partido Socialista tem neste órgão autárquico.
Ontem, durante o momento, defendeu que esta tem de ser “um
órgão de fiscalização mais efi-

ciente e eficaz” e que deve ser
combatida a “exagerada assimetria entre os órgãos eleitos”,
atendendo a que a Assembleia
Municipal continua “a ser uma
realidade muito distante do comum dos vimaranenses”.
Do balanço dos últimos quatro
anos, João José Torrinha reconheceu que foram dados passos
no sentido de uma “Assembleia
Municipal mais justa, mais equi-

tativa e mais aberta”.
A nova Assembleia Municipal
de Guimarães é constituída por
25 eleitos do Partido Socialista,
18 da coligação PSD/CDS, três
da CDU, um do Chega, um do
Bloco de Esquerda e um da Iniciativa Liberal, a que se juntam
48 presidentes de juntas e uniões
de freguesia, 36 dos quais eleitos
em listas socialistas e 12 pela
coligação PSD/CDS.
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José João Torrinha defende Assembleia Municipal mais aberta
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Cabeceiras de Basto

Francisco Alves confia que Cabeceiras
fechou quadriénio de forma positiva
PRESIDENTE REELEITO DA CÂMARA MUNICIPAL de Cabeceiras de Basto acredita que, apesar dos impactos da pandemia
da Covid-19, o concelho encerrou o quadriénio 2017-2021 de forma muito positiva e reconhecido por entidades externas.
TOMADA DE POSSE
| Fábio Moreira |

Decorreu, durante a tarde ontem,
nos Claustros do Mosteiro de S.
Miguel de Refojos, a cerimónia
de tomada de posse dos novos
órgãos autárquicos de Cabeceiras de Basto para o mandato de
2021-2025.
No seu discurso de tomada de
posse, o presidente da Câmara
Municipal de Cabeceiras de
Basto, Francisco Alves, começou por saudar todos os presentes, agradecendo o voto de confiança que o povo de Cabeceiras
de Basto concedeu ao Partido
Socialista para continuar à frente
dos destinos da autarquia.
Relembrando um mandato que
ficou marcado pela pandemia da
Covid-19, Francisco Alves destacou a cooperação entre as instituições e serviços – desde o
primeiro momento até ao processo de vacinação – deixando
palavras de reconhecimento e
agradecimento a todos os envolvidos neste difícil processo de
combate à pandemia.
“Apesar das dificuldades, podemos afirmar que, globalmente, o mandato que agora termina
foi muito positivo, aliás reconhecido pela maioria dos cabeceirenses, mas também por parte
de diversas entidades externas,
facto que muito nos orgulha”,
disse Francisco Alves, fazendo
referência às distinções e prémios que foram atribuídos a Cabeceiras de Basto durante o último mandato, designadamente a
nomeação para o Prémio ‘Município do Ano 2021’, concurso
promovido pela Universidade do
Minho – UM Cidades; o Prémio
Europeu de Vias Verdes – categoria prémio especial referente à
Ecopista do Tâmega e que Cabeceiras de Basto recebeu em conjunto com os municípios de Celorico de Basto e Amarante; a
distinção de ‘Autarquia Mais
Familiarmente Responsável’; o
selo ‘Comunidades Pró-Envelhecimento’ atribuído pela Or-
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Francisco Alves e Joaquim Barreto serão os líderes dos órgãos autárquicos de Cabeceiras de Basto para o próximo quadriénio 2021-2025

lll
“Apesar das dificuldades,
podemos afirmar que,
globalmente, o mandato
que agora termina foi muito
positivo, aliás reconhecido
pela maioria dos
cabeceirenses, mas também
por parte de diversas
entidades externas. Para
este mandato, assumo que,
da minha parte, as forças
políticas representadas
na Câmara Municipal
poderão contar com a
minha disponibilidade para
trabalharmos juntos
pelo concelho de Cabeceiras
de Basto e pelos nossos
cabeceirenses.”
Francisco Alves
Presidente da Câmara Municipal
de Cabeceiras de Basto

dem dos Psicólogos Portugueses; e ainda o título de finalista
do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2021 com a Recuperação e Reabilitação do Mosteiro de S. Miguel de Refojos.
O eleito presidente da Câmara
sublinhou que “a governação da
Câmara Municipal vai ser muito
exigente”, carecendo de “uma
maior responsabilidade para colocar os interesses do Município
e o interesse público à frente de
eventuais interesses políticopartidários”. E acrescentou: “pela minha parte assumo que as
forças políticas representadas na
Câmara Municipal podem contar com a minha disponibilidade
para o diálogo e a boa vontade
para trabalharmos juntos por Cabeceiras de Basto e pelos cabeceirenses”.
Na sua intervenção, o eleito
presidente da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto,
Joaquim Barreto, dirigiu as suas

lll
“Queremos que os nossos
empresários continuem a
sonhar e a ter coragem de
investir no nosso território.
Queremos que os nossos
trabalhadores tenham
melhores oportunidades
laborais e melhores salários.
Queremos que os nossos
jovens tenham perspetivas e
oportunidades de trabalhar
na nossa terra em novas
áreas e profissionalmente
mais gratificantes.
Queremos que os idosos,
as crianças e as famílias
se sintam apoiadas. A
responsabilidade enquanto
eleitos locais é enorme.”
Joaquim Barreto
Presidente da Assembleia Municipal
de Cabeceiras de Basto

primeiras palavras “a todos os
cabeceirenses que, com as suas
convicções democráticas e cívicas, participaram nas últimas
eleições, escolhendo por quem
queriam ser governados”.
Confirmando que a “responsabilidade enquanto eleitos locais
é muito grande”, Joaquim Barreto deixou o desafio: “sejamos
coerentes com os programas que
defendemos, justos e intransigentes na defesa dos nossos
ideais, frontais e conciliadores
para com os nossos interlocutores e adversários, e cordiais no
trato, sempre. Estou certo que
assim tornaremos gratificante e
honroso o nosso trabalho e ganharemos o reconhecimento daqueles que representamos”.
Joaquim Barreto lembrou ainda António Cunha, ex-presidente da Junta de Freguesia da Faia,
recentemente falecido, que desempenhou as suas funções com
máxima entrega e dedicação.
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Fafe

Antero Barbosa quer resolver desafios
do saneamento e da perda de população
NOVO presidente da Câmara Municipal de Fafe iniciou ontem o mandato com os desafios de levar a rede de saneamento básico
a grande parte do concelho e travar a quebra populacional.
TOMADA DE POSSE
| José Paulo Silva |

O novo presidente da Câmara
Municipal de Fafe apresentou
ontem como “dois grandes problemas” a responder no novo
mandato autárquico a falta de
saneamento básico em grande
parte do concelho e a diminuição da população residente.
No discurso de investidura, ontem à tarde, no pavilhão multiusos de Fafe, Antero Barbosa reconheceu que o orçamento
municipal é insuficiente para resolver, a curto prazo, a falta de
saneamento em parte significativa do território concelho, num
momento em que o Município
está condicionado pela opção tomada, no passado, pela Câmara
e pelo Governo, de concessionar
à empresa 'Águas do Norte', por
50 anos, este serviço público.
“Mas o nosso objectivo é encontrar resposta para este problema
urgente”, garantiu.
Quanto à diminuição da população do concelho, confirmada
no último recenseamento geral

DR

Novo presidente da Câmara de Fafe propõe plano estratégico para o turismo sustentável

da população, Antero Barbosa,
eleito pelo Partido Socialista,
disse, perante centenas de fafenses que assistiram à cerimónia
de investidura dos órgãos autárquicos para o mandato 2021-

2025, que o fenómeno se deve à
quebra da taxa de natalidade e à
saída da população jovem do
concelho.
Se o primeiro problema não é
de resolução a curto prazo, o no-

vo presidente da Câmara Municipal entende que o segundo pode ser resolvido com "a atracção
de empresas que tragam emprego de qualidade”.
Para o mandato autárquico em

que governará com maioria absoluta, Antero Barbosa aponta
investimentos na modernização
dos parques industriais e na criação de outros, nomeadamente na
freguesia de Regadas.
“Precisamos de um plano estratégico para o desenvolvimento do turismo sustentável”, advogou o novo edil fafense, que
pretende também implementar
um “plano de transformação digital” do concelho.
“A nossa Câmara Municipal
necessita de se modernizar ainda
mais e de se tornar mais amiga
dos cidadãos, das instituições e
das empresas”, referiu Antero
Barbosa no seu primeiro discurso de presidente, anunciando a
realização de reuniões descentralizadas da vereação nas freguesias e o lançamento de um
orçamento participativo.
O reforço das competências e
das verbas a transferir para as
juntas de freguesias é outro dos
propósitos do novo executivo
municipal, com o seu presidente
a alertar que “Fafe precisa da
nossa acção imediata”.

Ex-presidente da Assembleia Municipal

Esforço para trazer cidadãos
à participação democrática
TOMADA DE POSSE
| José Paulo Silva |

O presidente cessante da Assembleia Municipal de Fafe desafiou
ontem os eleitos dos órgãos autárquicos para o mandato 20212025 a “um esforço de trazer
mais eleitores à participação na
democracia”.
José Ribeiro, que liderou a lista
Fafe Sempre à Assembleia Municipal nas últimas eleições autárquicas, e que ontem foi substituído por Raul Cunha, ex-presidente da Câmara, na presidência do plenário municipal, consi-

derou que “a participação é a bazuca da democracia”, lamentando que “de eleição para eleição,
haja cada vez menos eleitores a
participar na democracia”.
Concluído um processo eleitoral que classificou de “claro e
límpido”, com “resultados inequívocos da vontade dos eleitores, José Ribeiro desejou ao novo presidente da Câmara Municipal e ao seu executivo “um
bom mandato, porque isso será
bom para Fafe”.
A 26 de Setembro, o Partido
Socialista venceu a eleição para
a Câmara Municipal de Fafe

com 53,79% dos votos e obteve
cinco dos sete lugares da vereação.
O PSD elegeu dois vereadores,
correspondentes a 24,7 T% dos
votos.
Na Assembleia Municipal, o
PS tem 11 elementos, o movimento Fafe Sempre elegeu sete
elementos, o PSD tem seis representantes e a CDU e o partido
Chega um eleito cada. Integram
a Assembleia Municipal de Fafe
17 presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, um do
PSD e sete eleitos em listas de
cidadãos independentes.

DR

Raúl Cunha, novo presidente da Assembleia Municipal, e José Ribeiro
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Caminha

Mais quatro anos de Miguel Alves
como líder do executivo de Caminha

PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA, Miguel Alves tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Caminha. O socialista
entrou, oficialmente, no seu terceiro e último mandato à frente do executivo caminhense. Abater dívida é um dos objectivos.
TOMADA DE POSSE

lll
“Esta lista venceu as
eleições em 17 das 20
freguesias do concelho de
Caminha. Contudo, há um
factor que me entristeceu
nestas eleições autárquicas
de 26 de Setembro. A taxa
de abstenção em Caminha
atingiu os 38,6 por cento, o
valor mais elevado de
sempre no nosso concelho.
É preciso entender o desinteresse das pessoas e arranjar maneiras de reaproximar
a vida política das populações, não só no concelho de
Caminha, mas por todo o
nosso país.”

| Fábio Moreira |

Miguel Alves entrou ontem, oficialmente, no seu terceiro e último mandato como presidente da
Câmara Municipal de Caminha.
A cerimónia da terceira tomada
de posse do socialista caminhense decorreu no Cine-Teatro dos
Bombeiros Voluntário de Vila
Praia de Âncora, com Miguel
Alves a prometer ao público
quatro anos de maior proximidade entre Vila Praia de Âncora e
Caminha e ainda a redução da
dívida municipal.
“É um prazer enorme estar
aqui pela terceira vez. Quero
agradecer aos caminhenses por
renovarem a sua confiança em
mim e no trabalho deste executivo. Agora é tempo de trabalhar
pela prosperidade das nossas
freguesias e do concelho. Um
dos nossos principais objectivos
para estes quatro anos passa pela
continuação da redução da dívida municipal. É verdade que Caminha tem uma dívida muito
grande, mas este município tem
sido uns dos municípios, a nível

DR

Miguel Alves,
Presidente da Câmara
Municipal de Caminha

Miguel Alves ainda aproveitou
a ocasião para chamar atenções
para a taxa de abstenção em Caminha, onde se registou um novo valor máximo na história do

concelho minhoto com a abstenção a atingir o valor de 38,6 por
cento. De acordo com o edil, é
preciso reaproximar a política
das populações.

Miguel Alves foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Caminha e entrou, ontem, oficialmente no seu terceiro mandato

nacional, que mais tem reduzido
a sua dívida e vamos continuar a
trabalhar nesse sentido. Queremos também assegurar a proximidade entre Caminha e Vila

Praia de Âncora e pretendemos
criar um espaço que vá de encontro a essa ideia”, atirou o presidente da Câmara Municipal de
Caminha.

Ontem, durante a manhã

Luís Mourão, presidente da mesa, disse
adeus à assembleia municipal de Caminha
TOMADA DE POSSE
| Fábio Moreira |

A terceira tomada de posse de
Miguel Alves ficou marcada pelo adeus de Luís Mourão. O antigo presidente da mesa da Assembleia Municipal de Caminha
optou por cessar funções e despedir-se da vida política.
“Foram oito anos neste cargo.
Eu sou crente fiel nos valores da
igualdade e da liberdade de expressão e, para mim, a assembleia municipal reflecte esses
ideais”, começou por dizer o
presidente cessante da mesa da

assembleia municipal.
Luís Mourão ainda deixou claro que se deu ontem um início
de um “novo ciclo” para este órgão municipal caminhense e pediu a todos os políticos eleitos
para não esquecerem que o mais
importante é haver respeito.
“Respeitem e serão respeitados.
O respeito é a base da democracia. É importante respeitar princípios democráticos se queremos um concelho de Caminha
melhor”, rematou Luís Mourão.
O presidente da Câmara Municipal de Caminha também dedicou algumas palavras do seu dis-

curso de tomada de posse ao
presidente cessante da mesa da
assembleia municipal.
“Quero deixar também uma
palavra de especial apreço a
Luís Mourão, um homem que é
um exemplo perfeito de como
gerir bem uma assembleia municipal”, disse Miguel Alves.
Também durante a cerimónia
de ontem de tomada de posse no
Cine-Teatro de Vila Praia de Âncora, foi anunciado que o cargo
de Luís Mourão passará a ser
ocupado por Luís Pereira (à direita na foto), do Partido Socialista caminhense.

DR

Luís Mourão (esq.) deixou o cargo de presidente da mesa da assembleia municipal
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Braga
Festival decorre de 28 a 31 de Outubro

Disponibilizados ingressos para o Semibreve
CULTURA

| Redacção |

DR

Projecto foi desenvolvido na Escola de Medicina da Universidade do Minho

Plataforma
gratuita permite
auto-avalição
da dor crónica
UNIVERSIDADE DO MINHO anunciou lançamento de uma plataforma gratuita de auto-avaliação
da dor crónica.
UMINHO

| Redacção/Lusa |

O Centro de Medicina Digital P5
da Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho)
lançou uma plataforma gratuita
de autoavaliação da dor crónica.
Em comunicado, a UMinho sublinha que se trata de uma ferramenta “única em Portugal”, desenvolvida por uma equipa
multidisciplinar da Escola de
Medicina, para ajudar a identificar situações que possam beneficiar de encaminhamento para os
cuidados de saúde ou aconselhar
a marcação de uma consulta.
A plataforma é gratuita e está
disponível em www.p5.pt/unidade-digital-de-aconselhamentoem-dor-cronica/.
O lançamento desta plataforma
coincide com a celebração dos
Dias Nacionais da Luta contra a
Dor, que se assinalou ontem.
Além da plataforma de autoa-

valiação gratuita, o P5 lançou
ainda um programa de monitorização, que será um “módulo essencial” na gestão da dor crónica, na criação de estratégias
individuais para o seu combate e
ainda na melhoria da qualidade
de vida de cada paciente.
No futuro, será também disponibilizado um programa de consultoria para profissionais de
saúde e cuidadores, centralizando informação e fornecendo formação especializada no campo
da dor crónica.
O Centro de Medicina Digital
P5 tem-se destacado, desde a sua
criação, na disponibilização de
soluções digitais, numa lógica
de proximidade com as populações, através de telemedicina,
mas também de programas gratuitos de avaliação de saúde
mental ou, durante a pandemia,
com a criação de um serviço gratuito de psicologia e psiquiatria
para profissionais de saúde.

Já estão disponíveis os bilhetes
diários para os eventos do Semibreve 2021 no Theatro Circo. O
festival está de regresso entre 28
e 31 de Outubro, com concertos,
instalações, oficinas e conversas
incluindo sete estreias mundiais.
A edição de 2021 deste festival
dedicado à música electrónica e
arte sonora decorre em diversos
locais da cidade, com “um programa que transforma as dez
edições que lhe antecederam em

matéria temática, a partir da qual
serão apresentadas novas abordagens, trabalhos ou colaborações por um leque de artistas
que fazem parte do percurso do
festival”, avança a organização.
O programa inclui “encontros
únicos” como a actuação da harpista norte-americana Zeena
Parkins com o artista português
André Gonçalves, a reunião entre a sueca Klara Lewis e a britânica Nik Void com o português
Pedro Maia, ou entre a norteamericana Laurel Halo e o britânico Oliver Coates.

O libanês Rabih Beaini vai estar em palco com as harpistas
portuguesas Angélica Salvi e
Eleonor Picas, dando-se igualmente a estreia mundial do novo
projecto de Rafael Toral. No Semibreve estará ainda o colectivo
norueguês Supersilent. O Semibreve apresenta ainda duas performances duracionais, concebidas especificamente para o
festival. A compositora norteamericana Yvette Janine Jackson
apresentará uma obra para electrónica e violoncelo, interpretada ao vivo pela Judith Hamman.
Publicidade
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Hoje, às 16 horas

Confraria do Sameiro inaugura
exposição ‘Olhares dos Fotógrafos’
A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro promove esta tarde, pelas 17.30
horas, a inauguração da exposição ‘Olhares dos Fotógrafos’, na Cripta da basílica.
‘Olhares dos Fotógrafos’, que estará patente até ao dia 22 de Maio de 2022,
mostra o registo fotográfico que na altura fizeram o fotógrafo Luís Vieira Machado (Foto São Vicente) e o fotógrafo Dr. Manuel Pinho da visita do Papa
João Paulo II a Braga, altura em que visitou o santuário mariano.
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CDU quer abrir debate sobre
remunicipalização da Agere
ELEITOS DA CDU vão propor, “no primeiro momento possível” a abertura
do processo de discussão para devolver a Agere à gestão pública.

Mercado Cultural do Carandá

Jornadas do Violino a 23 de Outubro
No dia 23 de Outubro, das 9 às 20.30 horas, no Auditório José Sarmento do
Mercado Cultural do Carandá, realizam-se as II Jornadas do Violino.
As Jornadas do Violino exploram a sinergia entre instituições municipais,
instituições de ensino da música e agentes culturais para celebrar não unicamente o violino, mas todos os instrumentos de corda friccionada.
A programação das Jornadas tem como base a exposição de instrumentos e
arcos da colecção privada Florian Leonhard (Londres). Na sua segunda edição, o Conservatório Bomfim acolhe um dia intensivo de actividades composto pela exposição, uma masterclass e um recital de encerramento pelo
Duo Lawson & Lawson.
As II Jornadas do Violino são organizadas pela Sinfonietta de Braga e contam
com o apoio do Município de Braga.
Os bilhetes encontram-se disponíveis na eventbrite.

DR

João Baptista, eleito da CDU na Assembleia municipal, e Bárbara Barros, vereadora
Publicidade

POLÍTICA

| Marlene Cerqueira |

A CDU quer abrir de imediato a
discussão pública em torno da
devolução da Agere à gestão
municipal. O objectivo foi assumido por Bárbara Barros, vereadora, e João Baptista, eleito da
Assembleia Municipal, que traçaram as principais linhas de acção para o novo mandato.
“Proporemos, no primeiro momento possível, a discussão da
devolução da empresa municipal
Agere à gestão pública, canalizando os seus lucros para a melhoria dos serviços prestados à
população e para uma gradual
redução das tarifas”, referiu Bárbara Barros, lembrando que “na
campanha eleitoral, outras forças políticas verbalizaram acordo com esta perspectiva, nomeadamente os então candidatos
Ricardo Rio e Hugo Pires”.
“Passadas as eleições, é o momento de passar à concretização
desta intenção e de não continuar a desperdiçar mais tempo”,
apela a vereadora.
Os eleitos da CDU deram ainda conta de outras prioridades de
que não abdicam e pelas quais
vão manter a luta, nomeadamente a luta pelos direitos dos trabalhadores da esfera municipal:
“Continuaremos ao lado dos trabalhadores das empresas municipais na exigência do pagamen-

to das horas trabalhadas a mais e
na denúncia e melhoria das condições de trabalho dos jardineiros e varredores do município”.
A requalificação do parque escolar é outra bandeira, bem como “o regresso das Actividades
de Enriquecimento Curricular
(AEC) à esfera municipal”.
Ainda na educação, a CDU
continua a defender um modelo
de fornecimento de refeições escolares único e universal para
todas as escolas do concelho e
ainda AAF e CAF “sem mais encargos para as famílias”.
No capítulo da mobilidade, a
CDU insiste na necessidade de
intensificar o investimento nos
transportes públicos, “com aquisição gradual de novas viaturas
para aumento da frota disponível, e a descida da tarifa aplicada

lll
“As prioridades da nossa
acção continuarão a ser a
proximidade com
os trabalhadores e as
populações do concelho,
garantindo um trabalho
contínuo de auscultação,
visita, intervenção e
resposta às principais
preocupações e problemas
dos bracarenses”, refere
Bárbara Barros.

às zonas mais afastadas do centro da cidade”.
“Insistiremos na criação de faixas de circulação dedicadas aos
transportes públicos e a criação
de ciclovias com separação física e em condições de segurança
para utilização de modos suaves
de transporte, aumentando a eficácia destes meios de transporte
e criando alternativas ao uso do
automóvel no concelho”, explicou Bárbara Barros.
Para a CDU é também vital
que avance a requalificação do
Bairro das Andorinhas e vai insistir “na requalificação urgente
dos fogos da empresa Bragahabit e na aquisição de mais fogos
para habitação pública, por forma a dar uma resposta mais célere à fila de espera para a habitação social”.
A abertura e disponibilização
do Parque das Sete Fontes, a
musealização das Convertidas e
do Teatro Romano, a intervenção no edifício da Fábrica Confiança para fins culturais e a
concretização da requalificação
do S. Geraldo de forma a disponibilizar este equipamento o
quanto antes ao público são outros projectos da os eleitos da
CDU querem ver concretizados.
A vereadora referiu ainda que
vai continuar a exigir a revogação do regulamento do Mercado
Municipal para satisfazer os anseios dos operadores.
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Altice Forum com
agenda recheada

Centro Novais de Sousa

Ingressos à venda
para espectáculo
‘Fado Solidário’

ATÉ AO FINAL do mês, o Altice Forum Braga é palco de várias
iniciativas. Já hoje, às 16 horas, é apresentado o espectáculo
‘Três Porquinhos’ que promete conquistar pequenos e graúdos.

Já estão disponíveis os ingressos para o espectáculo Fado Solidário que vai acontecer no próximo dia 24 de Outubro, domingo, a partir das
15.30 horas, no Altice Forum Braga.
Fado Solidário é uma iniciativa do Centro D. João
Novais e Sousa, em parceria com a Associação
Cultural e Recreativa Fado com Arte, cuja venda
de ingressos reverterá na íntegra para a angariação de fundos a favor da construção de um
Lar Residencial para pessoas com deficiência intelectual.
Os ingressos tem o custo simbólico de cinco euros, devendo ser reservados antecipadamente.
Os bilhetes, assim como informação sobre o espectáculo, devem ser solicitados ao Centro No-

vais e Sousa, através dos telefones 253 205 570
ou 927 303 932, ou do email
cnesousa.caci@gmail.com.
Esta é mais uma iniciativa do Centro Novais e
Sousa para angariar fundos que lhe permitam
criar um Lar Residencial com capacidade para
30 utentes, uma resposta é necessária e urgente
para os utentes desta instituição. O objectivo é
criar esta valência numa das alas do edifício do
Centro Novais e Sousa onde actualmente funciona do CACI - Centro de Actividades e Capacitação
para a Inclusão. O espaço será reorganizado para
permitir manter as actividades do CACI e ter o
Lar Residencial. Com um orçamento na ordem
dos dois milhões de euros, o Centro Novais de
Sousa aguarda o resultado de uma candidatura
que submeteu ao Programa PARES III. Mesmo
com a comparticipação, a instituição terá sempre de suportar parte do investimento, pelo que
tem desenvolvido inúmeras iniciativas de angariação de fundos.
Publicidade
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Os eventos agendados cumprirão as normas de segurança impostas pela Direcção Geral de Saúde

ALTICE FORUM BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Até ao final do mês são inúmeras as iniciativas que vão ter lugar no Altice Forum
Braga, nomeadamente a conferência organizada pela ConfMinho ‘Fundos Europeus: o Minho e a Galiza’, a Braga Noivos e os espectáculos ‘Três Porquinhos’,
‘Neverending Tour’ e ‘Fado Solidário’.
Os ‘Três Porquinhos’ sobem hoje ao palco do Grande Auditório, para um espectáculo que promete conquistar miúdos e
graúdos. “Numa história que não se limitará a representar o que se conhece do
conto dos três porquinhos, o espectáculo
propõe uma reflexão sobre os valores da
família recorrendo à história interpretada
e cantada pelos atores do musical”, lê-se
na apresentação deste espectáculo que arranca às 16 horas, estando os últimos bilhetes disponíveis para aquisição em Ticketline.pt ou nas bilheteiras do Altice
Forum Braga, uma hora antes do espectáculo começar.
Amanhã, o Altice Forum Braga acolhe a
conferência organizada pela Confederação Empresarial da Região do Minho
(ConfMinho), estrutura que agrega as
principais associações empresariais da região. ‘Fundos Europeus: o Minho e a Galiza’ é o tema desta iniciativa que, a partir
das 14 horas, contará com a participação
do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dos ministros Nelson Souza (Planeamento), Pedro Nuno Santos
(Infraestruturas e da Habitação) e Ana
Abrunhosa (Coesão Territorial). Nesta

conferência participam ainda, entre outras
personalidades, Alberto Núñez Feijóo,
presidente do Governo Regional da Galiza; António Cunha, presidente da CCDRN; o eurodeputado minhoto José Manuel
Fernandes; Miguel Alves, presidente do
Conselho Regional do Norte da CCDRN; Luís Miguel Ribeiro, presidente da
AEP - Associação Empresarial de Portugal; João Vieira Lopes, presidente da CCP
- Confederação do Comércio e Serviços
de Portugal; e António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de
Portugal.
A entrada no evento é gratuita, mas carece de inscrição através do endereço
www.confminho.pt/fundoseuropeus/.
Segue-se a Braga Noivos, certame em
que, de 21 a 24 Outubro, os noivos poderão encontrar inspiração para organizar a
festa perfeita, encontrando no mesmo espaço sugestões que vão desde os convites
à lua-de-mel, do vestido de noiva ao fato
do noivo, passando pelos penteados,
alianças e anéis de noivado, animação, fotografia e vídeo, flores, quintas e espaços
para o copo de água.
A 24 há ‘Fado Solidário’, iniciativa a favor do Centro Novais e Sousa (ler caixa).
Ainda este mês, no dia 30, o Altice Forum Braga apresenta o espectáculo ‘Neverending Tour’, de Eduardo Madeira e
Manuel Marques. Os dois humoristas sobem ao palco do Grande Auditório para
um espectáculo que promete muitas gargalhadas. Os ingressos estão disponíveis
para aquisição nas bilheteiras do Altice
Forum Braga e em Ticketline.
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EPATV apresenta na Católica
resultados de projecto Erasmus+

Montalegre

Batata
de Montalegre
disponível
no grupo Sonae

UNIVERSIDADE CATÓLICA foi o palco da apresentação pública do Intelectual Output (IO), um e-book
resultante de um projecto desenvolvido no âmbito do Programa Erasmus+, coordenado pela EPATV.
VILA VERDE
| Redacção |

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) participou na
apresentação pública do Intelectual Output (IO), um e-book resultante de um projecto no âmbito do Programa Erasmus+,
chave KA2, intitulado ‘School
4.0 -Innovation in VET’. A sessão decorreu na Universidade
Católica Portuguesa, num Multiplier Event.
Em comunicado, a Escola Profissional Amar Terra Verde, que
foi coordenadora deste projecto,
refere que marcaram presença
neste evento Carvalho Guerra; o
secretário de Estado Adjunto e
da Educação, João Costa; o director geral da DGEstE, João
Gonçalves; o coordenador do
projecto ‘PISA for Schools’ em
Portugal, Gonçalo Xufre; a secretária do Conselho da EfVET,
Marta Almeida Santos; o eurodeputado José Manuel Fernandes, entre outras individualidades.
Todos os intervenientes louvaram o trabalho desenvolvido durante o projecto que resultou no
E-book apresentado.
O director Geral da DGEstE,
responsável pela apresentação
do E-book, referiu ainda que encontrou “no trabalho os 18 sentidos para a educação do futuro,
exultando a todos os presentes a
Publicidade
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Sessão decorreu na Universidade Católica, no Porto
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O objectivo desta parceria
transnacional foi construir
em conjunto e publicar um
Intelectual Output (IO), em
língua portuguesa e inglesa,
em suporte digital (e-book),
que se constitua como um
referencial teórico-prático
inovador.
consultá-lo”.
De referir ainda que o projecto
foi constituído por quatro esco-

las profissionais portuguesas, da
‘Rede Escolas 4.0’, os parceiros
europeus da Dinamarca e Grécia, e a EfVET da Bélgica (associação europeia das escolas profissionais), tendo como consultoria científica e pedagógica
dois investigadores do Centro de
Investigação em Desenvolvimento Humano (CEDH) e consultores do Serviço de Apoio à
Melhoria da Educação (SAME),
da Universidade Católica Portuguesa - Porto, mais concretamente Joaquim Azevedo e Luísa
Orvalho.

O objectivo desta parceria
transnacional foi construir em
conjunto e publicar um Intelectual Output (IO), em língua portuguesa e inglesa, em suporte digital (e-book), que se constitua
como um referencial teóricoprático inovador para ajudar os
diferentes stakeholders a repensar e identificar as mudanças a
introduzir nas práticas pedagógicas, organizativas e avaliativas,
para se passar de uma escola tradicional, só com aulas presenciais, para uma escola do século
XXI, ‘School 4.0’.

Os produtores do concelho de
Montalegre que produziram
batata de consumo podem
vendê-la (50 cêntimos/Kg),
através da Coopbarroso, numa
parceria com a Agromontenegro e o grupo Sonae.
O anúncio é feito pelo Município de Montalegre, que realça que os consumidores vão
poder adquiri-la nas superfícies comerciais daquele grupo
empresarial.
O processo de selecção acontece no armazém do Barracão
de onde segue para venda em
sacos de dois quilos. Um produto “gourmet” que vai chegar
ao consumidor de todo o país.
“Aquilo que deu nome à região, há mais de 30 anos, volta
a ter expressão. A batata de
Montalegre foi, sem dúvida, o
grande motor da divulgação
deste território. Estamos perante um ano de boa produção,
com várias toneladas para escoar. Em boa hora foi pensada
esta parceria com a Agromontenegro e, acima de tudo, com
o grupo Sonae. Será este grupo que fará a venda directa ao
consumidor”, refere David
Teixeira, vice-presidente da
Câmara local, acrescentando
que “Montalegre não ficará
confinada a esta parceria. Irá
fazer o que estava a ser feito
nos últimos anos, isto é, levar
para os restaurantes grandes
encomendas por este país
abaixo”.
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Paredes de Coura
Space Ensemble
encerra hoje Ciclo
de Polinização
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Ampliado cemitério de Outeiro

É com música clássica que encerra o Ciclo de Polinização de Paredes de Coura que, desde Junho,
tem trazido fins-de-semana temáticos de música jazz, tradicional e clássica à vila de Paredes de
Coura.
O Ciclo de Polinização encerra
hoje, no Centro Cultural de Paredes de Coura, que acolhe, às
17,30 horas, o Space Ensemble.
O Space Ensemble propõe o espectáculo ‘Pequeno Mundo’ sobre o cruzamento entre a ciência
e a arte e as inúmeras possibilidades criativas que surgem dessa
fusão: “Num mundo ofuscado
pela ostentação, em todas as
suas formas, vivemos muitas vezes distraídos e alheios à beleza
das pequenas coisas que nos sustentam enquanto seres humanos. O espectáculo remete-nos
para a submersão no microuniverso que sustenta o nosso mundo mais tangível”.

FOI INAUGURADA a empreitada de ampliação e de iluminação do cemitério de Outeiro, uma obra que
implicou um investimento de 25 mil euros.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O novo presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
Luís Nobre, inaugurou a empreitada de ampliação e de iluminação do cemitério de Outeiro.
Em comunicado, a autarquia
vianense explica que esta obra
“veio dar resposta aos anseios da
população local e a uma necessidade da freguesia”.
A empreitada foi concretizada
no âmbito de um pacote de propostas no valor global de
414.800 euros de apoio às Juntas
e Uniões de Freguesia do concelho para mobilidade e segurança
rodoviária, construção e requalificação de equipamentos e requalificação urbana e de centros
cívicos.
“No que toca a apoios às fre-
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Foi inaugurada a ampliação do cemitério de Outeiro

guesias para construção e requalificação de equipamentos, para
a Junta de Outeiro foi definido
um valor de 25 mil euros para a

conclusão da requalificação do
cemitério e construção de ossário”, explica a mesma fonte.
Esta visita a Outeiro integra o

conjunto de visitas que o executivo tem vindo a fazer nas freguesias do concelho e serviu
ainda para o executivo se inteirar das empreitadas em curso.
Recorde-se que, no âmbito do
Orçamento e Grandes Opções
do Plano para 2021, a coesão
territorial e o desenvolvimento
das freguesias têm um acréscimo orçamental de 10%, em valor de investimento global, face
ao ano passado, para obras de intervenção directa das freguesias.
“As Uniões e Juntas de Freguesia terão os meios necessários
para poderem continuar a postar
na qualidade de vida dos seus
fregueses nomeadamente em
obras de beneficiação de espaços públicos, arruamentos, equipamentos culturais, de utilização
pública e desportivos”, pode lerse no Plano e Orçamento 2021.
Publicidade
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Saiba mais aqui:
Patrícia Santos, CEO da Zome.
"Aquilo que mais valorizamos aqui, não é o resultado global da
empresa mas sim, o resultado individual. Queremos que cada uma
das pessoas que trabalha connosco, de facto se sinta feliz, se sinta
realizada, e sinta que está a desenvolver um negócio que lhe é
rentável e que lhe pode proporcionar a vida que quer." - explica.
Neste vídeo encontra uma oportunidade de a conhecer melhor, de
saber que personalidades a inspiram, o que gosta de ler, a visão para
o futuro da Zome e muito mais.
Ficou curioso com este testemunho?
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Desportivo,
esportivo, 36, 4715-027 B
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Taça de Portugal

Desporto

“TEMOS DE ACABAR COM ERROS
INDIVIDUAIS, QUE CUSTAM CARO”

CARVALHAL sublinhou vontade da equipa em regressar à competição, na ressaca de duas semanas em
que se procurou “melhorar tudo, defensiva e ofensivamente”. Em alerta para os perigos do Moitense.

SCB

Resultados - 3.ª eliminatória

SC Braga, Vizela, Gil
Vicente e AD Fafe em
acção na Taça nesta
tarde de Domingo
SEXTA
Académica-Famalicão, 0-4
Sintrense-FC Porto, 0-5
Belenenses-Sporting, 0-4
ONTEM
Ol. Hospital-Vitória SC, 0-1
Berço-B-SAD, 1-2 (a.p.)
Camacha-Tondela, 1-2
Leixões-Vilaverdense, 5-1
Oriental-Moreirense, 2-3 (a.p.)
Paredes-Ac. Viseu, 3-1
Sp. Espinho-Caldas, 0-1 (a.p.)
Valadares Gaia-Casa Pia, 1-3
Vilafranquense-Real, 3-2 (a.p.)
Leiria-Santa Clara, 0-2
Louletano-Estrela A., 1-2
Trofense-Benfica, 1-2 (a.p.)
HOJE
Varzim-Marítimo (11h)
V. Setúbal-Vizela (14h)
Ág. Moradal-P. Ferreira (15h)
Alverca-Anadia (15h)
Castro Daire-Olhanense (15h)
Cinfães-Farense (15h)
Condeixa-Gil Vicente (15h)
Felgueiras-Estoril (15h)
Feirense-Nacional (15h)
Leça-Arouca (15h)
Mafra-U. Coimbra (15h)
Moitense-SC Braga (15h)
Benfica CB-Penafiel (15h)
Serpa-Sp. Covilhã (15h)
Torreense-Fafe (15h)
Oliveirense-Portimonense (17h)
Rio Ave-Boavista (20h)

Plantel do SC Braga ultimou no dia de ontem o regresso à competição, que acontece esta tarde, pelas 15 horas, no Barreiro, frente ao Moitense

3.ª ELIMINATÓRIA
| Ricardo Anselmo |

O SC Braga começa esta tarde
(15 horas), no Barreiro, frente ao
Moitense, do distrital de Setúbal, a defender o estatuto de vencedor da Taça de Portugal. Os
guerreiros não competem há
duas semanas, por causa dos jogos das selecções, e tendo em
conta o último resultado obtido,
frente ao Boavista, a vontade era
a de “jogar o mais rápido possível”. Ainda assim, este hiato
competitivo foi aproveitado,
confirma Carvalhal, para “rectificar algumas coisas” e “imprimir mais ritmo na equipa”.
“Trabalhámos no equilíbrio de
esforços, há jogadores que chegaram mais tarde, têm ritmos diferentes, o Sequeira, o Ricardo
Horta e o Castro vieram de paragens, o Iuri Medeiros e o Moura

quase de um ano de paragem, o
Chiquinho veio sem jogar com
regularidade, tal como o Diogo
Leite, o Yan Couto também chegou mais tarde. Tem sido um
processo natural da construção
da equipa, queremos atingir o
ponto de equilíbrio e é natural
que o nível suba”, projectou o
técnico arsenalista, que avisou:
“Estamos a cometer muitos erros individuais, temos de acabar
com isso, porque estão a custarnos pontos”, admitiu, lançando o
encontro desta tarde, frente a um
adversário que milita numa
competição distrital mas que,
ainda assim, merecerá total atenção por parte do SC Braga.
“Lembro-me que, no Leixões,
na época em que fomos à final, o
jogo mais difícil foi com o Pevidém e no Braga, na época passada, o que nos custou mais a ganhar foi com o Trofense,

vencemos já nos descontos, com
o golo do Galeno”, lembrou Carvalhal que, questionado acerca
das palavras do presidente António Salvador, garantindo a continuidade do técnico até ao final
da época, diz ter sentido sempre
apoio, assumindo não ter ficado

lll
“Temos que abordar isto
jogo a jogo. Fizemos assim
no ano passado e será assim
neste ano. O objectivo agora
é passar em frente na Taça,
depois vamos abrir a janela
na Liga Europa e assim
sucessivamente. Temos um
plantel curto, mas que nos
dá garantias. Estes jogos
são oportunidades para
os jovens.”

surpreendido com a declaração.
Outro dos temas do momento e
que, naturalmente, mereceu um
comentário por parte do técnico,
foi a recente renovação de contrato do capitão Ricardo Horta,
que estendeu o vínculo com o
clube até 2026.
“Vai reforçar a sua posição,
mas, acima de tudo, o Sporting
de Braga tem um grande capitão
e um grande homem a defender
as cores do clube”, disse, lançando também o ciclo exigente
de jogos que hoje se inicia.
“Temos que abordar isto jogo a
jogo, fizemos assim o ano passado e será assim este ano. O objectivo agora é passar em frente
na Taça, depois, vamos abrir a
janela na Liga Europa e assim
sucessivamente. Temos um
plantel curto, mas que nos dá garantias, e estes jogos podem ser
oportunidades para os jovens.”

+ baixas
Para o duelo desta tarde
com o Moitense, Carlos
Carvalhal não contará
apenas com dois
jogadores. O guardião
Matheus foi pai e, apesar
de já se prever que
a titularidade fosse
entregue a Tiago Sá,
a verdade é que o
brasileiro nem treinou no
dia de ontem, devidamente autorizado. David
Carmo, ainda a recuperar
de uma lesão prolongada,
é a outra baixa com a qual
Carvalhal não poderá
contar.
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Conquistadores
cumprem com os
serviços mínimos

ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA

| Rui Miguel Graça |

Ponto prévio: O Vitória garantiu
o apuramento para a próxima fase da Taça de Portugal. O objectivo foi cumprido. De que forma? Sem chama e à custa dos
serviços mínimos.
Certo é que a equipa orientada
por Pepa entrou mandona no jogo e chegou com naturalidade ao
tento inaugural por intermédio
do inglês Marcus Edwards, que
só teve que encostar para o fun-

do das redes. Parecia que se ia
desenhar um passeio dos Conquistadores mas foi puro engano, uma vez que a formação que
milita na Liga 3 ia crescer no jogo, fazer das tripas coração para
tentar tombar o gigante da cidade Berço.
O momento de viragem surge
após a grande penalidade desperdiçada pelos minhotos em cima da meia-hora, numa falta sobre Bruno Duarte.
Nando defendeu, ouviram-se
gritos “Oliveira, Oliveira” em

VITÓRIA SC

0

1

Intervalo
0-1

Árbitro Vítor Ferreira
Assistentes Nuno Manso e Nélson Cunha

Nando
Samir
Diogo Abdul
Bonilla
Lavrador
Diogo Martins
Hamed Doukouré
André Freitas
Adílio Varela
Regis Ndo
David Silva

APURAMENTO sem chama e mercê de um golo
de Marcus Edwards. Oliveira do Hospital agigantou-se, mas nunca chegou ao golo.
3.ª ELIMINATÓRIA

O. HOSPITAL

Tozé Marreco

VITÓRIASC

Bruno Varela
João Ferreira
Borevkovic
Abdul Mumin
Rafa Soares
Alfa Semedo
Tiago Silva
Janvier
Edwards
Bruno Duarte
Rochinha
Pepa

Substituições Marcus Edwards por Quaresma
(59), Bruno Duarte por Óscar (59m), Alfa Semedo
por André André (61m), Janvier por André Almeida
(78), David Silva por Ronaldo (68), Lavrador por
Ibra (74), Hamed Doukouré por Bruno Carvalho
(74m), Diogo Abdul por João Pais (85)
Disciplina cartões amarelos para Regis N’do (27),
Bruno Varela (44), Alfa Semedo (52), Varela (58),
João Ferreira (74) e Bonilla (78).
Golos Marcus Edwards (17m)

Marcus Edwards foi o autor do golo que deu o apuramento aos vitorianos

Tábua e o conjunto de Tozé
Marreco ganhou vida. Foi apalpando terreno, foi acreditando e
foi aproximando-se da baliza de
Bruno Varela. Os últimos minu-

tos do encontro foram mesmo
frenéticos e de nervos, sendo
que a cinco dos noventa João
Pais perdeu, no coração da área,
clamorosa oportunidade para

chegar ao empate.
Num Vitória muito próximo do
melhor onze de Pepa há muito
por trabalhar para os próximos
tempos.
Publicidade

Pepa destaca momento de viragem no desempenho da sua equipa

“Quebrámos após o penálti”

VITÓRIA SC

O jogo esteve em aberto até ao apito final

3.ª ELIMINATÓRIA
| Rui Miguel Graça |

Apesar da vitória, Pepa reconheceu que
há aspectos a trabalhar na sua equipa. Circunstâncias que inclusivamente estão
idenficadas. “Tivemos uma entrada boa,
com qualidade, com circulação e fizemos
o primeiro golo com naturalidade. Tivemos mais uma ou outra oportunidade,
com jogo interior, que nos deu inclusivamente o penálti. A partir daí, é algo que
está identificado e que temos que resolver. Quando temos tido adversidades no

jogo e falhar um penálti foi uma adversidade, a outra equipa cresce em termos
emocionais e nós viemos por ali abaixo.
E não pode acontecer. Não pode a este nível. Tínhamos o jogo controlado e estávamos bem diante do Arouca, mas sofremos
um golo até caricato e a equipa quebrou
muito. Com o Benfica após o segundo
golo igual. E, neste desafio, numa altura
em que estávamos bem e confortáveis falhámos o pénalti e não nos encontramos
mais. Está identificado e cabe-nos a nós,
jogadores e equipa técnica resolver isso”,
destacou o timoneiro.
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Daqueles filmes que acabas a suspirar
quando já perspectivam a desgraça...

APURAMENTO garantido, mas foi o cabo dos trabalhos para a equipa de Moreira de Cónegos. Esteve a perder ao intervalo,
conseguiu empatar e levar o jogo para prolongamento. Ficou reduzido a dez unidades e, num golpe feliz, conseguiu a vitória.
3.ª ELIMINATÓRIA

ESTÁDIO ALFREDO DA SILVA

| Fábio Moreira |

Um grande jogo. Isso é uma certeza. Momentos intensos, verdadeiro jogo de Taça de Portugal.
São este tipo de jogos que dão
ainda mais cor ao desporto rei.
No final, a genialidade do ataque
do Moreirense valeu o apuramento dos minhotos para a próxima eliminatória. A equipa de
João Henriques, com apenas dez
em campo, suou mas conseguiu
eliminar o Oriental Dragon FC,
da Liga 3.
Apesar de ser um conjunto teoricamente inferior, os sulistas da
Liga 3 não mostraram qualquer
medo dos minhotos e assumiram
as rédeas da partida para surpresa do Moreirense. E as surpresas
não se ficaram por aí. João Bandeira, para loucura dos setubalenses, colocou o Oriental Dragon na frente do marcador.
O regresso aos balneários fez
maravilhas aos pupilos de João
Henriques. Logo a abrir o segundo tempo, Gonçalo Franco repunha a igualdade no marcador para felicidade dos minhotos. Com
o jogo em aberto, o Oriental
Dragon deu-se ao luxo de come-

ORIENTAL

MOREIRENSE

2

3*

Árbitro João Gonçalves
Assistentes Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

Miguel Lázaro
Xinhai Wang
Sandro Costa
Diogo Branco
João Pinto
Marlon Costa
Filipe Gaspar
Gonçalo Silva
Martim Águas
Bandeira
Marcelo Santos
Luís Manuel

MOREIRENSEFC

Marcus Edwards foi o autor do golo que deu o apuramento aos vitorianos

ter alguns erros defensivos, o
que permitiu ao brasileiro Rafael
Martins encostar a ‘redondinha’
para o fundo da baliza, completando a cambalhota no resultado
da partida.
Com o Moreirense na frente, o

Oriental Dragon teve de tirar
mais um coelho da cartola para
sonhar com o apuramento. E foi
exactamente isso que Filipe
Gaspar fez aos 75. Ainda durante os 90 minutos, a vida dos minhotos complicou-se ainda mais

com a expulsão de Paulinho. Porém, durante o prolongamento,
uma jogada de génio de Pires e
uma finalização precisa de André Luís, carimbaram a passagem do Moreirense à próxima
ronda da Taça de Portugal.

Intervalo
1-0

Miguel
Rodrigo Conceição
Rosic
Artur Jorge
Abdu Conté
Fábio Pacheco
Franco
Ibrahima Camará
Yan Matheus
Rafael Martins
Walterson
João Henriques

Substituições Rodrigo Conceição por Paulinho
(57m), Fábio Pacheco por Jambor (57m), Xinhai
Wang por Abou Touré (62m), Yan Matheus por Pires (66m), Marlon Costa por Feiteira (73m), Gonçalo Silva por Carlos Batalha (73m), Franco por Filipe Soares (81m), Ibrahima Camará por André Luíz
(81m), Walterson por Sori Mané 90m), Martim
Águas por Rúben Fidalgo (103m), Marcelo Santos
por Wurigeng (118m).
Disciplina cartões amarelos a Gonçalo Silva
(12m), Marlon (25m), Rodrigo Conceição (27m),
Artur Jorge (70m) e Carlos Batalha (83m).
Cartão vermelho para Paulinho (90+2m).
Golos Bandeira (30m), Gonçalo Franco (48m), Rafael Martins (59m), Filipe Gaspar (75m) e André
Luís (114m).
* após prolongamento

Publicidade

João Henriques, treinador do Moreirense FC

“Tivemos de dar o nosso máximo”
3.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

No final do encontro da Taça de
Portugal com a equipa do Oriental Dragon, João Henriques confessou que já estava à espera de
um jogo complicado.
“Sabíamos que ia ser um jogo
difícil para as duas equipas. Difícil para nós porque sabíamos
quem íamos defrontar, difícil
porque não aproveitámos as
oportunidades que tivemos na
primeira parte”, atirou o técnico
do Moreirense.
João Henriques ainda deixou

DR

João Henriques, treinador do Moreirense

claro que os seus jogadores tiverem de dar o máximo para vencer a equipa da Liga 3.
“Motivámos o nosso adversário, mas os jogadores souberam
estar em campo, interpretar o
que era preciso para reorganizar
a equipa e passar para a frente da
eliminatória. Com toda a justiça.
Uma palavra para o Oriental
Dragon que nos obrigou aplicar
ao máximo. Fez-se justiça no final, com o 3-2. Tivemos de nos
empenhar ao máximo, mas seguimos em frente”, rematou o
treinador do Moreirense FC,
João Henriques.
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PISTA GÉMEOS CASTRO, GUIMARÃES

BERÇO SC

B-SAD

1

2*

Intervalo
0-1

Árbitro Hugo Silva (AF Santarém)

Marçal
Jota
Joyce
Gonçalo
Fernando
Fredrick Agyemang
Túlio
Mota
João Victor
Davide
Pedro Silva
Ricardo Martins

Luiz Filipe
Yohan Tavares
Danny
Tomás Ribeiro
Carraça
César Sousa
Afonso Sousa
Nilton
Pedro Nuno
Rafael Camacho
Alisson Safira
Petit

Substituições Rafael Camacho por Abel Camará
(33m), Tomás Ribeiro por Chima Akas (39m), Jota
por Miguel (39m), César Sousa por Yaya Sithole
(59m), Alisson Safira por Ndour (59m), João Victor
por João Morais (64m), Pedro Silva por Dani
(64m), Davide por Joel (79m), Afonso Sousa por
Mota (89m) e Nilton por Cafú Phete (90+1m).
Disciplina cartões amarelos para Alisson Safira
(42m), Henrique (87m), Joyce (118m) e Ndour
(120m). Cartão vermelho directo para Joyce
(120+1m).
Golos Afonso Sousa (41m), Mota (72m) e Ndour
(120m).
* após prolongamento.

lll
Afonso Sousa abriu o activo
aos 41 minutos, para
a B-SAD. Na segunda parte,
Mota empatou, respondendo da melhor forma a um
livre de Davide, aos 72
minutos. Já no prolongamento, nos últimos
segundos, Ndour vestiu a
pele de herói e marcou o
golo que permitiu à B-SAD
seguir em frente na Taça.

Ndour despejou um autêntico
balde de água fria no Berço

QUANDO todos se preparavam para decidir a passagem nas grandes penalidades, eis que o avançado
da B-SAD deitou por terra o sonho dos vimaranenses. Capitão Mota marcou o golo dos da casa.
3.ª ELIMINATÓRIA
| Ricardo Anselmo |

Um golo de Ndour, em cima dos
120 minutos de jogo, funcionou
como um balde de água fria para
o Berço, que já se preparava para decidir à passagem à 4.ª eliminatória da Taça através da marcação de grandes penalidades,
frente à B-SAD de Petit. O conjunto orientado por Ricardo
Martinsm que milita quatro divisões abaixo dos primodivisionários, teve o mérito de conseguir
equilibrar, em muitos momentos, a contenda e talvez não merecesse tamanho soco no estômago. Mas é futebol.
O primeiro tempo foi disputado a um ritmo lento, com a BSAD a controlar o íten da posse
de bola, dominando o espaço,
que lhe era concedido pelo Berço, na tentativa de explorar os
espaços atrás, depois de conseguida a recuperação de bola.
Ainda assim, já dentro dos últimos cinco minutos do primeiro
tempo, Afonso Sousa colocou
mesmo a B-SAD em vantagem.
Antes do intervalo, por Abel Camará, e já no início da segunda
parte, através de Pedro Nuno, os

BERÇO SC

Conjunto orientado por Ricardo Martins vendeu muito cara a passagem à formação de Petit

lisboetas estiveram perto de aumentar a vantagem, mas o Berço
organizou-se, partindo para uma
reacção que, não sendo sempre
intensa, perdurou ao longo de toda a segunda metade, sobretudo
até ao golo do empate.
O capitão Mota deu o exemplo

e, já depois de uma ameaça de
Davide, colocou o guardião Luiz
Filipe em sentido, chegando
mesmo à igualdade aos 71 minutos, respondendo de cabeça a um
livre cobrado por Davide.
A B-SAD voltou a assumir as
despesas da partida mas, à ex-

cepção de um remate de Afonso
Sousa ao poste, só criou perigo
no prolongamento, altura em
que confirmou o triunfo. Ndour,
em cima dos 120, disparou de
forma certeira, com o remate a
embater no poste e para apenas
no fundo das redes de Marçal.
Publicidade

§momento
Jogadores saíram na primeira parte

Jota e Tomás Ribeiro
no hospital após choque

A primeira parte do encontro de ontem foi particularmente atribulada, sobretudo a partir da meia-hora, com as equipas a serem obrigadas a várias alterações forçadas e não apenas por opção técnica dos
respectivos treinadores. Aos 33 minutos, Rafael Camacho deu o lugar a Abel Camará e, aos 39, choque
de cabeças entre Jota, do Berço, e Tomás Ribeiro, da
B-SAD. Os dois jogadores abriram a cabeça e tiveram
de ser assistidos, com a necessidade ainda de serem
encaminhados para o hospital para alguns exames
complementares.
Foi já na unidade hospitalar que os dois jogadores de encontraram, sendo que foi o próprio Tomás Ribeiro a manifestar
a vontade de não seguir viagem sem se encontrar com o colega de profissão para se inteirar da sua condição física. O
momento foi registado e a atitude mereceu um comentário de agradecimento por parte do Berço.

Escolas de Formação

BOM JESUS

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Ricardo Soares chama atenção
para a motivação extra do Condeixa

EQUIPA BARCELENSE defronta hoje o Condeixa, último classificado da série D do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal
de Condeixa-a-Nova, às 15 horas. Ricardo Soares prevê um jogo complicado contra uma equipa motivada, “sem nada a perder”.
3.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

O Gil Vicente FC entra hoje em
campo para disputar o acesso à
4.ª eliminatória da Taça de Portugal. A equipa barcelense desloca-se amanhã, às 15 horas, ao reduto do Condeixa para defrontar
o último classificado da série D
do Campeonato de Portugal.
Na conferência de antevisão
desta partida, o treinador do Gil
Vicente FC, Ricardo Soares, admitiu que está à espera de um jogo complicado, visto que o adversário não tem nada a perder.
“Vai ser um jogo dificil contra
uma equipa de escalão inferior.
Eles não têm nada a perder e estão, certamente, muito motivados para nos enfrentarem. Nós
também estamos motivados, até
porque temos objectivos para esta competição. Queremos ir longe na Taça de Portugal, mas para

DR

Ricardo Soares quer chegar longe na Taça de Portugal, mas confessou que os gilistas não podem facilitar perante o Condeixa

isso temos de vencer o Condeixa. Temos de ser uma equipa
forte, sem menosprezar o adversário ou iremos passar por difi-

§Taça de Portugal
3.ª eliminatória

Registo histórico joga a favor do Vitória
A festa da Taça de Portugal vai levar o Vizela a Setúbal para defrontar o Vitória FC, equipa da Liga 3. Contudo, apesar da diferença de escalões, o histórico de confrontos não joga a favor dos vizelenses, com o Vitória FC a já ter
vencido o conjunto de Álvaro Pacheco por duas ocasiões (3-0 na Taça de Portugal de 1991/1992 e 2-0 na I Divisão de 1984/1985). Já o Vizela conseguiu
vencer o Vitória FC por uma vez (2-1 em 1984/1985).
Publicidade

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

culdades. Vamos para este jogo
com o objectivo de passar á fase
seguinte”, atirou o técnico dos
gilistas.

Ricardo Soares ainda abordou
a mais recente paragem na I Liga para jogos de selecções, dizendo que esta pausa no cam-

peonato foi bastante positiva para o conjunto de Barcelos. “A
paragem foi muito boa para nós.
Permitiu-nos assimilar melhor
os processos de jogo e sentiu
que o plantel cresceu enquanto
equipa. Muitos dos jogadores
que não têm tido tantos minutos
deram-nos respostas muito positivas ao longo destas duas semanas e nós estamos cá a avaliar
essas respostas e evoluções”,
afirmou o treinador do Gil Vicente, equipa que na época passada chegou aos quartos-de-final
da prova rainha.
De recordar que o Condeixa
milita na série D do Campeonato
de Portugal, ocupando a última
posição da prova sem ter somado qualquer ponto até ao momento. Na verdade, o único
triunfo da turma de Condeixa-aNova foi precisamente na 2.ª
ronda da Taça de Portugal frente
à equipa do Esperança de Lagos.

Álvaro Pacheco, treinador do FC Vizela

“O Vitória FC é uma equipa com
muita história na prova-rainha”
3.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

O FC Vizela defronta hoje, às 15
horas, no Estádio do Bonfim, a
equipa do Vitória FC, 3.º classificado da série B da Liga 3. Álvaro Pacheco alertou os seus jogadores para a história dos
setubalenses nesta prova.
“Vai ser um jogo difícil contra
uma equipa com muito historial
nesta taça. O Vitória FC já venceu esta competição por três vezes. Temos de ser uma equipa à
nossa imagem, uma equipa competitiva e que gosta de bola no
pé, para conseguirmos seguir em
frente na prova”, afirmou Álvaro
Pacheco.
O treinador vizelense aprovei-

DR

Álvaro Pacheco chamou a atenção para a história do adversário setubalense

tou para partilhar ainda o seu sonho de chegar ao Jamor. “Chegar ao Jamor é um sonho para
qualquer treinador e qualquer jo-

gador. Claramente, temos esse
sonho mas a nossa preocupação,
para já, é chegar à próxima fase”, rematou o treinador.
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COMPLEXO DESPORTIVO DE FÃO

SC BRAGA B

MONTALEGRE

2

0

Árbitro André Neto
Auxiliares David Barbosa e Israel Lopes

Hornicek
Kodisang
Guilherme Soares
Rodrigo Gomes
Vilela
Rodrigo Borges
Vasco Moreira
Hernâni
Dinis pinto
Berna
Pedro Santos

Intervalo
0-0

Márcio Rosa
Luan
João Fernandes
Angola
Ouattara
Rúben Neves
Carvalho
Zack
Vítor Pereira
Zangão
Papalelé

Artur Jorge

José Manuel Viage

Substituições Berna por Yan Said (63m), Angola
por Joãozinho (63m), Vasco Moreira por David Veiga (70m), Pedro Santos por Schurrle (70m), Rúben
Neves por Beto (76m), Zangão por Baba (76m),
João Fernandes por Miguel Ângelo (81m), Hernâni
por Fonseca (85m) e Dinis Pinto por Bernardo Caldeira (85m).
Disciplina cartões amarelos para Zack (7m), Vítor
Pereira (43m), Rúben Neves (58m), Berna (63m),
Pedro Santos (63m), Rodrigo Borges (64m), Yan
Said (72m), Dinis Pinto (79m), David Veiga (87m)
e Bernardo Caldeira (90+3m).
Golos Hernâni (60m) e Rodrigo Gomes (90+5m).
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Primeiro triunfo para o Braga B
NO ACERTO DO CALENDÁRIO os bês arsenalistas somaram os primeiros três pontos no campeonato,
frente a um Montalegre que averbou o terceiro desaire. Hernâni e Rodrigo Gomes marcaram os golos.
LIGA 3

| Ricardo Anselmo |

Aproveitando o fim-de-semana
dedicado à Taça de Portugal
(prova na qual o Montalegre já
foi eliminado e onde o SC Braga
B, naturalmente, não participa),
as duas equipas aproveitaram
para acertar calendário e dar por
concluída a quinta jornada da
Zona Norte da Liga 3.
Depois de três empates e uma
derrota, os comandados de Artur
Jorge procuravam, no Complexo
Desportivo de Fão, conquistar o
primeiro triunfo, frente a um adversário que já ganhar duas vezes, perdendo outras tantas.
Sem Vítor Oliveira, o goleador
máximo da equipa (que pode hoje ser opção na equipa principal,
na Taça de Portugal, frente ao
Moitense), a formação B do SC

FPF

Vasco Moreira, do SC Braga, controla a bola perante a marcação de um montalegrense

Braga teve algumas dificuldades
para concretizar em golo as
oportunidades criadas e, depois

de um primeiro tempo a zeros,
os festejos vieram no segundo
tempo.

Primeiro foi Hernâni, em cima
da hora de jogo, a abrir o activo,
cabendo a Rodrigo Gomes, no
último minuto da compensação,
concluir com categoria uma jogada de contra-ataque e fechar
as contas do vencedor.
Os guerreiros ocupam agora a
sétima posição na tabela, com
seis pontos, menos um que o Vitória B, que é sexto.
O Fafe, com oito pontos, está
no quinto lugar, ao passo que
Lourosa e SJ Ver, com 9 pontos,
ocupam a quarta e terceira posições, respectivamente.
A Oliveirense é líder, com 12
pontos e o Felgueiras está em segundo, com 10. Precisamente, o
Felgueiras (fora de casa) é o próximo adversário do Sporting
Clube de Braga B, jogo agendado para a próxima sexta-feira, às
19.30 horas.
Publicidade

Vizelenses empataram na casa do Sandinenses

St.ª Eulália pode perder terreno para o Brito
AF BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Arrancou a sexta jornada da Pró-Nacional, com o Santa Eilália,
na Série B, a marcar passo na
corrida pelo primeiro lugar. Os
vizelenses cederam um empate
na casa do Sandinenses e, caso o
Brito vença esta tarde o Serzedelo, ficam a três pontos dos vimaranenses. De ontem, nota para o
triunfo do Vieira na casa do Pica
e o empate entre Arões e Taipas.
Já na Série A, o Esporões somou
o primeiro triunfo, vencendo o
Ucha.
PRÓ-NACIONAL
Série A
Esporões-Ucha, 3-2
Cabreiros-Vila Chã (16h)
Prado-SP Arcos (16h)
Ninense-Martim (16h)
Dumiense-Marinhas (16h)
Santa Maria-Porto d’Ave (16h)
Pousa-Amares (16h)
Série B
Arões-Taipas, 1-1
Sandinenses-Santa Eulália, 0-0
Pica-Vieira, 1-3
Brito-Serzedelo (16h)

Torcatense-Ponte (16h)
S. Paio-Joane (16h)
Ribeirão-Ronfe (16h)
DIVISÃO DE HONRA
Série A
S. Veríssimo-MARCA, 1-1
Esposende-Lousado (16h)
Viatodos-Ceramistas (16h)
Ág. Alvelos-Calendário (16h)
Roriz-Carreira (16h)
Fradelos-Granja (16h)
Série B
Sequeirense-Caldelas (16h)
Sobreposta-Celeirós (16h)
Terras Bouro-Emilianos (16h)
S. Cosme-Serzedelo (16h)
Guisande-Guilhofrei (16h)
Oliveirense-Este (16h)
Bairro-Ruivanense (16h)
Série C
Pevidém B-Campelos, 4-1
Op. Antime-Regadas, 1-2
Prazins Corvite-Airão, 1-4
Tagilde-Candoso, 4-6
Selho-Polvoreira,
Celoricense-Gonça (16h)
I DIVISÃO
Série A
Marinhas B-Martim B, 2-1
Santa Maria B-Ribeirão B, 0-2

Operário-Celeirós B (16h)
Ág. Graça-Figueiredo (16h)
Tadim-Gondifelos (16h)
Condor-Antas (16h)
Série B
Porto d’Ave B-Rib. Neiva, 0-0
S.Mamede d’Este-AmaresB, 1-0
Pedralva-Cabanelas (16h)
P. Regalados-M. S.Paio (16h)
Lanhas-Arsenal Crespos (16h)
Palmeiras-Maria Fonte B (16h)
Série C
Soarense-Maximinense, 0-1
Alegrienses-Arsenal D., 2-0
São Cláudio-Brito B, 3-4
Realense-Sandinenses B, 0-1
S. Cosme B-Delães, 2-4
Taipas B-Ponte B (16h)
Série D
Santo Adrião-Montesinhos, 2-2
Tabuadelo-Briteiros SE, 1-1
Abação-Aldão/Cano, 1-2
St.ª Eufémia-S. Cristóvão, 2-0
Ronfe B-Souto Gondomar, 2-0
Longos-Gémeos, 2-1
Série E
Fafe B-S. Tiago Pinheiro, 4-2
Mota-Cavez, 1-2
Mosteiro-Ág. Alvite, 3-1
Gerês-Rossas (16h)
Gandarela-Arco Baúlhe (16h)
Arões B-Fermilense (16h)

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

MORADIA USADA INDIVIDUAL T4 CELEIROS LOTE 950 M2

249.000€

LOJA/ARMAZÉM LAMAÇÃES COM ÁREA DE 490 M2

270.000€
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Dumiense/CJPII avança com equipa
sénior para a III Divisão nacional

EQUIPA BRACARENSE terá, pela primeira vez na história, uma equipa sénior de voleibol. O Dumiense/CJPII vai competir no
terceiro escalão nacional e o objectivo passa por chegar o mais longe possível. Luís Paço será o timoneiro da equipa de Dume.
lll
“A pandemia da Covid-19
atrasou-nos o crescimento
desta modalidade mas, este
ano, decidimos apostar nos
juniores e nos seniores.
Tivemos uma boa adesão,
inclusivé chegaram atletas
externos. Isto é muito bom
para nós porque vai permitir
levar para fora de portas
uma das bandeiras do nosso
colégio, que é educar através do desporto. Porque
através do desporto também se educa. Mente sã,
corpo sã. Somos apologistas
disto e isso explica esta
aposta no desporto.”

VOLEIBOL

| Fábio Moreira |

O Dumiense/CJPII continua a
reforçar o seu papel no desporto
bracarense. Desta feita, o conjunto da freguesia de Dume
anunciou a criação de uma séniores femininos que irá competir na III Divisão Nacional de
voleibol.
De acordo com Mário Paulo
Pereira, fundador e administrador do Colégio João Paulo II, este projecto era algo que estava
em mente à algum tempo, mas o
processo de crescimento acabou
por ser atrasado pela pandemia
da Covid-19. “A pandemia da
Covid-19 atrasou-nos o crescimento desta modalidade mas,
este ano, decidimos apostar nos
juniores e nos seniores. Tivemos
uma boa adesão, inclusivé chegaram atletas externos”, atirou o
administrador do colégio.
Já Mário Azevedo, responsável
pela secção de voleibol do Dumiense/CJPII confessou que os
objectivos da equipa bracarense
passam por uma rápida ascensão

DR

Mário Paulo,
fundador e administrador
do Colégio João Paulo II

Para além da criação da equipa
de séniores femininos que irá
militar na III Divisão nacional, o
Dumiense/CJPII anunciou ainda

a criação de uma equipa de juniores, que irá servir de ponte de
lançamento e alimentação do
plantel sénior de Dume.

Dumiense/CJPII avança, este ano, com a equipa sénior de voleibol feminino, que irá competir na III Divisão nacional

ao segundo escalão nacional.
“Queremos lutar pela subida de
divisão. Temos a ambição de
chegar o mais longe possível e

acredito que temos uma equipa
com capacidades de coincidir
com estas metas que nos propusemos”, atirou Mário Azevedo.

Este fim-de-semana

Hansen defende liderança de ralicrosse em Montalegre
AUTOMOBILISMO
| Fábio Moreira |

O regresso do Mundial de ralicrosse a Montalegre, no distrito
de Vila Real, atraiu espectadores
portugueses e espanhóis ‘da velha guarda’, mas também adeptos de desporto motorizado que
visitaram o circuito pela primeira vez e prometem voltar.
Fernando Monteiro e José Maria Guimarães, de Cabeceiras de
Basto nunca falharam uma edição do Mundial de ralicrosse em
Montalegre e são também presença assídua em provas nacionais. No canto habitual da bancada, bem equipados com man-

DR

Timmy Hansen, ao volante do seu Peugeot 208, lidera o campeonato com 151 pontos

tas e guarda-chuvas, os amigos
explicaram a satisfação pelo regresso da competição, mas tam-

bém o desânimo pela falta de divulgação do evento.
“Devia ser mais divulgado.

Não há outro desporto que atraia
tanta gente a seguir ao futebol
em Portugal”, apontou. Já o ris-

co de chuva também não desanima a dupla: “O que é isto comparado com o nevão que houve
aqui em 2018?”
No primeiro dia de competição, o público assistiu ao domínio nas duas primeiras qualificações do líder do Mundial na
categoria ‘World RX’, Timmy
Hansen, mas também ao espectacular duplo capotamento, sem
consequências, do russo Timur
Shigabutdinov, da categoria Euro RX3. Timmy Hansen, campeão em 2019, lider a prova com
151 pontos, sendo perseguido
por Johan Kristoffersson, com
139 pontos, e pelo sueco Kevin
Hansen, com 136 pontos.
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Hóquei em Patins

Minhotos com novas derrotas
AJ VIANA E HC BRAGA saíram ambos derrotados da 6.ª jornada da I Divisão nacional de hóquei
em patins. Vianenses perderam por 2-4 com Oliveirense. Bracarenses caíram em Valongo por 6-4.
HÓQUEI EM PATINS
| Fábio Moreira |

O dia de ontem não foi fácil para
os conjuntos minhotos da I Divisão nacional de hóquei em patins. AJ Viana e HC Braga foram
ambos derrotados pela UD Oliveirense (2-4) e Valongo (6-4),
repectivamente.
A Juventude de Viana já atingiu o terceiro encontro consecutivo sem conseguir vencer para a
I Divisão nacional de hóquei em
patins. A equipa de André Azevedo não conseguiu superiorizar-se ao 2.º classificado da I Divisão, UD Oliverense, com os
forasteiros a vencerem os vianenses por 2-4.

lll
A Juventude de Viana está a
construir uma série de
resultados negativos
preocupante. A turma de
Viana do Castelo, orientada
por André Azevedo, perdeu
em casa com a UD Oliveirense e somou a terceira
derrota consecutiva para o
primeiro escalão do hóquei
português. Os vianenses
encontram-se na 10.ª
posição com apenas dois
triunfos em seis encontros
disputados.

lll
O HC Braga lutou valentemente contra a equipa do
AD Valongo, mas no final
das contas, os bracarenses
não se conseguiram
superiorizar aos homens
da casa. Tal como a
Juventude de Viana,
o HC Braga também só
soma dois triunfos em seis
jogos disputados na I
Divisão nacional de hóquei
em patins, ocupando
a 9.ª posição na tabela
classificativa.

Já o HC Braga ainda sonhou
em somar pontos na sua deslocação ao reduto do AD Valongo,
mas, no final, a vitória sorriu aos
homens da casa. Quando o árbitro assinalou o final da partida, o
marcador assinalava a quarta
derrota dos bracarenses, com
uns 6-4 favoráveis ao Valongo.
A única esperança minhota sobe hoje à pista. O OC Barcelos
visita hoje, às 15 horas, o Pavilhão João Rocha, para defrontar
a equipa do Sporting CP, um jogo que irá encerrar a 6.ª jornada.
O OC Barcelos irá procurar a vitória para manter a pressão sob o
líder da I Divisão nacional de
hóquei em patins, o conjunto do
FC Porto.

HP

I DIVISAO

J. 6

RESULTADOS
Marinhense, 7; Sanjoanense, 6
Paco d'Arcos, 6; HC Turquel, 5
Sporting-OC Barcelos (15h)
Parede-FC Porto
Benfica, 3; SC Tomar, 5
AJ Viana, 2; Oliveirense, 4
Valongo, 6; HC Braga, 4
CLASSIFICACAO
J

V

1. FC Porto 5
2. Oliveirense 6
3. SC Tomar 6
4. OC Barcelos5
5. Valongo
6
6. Sporting
5
7. Benfica
6
8. Parede
5
9. HC Braga 6
10. AJ Viana
6
11. Marinhense 6
12. P. d'Arcos 6
13. HC Turquel 6
14. Sanjoan.
6

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

E

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

D

M

S

P

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

39
24
22
31
30
25
30
18
21
21
22
16
19
24

14
15
19
14
21
21
24
18
24
35
40
28
31
38

15
14
13
12
12
10
9
6
6
6
6
4
4
0

PROXIMA JORNADA
Marinhense - Paco d'Arcos
HC Turquel - Sporting
OC Barcelos - Parede
FC Porto - Benfica
SC Tomar - AJ Viana
Oliveirense - Valongo
Sanjoanense - HC Braga

Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, No Centro da Cidade
Ref. 5969 | CE - A | Desde 254.000 €
Empreendimento de Qualidade e Prestígio Localizado em Zona Tranquila,
Garagem Individual, AC, Cozinha Equipada, Painéis Solares. Pronto a Habitar!
Marque Visita
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I Divisão - Andebol

Alma na reentrada ainda
deu para fazer tremer o leão

AF BRAGA

A PERDER por oito a intervalo, o ABC surgiu revigorado para o segundo tempo e chegou a sonhar
com uma reviravolta épica. Sporting não permitiu. Minhotos ainda não venceram. Ex-ABC agraciados.
ABC/UMINHO, 28
Sete inicial:
Cláudio Silva (gr), Rui Baptista (3), Rafael
Peixoto (3), André Rei (1), Tomás Teles,
José Costa (3), Rostyslav Polishchuck (4)
e Vinícios Carvalho (6).
Jogaram ainda:
José Martins (gr), Fernando Costa, Filipe
Morais, Pedro Costa, José Paulo Silva (8),
Dinis Mota e Hugo Manso.

SPORTING, 35
Sete inicial:
Manuel Gaspar (gr, 1), Carlos Ruesga (6),
Mamadou Gassama (9), Jonas Tidemand
(1), Edmilson Araújo (3), Salvador
Salvador (2) e Jens Schöngarth (6).
Jogaram ainda:
Matevz Skok (gr), Natán Suárez, André
José, Francisco Tavares (2), Duarte Seixas,
Josep Folqués (2), Erekle Arsenashvilli (2),
Francisco Costa e Martim Costa (1).
Treinador: Ricardo Costa.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Gonçalo Aveiro e Hugo
Fernandes.
Ao intervalo: 11-19.
DR

André Rei, com um golo, deu também o seu contributo para a lista dos marcadores no duelo de ontem

| Ricardo Anselmo |

Bela demonstração de garra e
coragem do ABC no sempre previsivelmente complicadíssimo
duelo com o Sporting. Os minhotos acabaram mesmo por
perder, fruto sobretudo de um
período negativo na segunda
metade da primeira parte, mas
deram uma excelente réplica
após o intervalo, chegando a fazer acreditar as largas dezenas
de adeptos (que vibraram e de
que maneira no Flávio Sá Leite)
de que realmente era possível
uma reviravolta épica. Tal não
foi possível, porque os recursos
à disposição de Ricardo Costa,
técnico dos leões, são muitos e
praticamente ilimitados, em
comparação com os de Jorge Ri-

A J. 6

J

V

1. Sporting
6
2. FC Porto 6
3. Benfica
5
4. FC Gaia
5
5. ISMAI
6
6. Belenenses 6
7. Avanca
6
8. Ag. Santas 5
9. Sanjoan. 6
10. Setubal
5
11. Povoa AC 5
12. Madeira
5
13. Boa Hora 5
14. ABC\UMinho6
15. X. Andebol 6
16. SC Horta 3

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

E

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

D

M

S

P

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

220
206
176
150
153
159
177
146
156
131
127
129
121
158
153
77

147
138
133
136
165
172
191
134
164
138
140
143
141
188
217
92

18
18
15
12
12
12
12
11
10
9
9
9
7
7
6
5

PROXIMA JORNADA
Povoa AC - Xico Andebol
SC Horta - Setubal
Madeira SAD - Belenenses
Ag. Santas - ISMAI
FC Porto - Avanca
Sanjoanense - ABC\UMinho
Sporting - FC Gaia
Boa Hora - Benfica

Treinador: Jorge Rito.

6.ª JORNADA

PRO

RESULTADOS
Benfica, 38; Povoa AC, 30
Xico Andebol, 27; SC Horta, 28
Setubal-Madeira SAD (17h)
Belenenses, 26; Ag. Santas, 25
ISMAI, 22; FC Porto, 31
Avanca, 30; Sanjoanense, 27
ABC\UMinho, 28; Sporting, 35
FC Gaia-Boa Hora (29 Dezembro)
CLASSIFICACAO

to pelo que, assim que viu a confortável vantagem ameaçada, o
técnico visitante não perdeu
tempo e recolocou os pesos pesados na quadra para que a questão se resolvesse definitivamente.
Ainda antes do apito inicial,
nota para um momento de homenagem a dois ex-académicos,
André José e Erekle Arsenashvilli, agora no Sporting, que foram agraciados com camisolas
do ABC. A dupla agradeceu a
lembrança e foi tremendamente
ovacionada pelo público, que
não esquece o contributo que
ambos deram ao emblema bracarense.
A fuga leonina no marcador
aconteceu a partir do 4-4, numa
partida que contou com muitas
exclusões dentro do primeiro

quarto de hora, para ambas as
equipas. Ainda assim, a primeira
nota negativa vai para a expulsão do experiente pivô José Costa, que já tinha marcado três golos e, alegadamente por palavras
menos simpáticas, viu o cartão
vermelho das mãos de um dos
árbitros da partida.
O Sporting, muito à custa de
um Carlos Ruesga muito veloz e
com um Mamadou Gassama tremendamente eficaz (foi o melhor marcador do encontro, com
nove golos), foi aumentando a
vantagem até chegar ao intervalo com oito golos de diferença
(11-19).
Para a segunda parte, já de olho
no compromisso europeu da
próxima semana, Ricardo Costa
deixou as principais armas a
descansar e lançou uma espécie

de ‘segundas linhas’, mas o que
realmente há que enaltecer é a
subida de produção do ABC.
Neste particular, destaque para
José Paulo Silva, o homem-golo
da equipa no dia de ontem (oito
golos), bem como para um gigante que se foi erguendo na baliza, José Martins, a fazer uma
mão-cheia de defesas que foi
permitindo ao aproximar no resultado. As contas chegaram a
estar em 20-22 e aí as sirenes tocaram para os leões, que rapidamente voltaram a distanciar-se
no marcador e a garantir a sexta
vitória em outros tantos jogos.
Por outro lado, o ABC ainda não
venceu qualquer jogo, soma 7
pontos e está em 14.º e ante-penúltimo lugar. Segue-se a visita
à Sanjoanense, no próximo sábado, às 18 horas.

lll
“Com uma diferença tão
grande ao intervalo, o jogo
está praticamente entregue,
mas nós tivemos uma reacção muito positiva na segunda parte. Consegui-mos
ficar a dois golos, deixámos
o jogo em aberto e obrigámos o Sporting a colocar a
equipa principal. Ganhámos
a segunda parte mas não é
suficiente porque fizemos
uns 15 minutos finais da
primeira parte com
demasiadas falhas técnicas
e o Sporting aproveitou nas
transicções. Penso que foi
esse período menos bom da
nossa parte que acabou por
ditar este resultado. Pelo
que fizemos na segunda
parte eu diria que, praticamente, ficaram despercebidas as diferenças que existem entre as duas equipas,
porque nós lutámos de igual
para igual. Contudo com a
diferença ao intervalo já era
muito difícil conseguir outro
resultado.”

Jorge Rito
(tr. ABC/UMINHO)
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Mercedes-Benz AMG GT

BMW X5 40e X-Drive

BMW 318 d Pack-M Auto

2016

2016

2018

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

10.900 €

FORD FIESTA 1.5 TDCI BUSINESS

253 258 264

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

34.900 €

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

10.800 €

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

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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Escrita em dia

Por uma oportunidade na luta contra a pobreza no poder local

E

stamos a viver o rescaldo das eleições
locais. Um contexto, marcado pelas
cerimónias de tomada de posse dos
órgãos autárquicos para o mandato de 2021 a
2005. Momentos de solenidade, que têm vindo
a apostar na qualidade e na organização, marcados pela mostra das suas dinâmicas e riquezas culturais e símbolos identitários das comunidades e dos territórios. Entre as despedidas
de uns, a permanência e o regresso de outros e,
sobretudo, a chegada de uma nova geração,
que representa a lufada de ar fresco, que vai
marcando o poder local, com a intensidade
possível, de eleição em eleição.
Geração embalada pela esperança de contribuir para a mudança, anunciada nas linhas
programáticas e estratégicas e vincada nos discursos dos políticos mais veteranos. Ideias
marcadas por uma experiência fundamental
para a sua sustentabilidade do novo ciclo que é
anunciado, transversal a todos os espaços partidários. Um processo, que vai contar com o
minha humilde participação, por integrar o
grupo dos regressados, na qualidade de Deputado à Assembleia Municipal de Vila Verde,
terra onde tenho as minhas raízes. Um regresso a que quero acrescentar, um contributo simples e desinteressado, mas muito empenhado,
através da experiência acumulada ao longo da
minha vida profissional, académica, associativa, cívica e política, numa considerável diversidade de áreas e setores.

A

par de estudo francês já
aludido, da Coreia chega
notícia de que os homens
na casa dos vinte e poucos, trinta e
muitos, penam no limiar da explosão. Sentir-se-ão discriminados,
subalternizados face às mulheres,
não porque elas os espezinhem,
mas pela simples razão de que encontrem sempre quem as oiça e
queixas valide, sendo que a eles só
um muro os atenderá. Que singram
elas mais depressa, diz o ego adâmico ferido, beneficiando de isenção do serviço militar, que para
eles é obrigatório, e logo de ano e
meio, lapso para uma especialização ou formação avançada. E vaga
suprida.
Menoridade masculina que até
um símbolo tem, esse, intuitivo, de
pequena pinça formada pelo polegar e indicador. Homens emasculados, homens que não conseguem
encontrar forma de crescer de acordo com as expectativas inscritas

Contributo centrado na problemática do
reordenamento social, enquanto aposta estratégica nas dinâmicas de formulação e implementação das políticas públicas locais, de uma
forma integrada e nas suas mais diversas dimensões. Na convicção que temos e devemos
fazer tudo para que “a ideia de que quem quer,
consegue” seja, efetivamente, uma certeza cada vez mais evidente na história de vida de todos os cidadãos, independentemente, da sua
origem ou condição, social, cultural e económica, opção política ou convicção religiosa. Uma intervenção suportada no conhecimento adquirido sobre a missão das autarquias, pelos resultados de desenvolvimento
que foram alcançados, e pela consolidação do
processo democrático que vivemos desde o 25
de abril de 1974
Um processo evolutivo que tem vindo a
identificar, a cada momento, novos e complexos desafios ao nível global. Desafios que nos
são cada vez mais próximos e de forte pendor
local a que os municípios são chamados a intervir, a cada momento. Reinventando as suas
formas de atuar, para fazer face aos novos problemas, que se vieram juntar aos que já existiam e, em muitos casos, teimam em persistir.
Vivemos, no atual contexto, um momento de
grande incerteza que pressupõe mudança incontornável, para que importa definir novas
prioridades e respostas, novas metas sociais e
novas formas de ação política.

em manual não reformado, porque
se a menos ascendem, o mesmo de
outrora lhes é pedido por código de
honra. Tradições!
Homens que não se ajustam à
ideia mimosa do “homem reconstruído”, do homem amassado de
novo, reenformado e posto a forno,
de onde sai sub-mulher, relegados
eles agora a funcionalidade espúria, qual a reprodução.
Do drama algures vivido à caricatura de um super-ser topa-a-tudo,
herói clonado com X-frágil para
validação de princípio batido, o da
nódoa que a bom pano vai. A sexualidade acima do que justifica,
como inquietação que carece de sublimação em praça pública. E que
dizer do paradoxo da sexualização
galopante em fundo da dissolução
dos marcadores distintivos dos sexos?
Quanto alienígena de incógnita
ou nula sexualidade respondesse ao
imperativo de um poder supremo, à

A pandemia realçou velhos problemas, evidenciando que apesar do mérito do das medidas e programas desenvolvidos até ao momento, não criaram a riqueza esperada e a sua
distribuição ao nível nacional e, sobretudo, ao
nível local. Neste âmbito, a EAPN Portugal Rede Europeia Anti-Pobreza constituída em
1991, a propósito das eleições autárquicas
2021, publicou o memorando “Uma oportunidade única para apostar na luta contra a pobreza”. É uma organização não governamental,
com a missão de lutar contra a pobreza e exclusão social, com grande experiência ao longo últimas 3 décadas, a acompanhar os diferentes ciclos políticos e as diferentes orientações ideológicas.
Uma missão focada no trabalho em rede, e
na conjugação de esforços para atingir o bem
comum, nomeadamente, dos mais vulneráveis, com o compromisso de defender uma sociedade mais justa e igualitária. Refletida num
documento simples, objetivo e bem estruturado, a que os municípios deveriam prestar atenção, pela atualidade e pertinência da mensagem, alertando para o facto os problemas
decorrentes de uma economia deficitária persistem, sem perspetivas de consistentes de os
conseguirmos ultrapassar, depois dos sucessivos quadros comunitários. Relativamente aos
financiamentos europeus, que se avizinham,
adianta o documento que, “sabemos que nunca antes foram em tão larga escala e por isso

Os acossados
JOSÉ MANUEL CRUZ
Psicólogo

Ideias

hegemonia em devir de grande
américa diante de mundos ultraperiféricos, de súbditos pasmados e
aquiescentes, a que aspiração compensatória de imponência corresponde a figura ziguezague do júnior? Será só golpe comercial? Será só sociedade de consumo?

temos aqui uma oportunidade, mas importa
que os municípios tenham um diagnóstico
atualizado dos problemas do concelho e apliquem os fundos nas áreas problemáticas”.
Tal como tem acontecido, ao longo das últimas quatro décadas, a esperança está mais
uma vez no Poder Local. A avaliar pela publicação Decreto-lei n.º 55/2020 de 12 de agosto,
que define a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. O
território nacional é muito diferente, e as problemáticas pressupõem respostas e políticas
públicas adequadas, para além do que é comum a todos os municípios.
Nesta perspetiva, quando falamos do combate à pobreza global em 2021, já não nos podemos focar no desenvolvimento económico nacional, temos antes de olhar para o nível
regional e local. A relação de cada município
com as Comunidades Intermunicipais e com
as Comissões de Coordenação, deve ser uma
prioridade em cada território. Trabalhar em rede com estes atores e com todos os atores locais é fundamental para garantir que o município está a cumprir com o seu papel de motor do desenvolvimento local. Promovido com
base numa relação de confiança das populações com os novos autarcas, em parceria
com as forças vivas do território, pela afirmação de uma luta contra a pobreza, no poder local.

Com que nos entretemos nós?
Com o perpetuar de restrições que
a nada reduzam um quase nada, como se esse fora o único espinho em
ferida narcísica aberta, ente mortal
que a imortalidade visa, estado perpétuo que vírus chino trespassa?
De que morríamos nós três anos
para trás?
Com que nos entretemos nós para
que tão abúlicos aceitemos a epidemia pandémica dos combustíveis?
Que tapulho nos metem diante da
boca para que só em surdina descosamos políticos e políticas, nacionais e estrangeiras? Como é que se
chega aqui e a justificação impotente, seja de que são os mercados,
a retoma, a chuva, o calor ou o vento, a rússia, por fim, que especula
com o gás por desforra de desavenças com a europa?
E se a carestia dos combustíveis
derivar de decisões arbitrárias, como a de cortar a eito com carvões e
petróleo em nome de futuros riso-

nhos de neutralidade carbónica?
Desejável, sem dúvida, mas nunca
a expensas do que haja que sofrer
em caminho. Quão perto nos pomos de futuros radiosos, como os
que se instilavam nos tempos do
socialismo extinto, ou no tempo caduco das religiões salvíficas, do sofrer aqui, para viver em graça
além?
E se a alta irrefreável dos combustíveis, da energia no seu todo,
tiver a ver com o caos na líbia, na
síria, no iraque, com tricas e demonizações fossilizadas, em respeito
das quais nem a porcaria da vacina
russa encontra acolhimento, embora das que cá se gastam também já
tenha havido lotes dados a perder,
por falhas de produção?
Passam os dias e mais nítido se
me afigura o quadro: nós, parados,
às escuras, de prato vazio e enregelados. Será uma nova era glacial,
ou uma nova idade média, dita das
trevas em inglês corrente.
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Os magníficos irmãos Sameiro
N

ão é muito fácil encontrar uma família em que três dos seus membros, neste caso irmãos, tivessem
obtido uma notoriedade desportiva e social tão elevada como aconteceu com os
célebres irmãos Sameiro.
Existe nos registos paroquiais de Rossas
(Vieira do Minho) uma certidão de nascimento onde consta que o mais célebre dos
irmãos, Vasco Santiago Ribeiro Pereira
do Sameiro, nasceu nessa freguesia, a 3
de março de 1906, sendo filho de António
Gaspar Ribeiro e Maria dos Prazeres
Cruz Ribeiro, que viriam a casar na freguesia de S. Victor, em Braga. Há a referir que a sua família adquirira, então, uma
propriedade, conhecida por “Sameiro”, e
daí terá derivado o nome “Sameiro”.
Entre os três irmãos (Gaspar, Roberto e
Vasco) o que mais se notabilizou foi precisamente Vasco Sameiro tendo, também,
uma carreira desportiva mais longa do
que a dos seus irmãos.
O seu irmão Gaspar venceu, em 1931, o
Primeiro Circuito de Vila Real, tendo pilotado um Ford A, enquanto o irmão Roberto pilotou um Alfa Romeo 6C 1750.
No ano seguinte foi a vez de Vasco Sameiro vencer esse “Circuito de Vila
Real”.
Ainda nesse ano de 1932, a família de
pilotos “Sameiro” obteve uma grande
projeção nacional, após a participação, no
dia 3 de abril de 1932, no “II Circuito do
Campo Grande”, em Lisboa.
Apesar de terem disputado essa prova
com os melhores pilotos nacionais, a classificação final desse circuito não deixou
dúvidas a ninguém acerca das qualidades
desportivas destes irmãos: o primeiro lugar foi para Gaspar Sameiro, o segundo
lugar para Vasco Sameiro e o terceiro lugar para Roberto Sameiro!
Numa época em que as provas automobilísticas atingiram grande projeção popular, os feitos alcançados por estes irmãos foram amplamente espalhados pelo
país e, principalmente, por esta região.
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Assim, três dias após a realização
desse circuito em Lisboa, efetuou-se,
em Braga, uma receção memorável
em locais como o “Hotel Aliança”,
palco de um majestoso banquete,
e no “Café Vianna”, onde foram
agraciados por alguns dos principais
representantes das instituições
locais, que ocuparam na totalidade
o salão de festas desse café.
Também “A Brasileira” ofereceu o
café a todos os convidados do banquete realizado no “Hotel Aliança”
e a Rádio Braga dedicou algumas
melodias aos irmãos Sameiro.
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o “Hotel Aliança”, palco de um majestoso
banquete, e no “Café Vianna”, onde foram agraciados por alguns dos principais
representantes das instituições locais, que
ocuparam na totalidade o salão de festas
desse café. Também “A Brasileira” ofereceu o café a todos os convidados do banquete realizado no “Hotel Aliança” e a
Rádio Braga dedicou algumas melodias
aos irmãos Sameiro.
Uma das mais afamadas provas em que
Vasco Sameiro participou ocorreu no ano
seguinte, em Barcelona, onde obteve o
segundo lugar, o que motivou uma nova e
gigantesca receção popular em Braga,
que ocorreu a 3 de julho de 1933.
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Após ter marcado presença no célebre
“Circuito de Montjuich”, em Barcelona,
numa corrida onde estiveram presentes
alguns dos melhores pilotos da época, e
apesar de ter ficado em segundo lugar (o
vencedor foi Zanelli), o feito alcançado
por Vasco Sameio foi amplamente reconhecido a nível nacional, tendo em Braga
sido realizada uma das mais notáveis receções alguma vez efetuadas a um desportista português. Esta gratidão deveuse, também, ao facto de Vasco Sameiro,
nessa corrida, ter competido com um automóvel tecnicamente inferior aos outros
concorrentes e ainda por ter contado com
menos apoio mecânico que o dos outros
pilotos.
Numa entrevista concedida ao “Diário
do Minho” (4 de julho de 1933), Vasco
Sameiro confirma que “O «Alfa» que levei era de categoria inferior à de todos os
outros que disputavam a prova, tendo
uma cilindrada de 2.300 c.c.”, e a dos outros corredores era de 2.600 cc. Nessa entrevista, acrescentou ainda que os outros
pilotos fizeram-se acompanhar por “mecânicos e engenheiros especializados” enquanto ele foi acompanhado por um “médico, um aviador e um arquitecto”. Aí
recorda que as últimas oito voltas da corrida foram de grande dificuldade, uma
vez que o seu carro estava quase sem piso
nos pneus, o que o obrigou a reduzir a velocidade, perdendo vinte segundos em cada volta (três minutos no total).
A receção de Vasco Sameiro começou
no dia 3 de julho de 1933, em Valença,
onde por volta das sete horas da manhã
vários dos seus amigos saíram de Braga,
em direção à fronteira, para receberem
dignamente o automobilista. Em Barcelos, foi “alvo duma nova e quente manifestação por parte dos automobilistas daquela cidade que tiveram a gentileza de
lhe oferecer um lindo ramo de flores”
(id.).
O trajeto entre Barcelos e Braga foi
marcado pela presença, na berma da esDIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
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trada, de centenas de pessoas, que prestavam regozijo público pelo feito alcançado
pelo piloto. Na freguesia de Ferreiros
aguardavam-no muitos automobilistas e
representantes das várias instituições da
cidade dos arcebispos. De Ferreiros até ao
centro da cidade formou-se um grandioso
cortejo, liderado pelos Bombeiros Voluntários de Braga e pela banda da Oficina de
S. José, no qual participou o próprio piloto e o “Alfa”, com o qual competiu em
Barcelona.
No almoço de homenagem a Vasco Sameiro, que se realizou no então hotel
“Gomes&Matos”, marcaram presença
vários convidados, para além de milhares
de pessoas que se aglomeravam nas suas
imediações. Esse almoço, onde o vinho
do Porto foi oferecido pela Companhia de
Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto
Douro, foi marcado por várias intervenções adulatórias a Vasco Sameiro, tendo
inclusivamente a Alfa-Romeo enviado
um fax, onde apresentava as “vivíssimas
congratulações pela otima posição obtida
em Montjuich”.
Nas décadas seguintes, Vasco Sameiro
participou em centenas de corridas, realizadas não só em Portugal, mas também
na Europa e no Brasil. Foi um dos principais rostos das célebres marcas “Alfa Romeo” e “Ferrari”.
Após o grave acidente que sofreu,
aquando da realização do Circuito da
Boavista, a 26 de junho de 1955, Vasco
Sameiro nunca mais conseguiu atingir os
níveis de competitividade que até então
conseguiu, abandonando a carreira de piloto três anos depois.
Vasco Sameiro faleceu aos 95 anos de
idade, em Braga, exatamente a 27 de junho de 2001, sendo posteriormente trasladado para o cemitério de Rossas, sua terra
Natal.
O seu nome está perpetuado desde 1993,
em Palmeira - Braga, ano em que foi
inaugurada a “Pista de Velocidade Vasco
Sameiro”.
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A NÃO PERDER

Um homem em chamas
A vida e a obra de Stephen Crane
AUTOR Paul Auster
EDITORA ASA

Stephen Crane (1871-1900) transformou a literatura americana. Conhecido como o autor do
clássico de guerra A Insígnia Vermelha da Coragem, escreveu tal como viveu, com intensidade
e desassombro. Do seu legado constam contos, novelas, poemas, peças de jornalismo e reportagem de guerra. Morreu tuberculoso aos 28 anos.
Paul Auster mergulha na sua vida fascinante: com 20 anos, escreve um artigo que desestabiliza a campanha presidencial de 1892; exila-se após uma disputa com a polícia de Nova Iorque
por causa de uma prostituta; tem uma paixão infeliz com uma jovem de classe alta; quase
morre num naufrágio; enfrenta o fogo inimigo para relatar a Guerra Hispano-Americana; muda-se para Inglaterra com uma proprietária de bordéis; priva com Joseph Conrad e Henry James, que chorarão a sua trágica e prematura morte.
Auster reflete ainda sobre os processos criativos de Crane, produzindo a mais rara das experiências de leitura: a biografia dramática de um escritor brilhante como só outro mestre literário poderia contá-la.

DESTAQUES

O resgate

Silverview

Às 21h08 do dia 13 de Abril de 1970,
enquanto a missão espacial Apollo 13
deixa o mundo em suspenso ao anunciar Houston, we’ve had a problem,
Cristina Maria nasce num bairro social
do Porto. A coincidência escapa por
completo aos seus pais, que perdem
assim a oportunidade de juntar uma
boa história à já sobrelotada...

Obra póstuma de le Carré - e a única que
deixou acabada -, Silverview é a história
de um livreiro que se vê envolvido num
caso de espionagem.
Julian Lawndsley deixou o seu trabalho
de alto nível na City para levar uma vida
mais simples como dono de uma livraria
numa pequena vila costeira inglesa.

AUTORA Julie Garwood
EDITORA Quinta Essência

O Falcão

AUTOR John le Carré
EDITORA D. Quixote

Tu és capaz

AUTORA Sveva Casati Modignani
EDITORA Porto Editora

AUTORA Susana Teixeira
EDITORA Top Seller

Giulietta Brenna é uma mulher brilhante, com uma vida cheia e rodeada
de afetos, que a ajudam a preencher o
vazio deixado pela morte do marido
mas não a impedem de viver com um
espinho cravado no coração há mais de
quarenta anos: o seu primeiro grande
amor, o homem que a traiu e humilhou
de forma imperdoável.

No tom amável, sincero e corajoso a que
já nos habituou, neste novo livro a autora ajuda-nos a encontrar a nossa força
mesmo nos momentos menos bons, a
percebermos que a sorte somos nós que
a fazemos e a aceitarmos que tudo o
que nos acontece são oportunidades de
conseguirmos ser sempre melhores.

Entre dois reinos

AUTORA Suleika Jaouad
EDITORA Lua de Papel
Naquele ano, o mundo parecia sorrir a Suleika. Tinha
acabado o curso e ia começar uma nova vida em Paris, ao lado de Will, por
quem se tinha apaixonado
perdidamente. Podia ser
um conto de fadas, não
fosse aquela comichão que
crescia de dia para dia, o
cansaço, a falta de força.
No meio do sonho em construção, e aos 23 anos, chegou o diagnóstico: leucemia.
Suleika regressou aos EUA sem emprego, casa ou liberdade. E começou a sua longa caminhada contra um monstro invisível: passaria os anos seguintes no hospital, fechada entre quatro paredes, e começou a relatar o seu dia a dia num diário publicado
pelo New York Times. A coluna, que lhe valeu um Emmy, tornouse viral. Recebeu cartas e e-mails de milhares de pessoas que se
reviam nela ou admiravam a sua infinita resiliência.
Quando a deram como curada, Suleika tentou voltar ao reino que
abandonara, mas descobriu que era agora outra pessoa.

Depois do crime

AUTORA Rita Marrafa de
Carvalho
EDITORA Casa das Letras
A partir da investigação em arquivos e processos, e da recolha de entrevistas e de testemunhos, o programa
televisivo da RTP Depois do
Crime, da autoria da jornalista
Rita Marrafa de Carvalho, trouxe novamente à luz do dia os
grandes crimes de sangue da
história judicial portuguesa.
Depois do Crime em papel vai
mais fundo. Desvela a personalidade dos homicidas, as idiossincrasias das escutas telefónicas, a perceção de quem investigou, a análise
de quem viveu os casos. Além de aprofundar a história de cada caso,
o livro Depois do Crime coloca questões essenciais como: onde estão
criminosos e familiares das vítimas hoje em dia? Quem matou e
quem sobrevive com o estigma de ser familiar de um homicida ou
com a dor da perda abrupta e violenta de um ente querido?
Onde estão e como vivem aqueles que foram os primeiros a entrar
num cenário de crime e que ouviram as primeiras confissões?
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COZINHEIRO SUIÇA
Procuro cozinheiro para trabalhar
na Suiça. Excelente ambiente
de trabalho. Condições
vantajosas e acima da média.
ENTRADA IMEDIATA

Contactos
0041 793 211 358 (Mateus)
casadosfrangos@bluewin.ch
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MARIA BOLACHA

RESTAURANTE
PEVIDÉM 3
Nogueiró - Braga

ADMITE (M/F) PARA ENTRADA IMEDIATA

COZINHEIRO | AJUD. COZINHA
EMPREGADO DE MESA
FUNCIONÁRIO DE LIMPEZA

ADMITE

COZINHEIRA/O
E AJUDANTE

917 147 771

965 577 825

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, EM BRAGA
PROCURA

TROLHAS DE 1ª E SERVENTES

Ligue para 930430559
ou envie o seu cv para geral@criat.pt

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

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Freitas Costa & Filhos S.A.

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

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

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

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

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

915 820 941

VENDO

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

963 888 340

OPERACIONAIS

✓

253 606 830

Instalações Elétricas
Manutenções
Energias Renováveis.
938291548 | 935156106

ROBUST.PT

ADMITE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO

GRUPO DE COMUNICAÇÃO
ESTÁ A RECRUTAR

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

PRECISA-SE

ELETRICISTAS
E AJUDANTES

SENIORES

REQUISITOS
-

Formação em comunicação, jornalismo ou similar
Experiência comprovada na área
Capacidade de escrita criativa
Criatividade, rigor e capacidade de interpretar
briefings
- Capacidade de organização de trabalho
e cumprimento de prazos
- Disponibilidade imediata
RESPONSABILIDADES
- Produção de conteúdos para diferentes
canais digitais
- Redação de artigos para jornais, revistas e sites
- Criação de conteúdo escrito para redes sociais

Se acha que preenche os requisitos,
envie a sua candidatura para:
Resposta a este jornal, ao n.º 450/21

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

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

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

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

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083
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17 de Outubro 2021 correiodominho.pt

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

Toyota
Avensis SD
2.0 D-4D
2015
124 CV
151302 KM
15.400 €
PEUGEOT
3008 CAIXA
AUTOMÁTICA
2009
109 CV
181325 KM
9450€
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA

12 ???????????
correiodominho.pt
17 de Outubro 2021
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Portugal perde 5-3 na final

SELECÇÃO NACIONAL FEMININA de hóquei em patins perdeu com a Espanha na final do Campeonato
Europeu da modalidade por 5-3. Portugal foi finalista vencido da competição pela quinta vez.
HÓQUEI EM PATINS
| Fábio Moreira |

A Espanha sagrou-se ontem
campeã europeia de hóquei em
patins feminino pela sétima vez
na sua história, depois de bater a
selecção portuguesa por 5-3, numa final que foi disputada no
Pavilhão Municipal do Luso, na
Mealhada.
A selecção espanhola entrou
melhor na partida e logo nos primeiros minutos apontou dois golos, por Aina Florenza e Laura
Puigdueta, com a equipa das
Quinas a não conseguir reagir e
a ver as adversárias espanholas a
chegarem aos quatro golos de
vantagem, com tentos de Sara
Roces e Marta Piquero.
A hoquista portuguesa Marlene
Sousa reduziu ainda na primeira
parte e no início da segunda par-

DR

Portugal perdeu com a Espanha por 5-3 na final do campeonato europeu feminino

te Rita Batista também fez o
gosto ao ‘stick’, fazendo o segundo da selecção portuguesa.
Contudo, a hoquista espanhola
Sara Roces ‘bisou’ pouco depois
para a equipa de ‘nuestras hermanas’. Portugal ainda fez o terceiro por Maria Sofia Silva, mas
esse terceiro tento não foi suficiente para inverter o rumo da
maré da final do europeu feminino de hóquei em patins.
A Espanha conquistou o europeu feminino pela sexta vez consecutiva (2009, 2011, 2013,
2015, 2018 e 2021), somando já
um total de sete títulos no seu
historial, enquanto Portugal ficou em segundo pela quinta vez
seguida, numa competição que
já venceu por três vezes, sendo
que a última conquista portuguesa remonta ao início deste século
(2001).

§nota
Política
Nuno Melo concorre
à liderança do CDS-PP
contra actual líder
O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo arranca este fim
de semana a sua campanha interna até ao congresso de final
de novembro, tendo como objectivo privilegiar o diálogo com os
militantes por todo o país.
Nuno Melo lidera a Comissão Política Distrital de Braga do CDSPP e planeia, este domingo, organizar um encontro com
militantes no concelho de Braga.
Na campanha interna para a presidência do CDS-PP, que vai disputar com o actual líder do partido, Francisco Rodrigues dos
Santos, Nuno Melo vai “privilegiar os momentos de diálogo
com os militantes”, para apresentar as suas ideias para o futuro do
partido.
O Conselho Nacional do CDS-PP
decidiu convocar o 29.º Congresso Nacional do CDS-PP para os
dias 27 e 28 de Novembro, mas o
local ainda não foi divulgado.
Publicidade

Crime

PSP de Braga envolvida em caça ao
homem após assalto à mão armada
ESTÃO A RECRUTAR

TÉCNICO DE CONTROLO
DA PRODUÇÃO (M/F)
FUNÇÃO:

DR

PSP de Braga está a realizar uma caça ao homem desde ontem de manhã

BRAGA

| Fábio Moreira |

A PSP de Braga está envolvida numa caça
ao homem, desde esta manhã de sábado,
para tentar capturar um assaltante à mão
armada que tentou roubar os proprietários
de um supermercado em Nogueira.
De acordo com as informações apuradas, o assaltante terá exibido uma faca de
cozinha ao casal proprietário do super-

mercado, mas o homem pegou num pé de
cabra e afugentou-o. O suspeito saiu do
local num carro e, cerca de um quilómetro
depois, embateu com o veículo contra um
muro e fugiu a pé.
Os agentes da Polícia de Segurança Pública de Braga começaram a bater todas
as zonas envolventes da freguesia de Nogueira, no concelho de Braga, mas até ao
princípio da tarde, o homem ainda não tinha sido detido.

Na dependência do Diretor do Dep. Engenharia de
Equipamentos e Manutenção, terá como principais
responsabilidades:
• Controlo e Planeamento da Produção;
• Abertura e fecho de ordens de trabalho;
• Registo e acompanhamento das intervenções e tempos
produtivos;
• Monitorização de KPI’s do Dep. Engenharia
de Equipamentos e Manutenção.
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
Licenciatura em Engenharia Mecânica / Engenharia
Eletromecânica / Gestão Industrial.
CANDIDATURAS:
Veja o anúncio completo, no site institucional dos TUB,
na Área Recrutamento e CANDIDATE-SE!
Prazo de inscrições até dia 26 Outubro 2021.
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

00:17 História do Teatro
De Revista Em Portugal
00:10 Sicario: Guerra de Cartéis
02:15 Património Mundial da Unesco
A Cápsula do Tempo
03:08 Televendas
06:09 Todas as Palavras
06:34 Programação infantil
07:46 Radar Xs
07:58 Atletismo: EDP Maratona
Luso Meia-Maratona De Lisboa
12:00 Eucaristia Dominical
12:59 Jornal da Tarde
14:20 Faz Faísca
15:15 É Urgente o Amor
16:43 Billy The Kid - a Lenda
18:33 Não te Esqueças da Letra!
19:59 Telejornal
22:22 The Voice Portugal

00:15
00:26
02:05
02:26
07:57
14:54
15:00
16:56
17:27
17:54
18:43
19:06
20:07
21:02
21:30
21:48
22:03
22:51
23:59

00:00 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?
00:55 O Clube
02:00 Regresso ao Futuro
04:00 Televendas
06:00 Televendas
06:10 Programação infantil
09:00 Olhá Sic!
12:00 Vida Selvagem
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Fama Show
15:00 Domingão
20:00 Jornal da Noite
21:30 Isto é Gozar Com
Quem Trabalha
23:15 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?

Folha de Sala
Sapatos Pretos
Europa Minha
Euronews
Programação infantil
Folha de Sala
Desporto 2
Caminhos
70x7
Os Mistérios de Frankie Drake
Europa Minha
Scroll
Merlí
Mesmo Antes de Cristo
Jornal 2
Página 2
Paz
Folha de Sala
Prémio Jovens Músicos
Concerto de Laureados

TVI
00:00
01:49
02:05
02:55
03:35
04:15
05:45
06:00
06:30
07:00
07:45
10:00
11:00
12:30
13:00
14:00
19:57
22:45

Big Brother - A Semana
Gti
Os Heróis
Os Heróis
Doce Tentação
Tv Shop
Os Batanetes
George, o Curioso
Todos Iguais
O Bando dos Quatro
Diário da Manhã
Fim de Semana
Querido, Mudei a Casa!
Missa - Amadora
Humanos
Jornal da Uma
Somos Portugal
Jornal d0as 8
Big Brother - Gala

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

Sudoku
4

8
7

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

9

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429
Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

Rua José Falcão ,53

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Praça do Comércio, 47

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

R. Conselheiro São Januário 95

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

Largo da Boavista

R. da Cumieira, 32

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

R. Paio Galvão, 28

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800

Av. de França, 1361

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

Ponte de Pereiros, 60

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400
TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

Avenida Barjona de Freitas, 147

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Praça Conselheiro Silva Torres

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170
Praça da República, 92

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

Rua Dr. Albano Barreiros

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251
Av. António Feijó, Loja M

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

2

1

5

1
6

6

4
5

3

7

8

4

2

8

3
2

9

8

1
6

1

Praça da República, 3-5

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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MORENAÇA
Simpática, meiga,
sensual.
Atendo sem pressas.

915 031 498

Safadinha Gulosa
Venha disfrutar de momentos
únicos com uma mulher sexy
delicada, meiga, carinhosa
e muito simpática.
Atendo sem pressas

912 585 106

Novidade
Lorena
19 anos corpo
de serreia rosto
de boneca cintura fina
bumbum empinado
confira.

Publicidade 31

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

964 131 762

BRAGA
TÁXIS

253
916
966
936

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
233
233
233

253
602
602
602

QUER CCASAR
ASAR OU NAMORAR?

Segunda 11/10/21

Sorteio 41/2021

52 246
2.º Prémio 43 762
3.º Prémio 51 887
1.º Prémio

Terça 12/10/21

Sorteio 82/2021

www.amorenostrum.com
ww.amorenostrum.com

A ORIGINAL,
IGINAL , EM ATIVIDADE
ATIVIDADE DE
DESDE
SDE 2003

COM
M 7 AAGÊNCIAS
GÊNCIAS EM TTODO
ODO O PPAÍS
AÍS

253 27
2766 004

JOGOS

BRAGA
BRA
GA • PORT
PORTOO • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBO
LISBOAA • FFARO
ARO

Moody
KAYLA

‘Orgulhosa esposa
de militar’. É desta
forma que Kayla
Moody se apresenta
ao mundo, através
das redes sociais.
A bela loira, faz
muitos estragos nos
corações dos seus fãs.

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

Sorteio 82/2021

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

Sorteio 41/2021

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

2.º Prémio 46

Sexta 15/10/21

Sorteio 83/2021

21 26 31 34 49
*2 *5

Sorteio 42/2021

XXX 39267
Sábado 16/10/21

Sorteio 83/2021

3 16 24 41 46
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 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
Touro
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.
É importante que faça uma
alimentação equilibrada. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte:
1, 9, 21, 27, 39, 41
Gémeos
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Se está sozinha em breve
encontrará o amor da sua vida. Esteja
atenta.
Saúde: Saúde estável. Agradeça a
Deus e continue a cuidar de si.
Dinheiro: Período tranquilo a nível
financeiro.
Números da Sorte:
2, 3, 13, 27, 34, 41
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Pode sentir-se mais nostálgica.
Concentre-se no presente e ultrapasse
esse sentimento. Voltará a ser feliz.
Saúde: Para manter o peso coma
alimentos que saciem e não engordem
muito, como o ovo cozido.
Dinheiro: No trabalho sentirá que não
anda bem. Lembre-se que há um anjo
que olha por si!
Números da Sorte:
1, 5, 16, 19, 34, 47
Leão
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 trazerlhe valiosas recompensas.
Números da Sorte:
9, 17, 23, 27, 41, 49
Virgem
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus amigos
mais próximos. Porque não prepara
um encontro?
Saúde: Cuidado com a linha. Faça
mais exercício físico.
Dinheiro: Para que o seu sucesso não
passe de uma ilusão desempenhe as
tarefas com dedicação.
Números da Sorte:
11, 16, 19, 25, 37, 41

Balança
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 e proteja a
garganta.
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
Escorpião
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: As inseguranças não levam a
lado nenhum. Confie na pessoa
amada.
Saúde: Acalme os nervos ingerindo
aveia e alperces.
Dinheiro: Gira as finanças com
habilidade. No poupar está o ganho!
Números da Sorte:
12, 15, 19, 23, 27, 39
Sagitário
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar demasiado o seu
par. Deixe que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Cuidado com a garganta. Não
tome bebidas demasiado frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos. Feche os cordões à
bolsa.
Números da Sorte:
2, 9, 10, 36, 43, 47
Capricórnio
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
Aquário
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Uma atitude do seu par vai darlhe a certeza de que fez as escolhas
certas no passado.
Saúde: Faça uma dieta equilibrada.
Caso contrário, poderá ter problemas
de colesterol.
Dinheiro: Podem surgir contratempos
no trabalho. Ultrapassará tudo.
Números da Sorte:
12, 17, 36, 41, 43, 46
Peixes
Carta do Dia: Os Enamorados, 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

Publicidade

C
m

Famalicão

Casa das Artes
leva música clássica
além-portas

A Vila de Ribeirão vai receber hoje,
pelas 19 horas, um concerto de
música clássica, sob a direção de
José Eduardo Gomes, protagonizado
pela Orquestra Sinfónica da Escola
Superior de Música e Artes do
Espectáculo (ESMAE) e pela
organista italiana Ilaria Centorrino,
na Igreja Paroquial. O evento, com
entrada livre condicionada à lotação
do espaço, é desenvolvido pela Casa
das Artes de Famalicão, no âmbito
das suas iniciativas descentralizadas.
O programa do concerto inclui
‘Fantasia Concertante para órgão e
orquestra de câmara’ (1969), de
Frederico de Freitas (1902-1980), e
Sinfonia nº 3 em dó menor, op. 78
‘com Órgão’, de Camille Saint-Saëns
(1835-1921).

Juniores

SC Braga empate em
Vizela, mas alcança
FC Porto no topo
O SC Braga não foi além de um empate a zero em Vizela, mas acabou
por alcançar o FC Porto no topo,
uma vez que os dragões perderam
na visita a Paços de Ferreira. O FC
Famalicão foi derrotado na visita à
casa do Gil Vicente.
9.º jornada
Paços de Ferreira – FC Porto, 2-1
Vizela – Sporting de Braga, 0-0
Vitória – Feirense, 3-1
Gil Vicente – Famalicão, 2-1
Oliveirense – Rio Ave, 1-4
Hoje:
Leixões – Tondela, 15:00

DOMINGO, 17 OUTUBRO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Famalicão

Póvoa de Lanhoso

Festival Internacional de Órgão
com concertos em três freguesias

‘As 7 Mulheres do Minho’
em exposição até ao final do mês

O FIO – Festival Internacional de Órgão está de regresso a Vila Nova
de Famalicão para a sétima edição. A semana principal de concertos
decorrerá de 22 a 31 de Outubro em freguesias de Santo Tirso e Vila
Nova de Famalicão, sendo que os concertos de órgão em território
famalicense decorrem nos dias 29, 30 e 31 de Outubro, em Ribeirão,
Gondifelos e Landim, respetivamente.
O arranque oficial da 7.ª edição do FIO será no dia 22 de outubro,
com um Recital de Órgão, pelas 21 horas, no Mosteiro de Santo Tirso, protagonizado pelo músico italiano, Andrea Macinanti.
A passagem do festival pelo concelho famalicense será pelas mãos
do músico alemão Franz Hauk na Igreja Matriz de Ribeirão, a 29 de
outubro, pelas 21 horas. Já no dia seguinte, é a vez do organista polaco Radoslaw Marzec protagonizar um concerto na Igreja Matriz de
Gondifelos, pela mesma hora.
A derradeira atuação desta sétima edição do festival, acontece no
dia 31 de Outubro, no Mosteiro de Landim com um concerto de sacabuxa, baixão e órgão pelo grupo Ministriles de Marsias, no dia 31
de Outubro, pelas 17 horas.

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e a zet gallery prolongaram, até ao dia 30 de Outubro, a exposição ‘As 7 Mulheres do Minho’, no Centro Interpretativo Maria da Fonte, na Vila
da Póvoa de Lanhoso.
Este prolongamento faz-se acompanhar pelas seguintes atividades: nos dias 15 e 29 de Outubro, pelas 15 horas, visitas guiadas com Helena Pereira; no dia 23 de Outubro, pelas 19
horas, conversa com a artista Patrícia Oliveira; no dia 30 de Outubro, entre as 10 e as 13 horas, decorre o Workshop ‘Iniciação à Pintura – todas as cores a partir das cores primárias’
com Cristina Troufa. Esta oficina destina-se a pessoas com idades a partir dos 15 anos, estando as inscrições limitadas a 12 participantes.
Todas estas iniciativas são gratuitas, mas carecem de inscrição prévia através do email cultura@mun-planhoso.pt.
A abertura da exposição tratou-se de mais um momento que se insere no programa das comemorações dos 175 anos da Revolta da Maria da Fonte.
Numa referência clara à música que Zeca Afonso celebrizou, o Município da Póvoa de Lanhoso e a zet gallery convidaram sete mulheres artistas, provenientes de várias áreas plásticas, tecnológicas e concetuais, a usarem a voz e o grito numa causa de hoje e do agora,
considerando a Arte e o seu real poder transformador do mundo. São elas: Ana Almeida
Pinto, Alexandra de Pinho, Cristina Troufa, Helena de Medeiros, Lauren Maganete, Patrícia
Oliveira e Tânia Dinis. A curadoria é de Helena Mendes Pereira.
Esta exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 9.30 às 12.30 e das 14 às 17.30
horas. O Centro Interpretativo Maria da Fonte situa-se junto ao Theatro Club da Póvoa de
Lanhoso.
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