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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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ROSA SANTOS

Responsáveis da Câmara Municipal reuniram ontem com parceiros da Semana da Igualdade

Município apresenta Equipa
para a Igualdade na Vida Local
SEMANA MUNICIPAL DA IGUALDADE decorre até 27 de Outubro. Amanhã, a Câmara Municipal
de Braga revela a Equipa para a Igualdade na Vida Local.
SOCIAL

| José Paulo Silva |

A Equipa para a Igualdade na
Vida Local (EIVL) de Braga é
apresentada amanhã, no âmbito
da 4.ª Semana Municipal para a
Igualdade, que ontem arrancou,
sob o lema ‘Igualdade, Inclusão,
Participação’.
Organizada pelo Gabinete de
Informação e Acolhimento para
a Igualdade (GIAPI) da Câmara
Municipal de Braga, a Semana
conta com actividades online e
presenciais, envolvendo diversos instituições que trabalham
em prol da igualdade, da não
discriminação e da conciliação
da vida profissional e familiar.
Debates, webinars, formações,
workshops, apresentação de projectos e campanhas de sensibilização estão programados para os
próximos dias, em diversos locais da cidade.
João Medeiros, assessor da vereadora para a Inovação e Coesão Social, e António Direito,
chefe de Divisão de Coesão Social e Solidariedade da Câmara
Municipal de Braga, explicaram
ontem, na apresentação do programa da Semana Municipal da
Igualdade, que a EIVL terá também amanhã a sua primeira reunião para ajudar a construir um

plano municipal para a igualdade, o qual será integrado num
plano integrado da Comunidade
Intermunicipal do Cávado e na
Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação.
Adiantaram que o plano municipal assentará em respostas já
existentes no Município, nomeadamente apartamentos de transição para acolhimento de sem
abrigo ou gabinetes de informação. A EIVL, presidida e nomeada pelo presidente da Câmara
Municipal, resulta de um protocolo assinado com a Comissão
para a Cidadania e Igualdade de
Género (CIG) como uma das
medidas com vista à implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação Portugal+Igual.
Através de protocolo, a autarquia e CIG comprometeram-se a
contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos
humanos, igualdade entre homens e mulheres e de não violência e não discriminação.
Propõem-se também combater
todas as formas de violência
contra as mulheres e de violência doméstica, incluindo a violência no namoro, bem como fomentar a participação dos homens na esfera privada, ao nível
do trabalho de cuidado e domés-

tico, e corrigir as desvantagens
das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, às 17.30, o Espaço
Igual da Cáritas Arquidiocesana
de Braga organiza uma videoconferência sobre violência doméstica. Amanhã, 18 horas, na
plataforma Zoom, a União de
Mulheres Alternativa e Resposta
(UMAR) aborda o tema ‘Trabalho sexual, migrações e comba-

te ao tráfico’.
No dia 26, a Escola Profissional de Braga organiza uma tertúlia subordinada ao tema ‘Igualdade e inclusão: violência contra
as pessoas com deficiência’.
A 27 de Outubro, último dia da
Semana Municipal para a Igualdade, realiza-se uma tertúlia, na
Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva, sobre o tema ‘Direitos na

§nota
Com outras autarquias

Braga partilha experiências
com comunidade cigana
O Município de Braga foi convidado recentemente pela Secretária de Estado
para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, para a coordenação de um
grupo de trabalho focado na integração das comunidades ciganas. Braga vai
aportar a sua experiência num grupo que integra os municípios de Loulé, Lourinhã, Estremoz e Peniche , locais onde comunidades daquela etnia continuam
a viver em "barracas", onde continua a ser vedado o acesso aos serviços públicos e às autoridades policiais, relevou ontem o chefe da Divisão de Coesão Social e Solidariedade, António Direito. João Medeiros, o assessor da vereadora da
Inovação e Coesão Socia destacou ontem, no lançamento da Semana Municipal
da Igualdade, o papel da Cáritas de Braga no acompanhamemto dos sem abrigo, com o objectivo de erradicar este "flagelo".
Questionado pelos jornalistas sobre o caso de dois sem abrigo que pernoitam
junto ao Edifício do Castelo, João Medeiros garantiu que estão referenciados,
porém os cidadãos em causa têm recusado as ajudas.

Igualdade: Legislação’, promovida pelo Agrupamento de Centros de Saúde de Braga e pelo
gabinete local da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV). Nesse mesmo dia, decorre uma formaçãp online sobre violência no namoro, dirigida a profissionais da área social
e ao público em geral, organizada pela associação Plano i, no
âmbito do Programa de Prevenção e Combate à Violência no
Namoro no Ensino Superior.
Está também agendado para o
último dia da Semana da Igualdade um workshop sobre construção de igualdade de género,
em formato de videoconferência
para a comunidade educativa
pré-escolar, dinamizada pelo
CAB/Espaço Igual e Associação
Plano i. uma caminhada pela
igualdade encerra a Semana.
A Semana Municipal para a
Igualdade tem como objectivos
a promoção e partilha de conhecimento sobre a igualdade de
oportunidades entre géneros, nomeadamente no aumento da literacia para a igualdade de género
violência de género, na educação, no emprego. A iniciativa visa ainda sensibilizar a comunidade para as questões da discriminação e para a necessidade de
se continuar a criar iguais oportunidades para mulheres e homens. A Semana Municipal para
a Igualdade é organizada pela
Câmara Municipal, com o contributo de diversas instituições
do concelho, nomeadamente a
Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV), a
União de Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR), o Agrupamento de Centros de Saúde de
de Braga, a Associação Plano i e
a Escola Profissional de Braga.
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Judiciária assinala“afectação
simbólica” das novas instalações
ANIVERSÁRIO da Polícia Judiciária foi ontem celebrado na cidade de Braga, nas instalações para onde
o Departamento de Investigação Criminal se mudará em breve

ROSA SANTOS

Director nacional da Polícia Judiciária prometeu ontem em Braga fiscalização da aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência

JUSTIÇA

| José Paulo Silva |

A “afectação simbólica’ da antiga sede da Associação Industrial
do Minho à Polícia Judiciária
(PJ) de Braga foi ontem assinalada com a sessão comemorativa
do 76.º aniversário da instituição, acto que contou com a pre-

sença da ministra da Justiça,
Francisca Van Dunem, que deixou a esperança de que “a breve
trecho seja possível instalar”
aquele Departamento de Investigação Criminal no edifício da
Avenida Pires Gonçalves.
O director nacional da PJ, Luís
Neves, destacou a concretização
do objectivo antigo de dotar o

Departamento de Braga de instalações adequadas, já que as actuais, na Rua Prof. Mota Leite,
há muito que são consideradas
“obsoletas”.
O Ministério da Justiça adquiriu por cerca de 2,5 milhões de
euros o edíficio onde funcionou
a sede da Associação Industrial
do Minho, decretada falida em

2018. O director nacional da PJ
aproveitou as cerimónias do 76.º
aniversário para perspectivar o
maior investimento de sempre
no combate à combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira.
Luís Neves anunciou a formação de 100 novos agentes, que se
juntarão aos 158 formados nos

últimos três anos. Referiu que o
Ministério das Finanças aprovou, em finais de 2020, a abertura de concurso para 30 peritos,
estando prevista para breve a
abertura de vagas para mais 35.
“É evidente que precisamos de
rejuvenescer e aportar gente jivem à instituição”, declarou
Luís Neves aos jornalistas, no final da cerimónia do 76.º aniversário da PJ. O director nacional
da PJ considerou que “se os
meios que pretendemos, quer do
ponto de vista de inspectores,
quer de meios especializados
tecnológicos, vierem a ser disponibilizados tal qual nós esperamos, o combate à criminalidade
económico-financeira e à corrupção terá a maior afectação de
meios que jamais teve”.
Defendeu Luís Neves que
combater a corrupção é também
combater a exclusão social, já
que “os dinheiros públicos que
são desviados por estes caminhos são fundamentais para o
equilíbrio da sociedade e sobretudo para ajudar a que saiam de
margens de exclusão social as
pessoas mais desfavorecidas”.
Palavras significativas proferidas no edifício que foi sede da
Associação Industrial do Minho,
extinta na sequência de investigações que conduziram a um
processo judicial em que dezenas de arguidos, entre os quais
António Marques, ex-presidente
da instituição empresarial, respondem por associação criminosa, fraude na obtenção de subsídios, burla qualificada, branqueamento de capitais, falsificação e fraude fiscal, alegados crimes ocorridos entre os anos de
2008 e 2013.

Sugestão de professor da Universidade do Minho

Aproveitar melhor mecanismo da perda alargada de bens
IDEIAS

| José Paulo Silva |

Mário Monte, professor de Direito da Universidade do Minho,
defendeu ontem, na sessão comemorativa do aniversário da
Polícia Judiciária, um melhor
aproveitamento do mecanismo
da perda alargada de bens, introduzida na legislação portuguesa
em 2002, a qual já produziu “resultados satisfatórios no combate à criminalidade económico-financeira.
Numa comunicação sobre ‘ O

crime económico-financeiro
transnacional e a recuperação de
activos. O papel da Polícia Judiciária’, Mário Monte defendeu
que “todo o investimento nesta
matéria vale mais do que novas
incriminações”, nomeadamente
a do enriquecimento ilícito.
“Na recuperação de activos é
onde se atinge mais os interesses
dos autores dos crimes económico-financeiros”, alegou professor de Direito, salientando que
Portugal, com a legislação aprovada em 2002, foi precursor em
todo o mundo na aplicação da fi-

gura da perda alargada de bens,
que não obriga a uma “relação
entre património incongruente e
qualquer suspeita de ilícito”, ou
seja, o património incongruente
está associado a um indíviduo e
não à suspeita de crime, facilitado ao Estado a recuperação de
activos a favor da comunidade.
Na sua lição de ontem, Mário
Monte apontou o trabalho da Polícia Judiciária como “um bom
exemplo de investigação criminal discreta, profissional, respeitadora dos Direitos Humanos e
eficaz na acção e resultados”.

ROSA SANTOS

Mário Monte, professor de Direito da Universidade do Minho
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“A pandemia criou condições para os grupos criminosos organizados centrarem
a sua acção em certas actividades ilícitas cuja rentabilidade aumentou, como
a contrafacção de medicamentos.”
Francisca Van Dunem
Ministra da Justiça

ROSA SANTOS

Ministra da Justiça veio a Braga alertar para novas manifestações da criminalidade organizada

Pandemia deslocalizou crime
da rua para o espaço digital
MINISTRA da Justiça analisou ontem as alterações que a pandemia provocou na actividade criminosa.
A criminalidade é mais transnacional, digital e sofisticada, assinalou Francisca Van Dunem
JUSTIÇA

| José Paulo Silva |

A pandemia de Covid-19 fez
deslocalizar a criminalidade da
rua para o espaço digital, alertou
ontem a ministra da Justiça, na
sessão comemorativa do 76.º
aniversário da Polícia Judiciária
(PJ). Francisca Van Dunem destacou, neste contexto, o crescimento da criminalidade informática, das fraudes cometidas
em ambiente digital e da divulgação de pornografia infantil.
Ainda sobre os efeitos da pandemia, a ministra considerou
que a mesma “criou condições

para os grupos criminosos organizados centrarem também a sua
acção em certas actividades ilícitas cuja rentabilidade aumentou, como a contrafacção de medicamentos, de produtos e de
equipamentos médico, apontando situações de venda de vacinas
contra a Covid-19 na internet.
“No contexto europeu, como
assinalado pela EUROPOL, as
autoridades policiais de vários
Estados detectaram a oferta e a
venda de vacinas contrafeitas”,
precisou a ministra da Justiça,
adiantando que este tipo de crime constitui “um sério risco para a saúde e a segurança públicas

e contribui para o aumento do
trabalho ilegal”, associado à imigração ilegal e ao tráfico de pessoas. Constatou a governante o
aumento dos crimes de abuso sexual de crianças e de disseminação de propaganda terrorista na
internet.
Na festa de aniversário da PJ,
em Braga, Francisca Van Dunem
declarou que a criminalidade ganhou forte dimensão transnacional, com o recurso às tecnologias de informação e de comunicação que potencia a participação de múltiplos agentes em espaços físicos e países diferentes,
com simultaneidade de acção e

grande velocidade de execução,
gerando enormes lucros.
Trata-se, segundo a governanante, de uma nova realidade
que “reclama uma reacção pronta, eficaz e efectiva” por parte
das forças policiais, só possível
com recurso a meios idóneos e à
permanente actualização tecnológica.
Por outro lado, a ministra da
Justiça observou o “ressurgimento da expressão pública do
racismo, da xenofobia e a banalização do discurso do ódio”,
que são alimentados “por notícias falsas e pela desinformação”. No que respeita à crimina-

lidade económico-financeira,
Francisca Van Dunem disse, perante uma plateia constituída em
grande parte por operacionais da
PJ, que a mesma continua a
afligir as sociedades e a fragilizar as economias, fomentando o
descrédito dos cidadãos nas instituições democráticas.
A ministra alertou também para os fenómenos de “violência
doméstica intensa, violência
grave contra idosos e pessoas
vulneráveis”, crimes que persistem em Portugal.
Apesar de tudo, Francisca Van
Dunem reportou que Portugal
tem uma classificação honrosa
no Índice Global da Criminalidade Organizada 2021 (117.º lugar entre 193 países), mesmo
sendo apontado como país de
trânsito e de destino no âmbito
do tráfico de seres humanos e
tráfico de drogas,
Por tudo isto, a ministra da Justiça considerou crucial continuar
a modernizar e a apetrechar a PJ
para combater os fenómenos criminosos “que afetam a vida dos
cidadãos, das empresas e das administrações públicas”.
Publicidade
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ROSA SANTOS

José Gonçalves foi um dos participantes no ratreio da Osteoporose

ROSA SANTOS

Consultas de Osteoporose foram dadas no hall de entrada do Hospital de Braga

Osteoporose causa 1500
mortes por ano no país
DIA MUNDIAL DA OSTEOPOROSE foi assinalado no Hospital de Braga
com a realização de um rastreio destinado a pessoas com 65 ou mais anos.
HOSPITAL

| Miguel Viana |

ROSA SANTOS

Aurora Pereira ouviu alguns dos conselhos para ter um estilo de vida saudável
Publicidade

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

Cerca de 1500 pessoas morrem
anualmente por causas associadas à Osteoporose (doença que
enfraquece os ossos).
Os números foram revelados
ontem, Dia Mundial da Osteoporose. Para assinalar a data, o
Serviço de Reumatologia do
Hospital de Braga realizou um
rastreio destinado a pessoas com
65 anos ou mais.
O objectivo, afirmou Ana Roxo, directora do Serviço de Reumatologia, foi o de alertar a população para a necessidade de
prevenir a doença. “É uma doença que nós temos que prevenir
porque, muitas vezes, as manifestações aparecem quando
acontece a fractura (do osso). É
a primeira acção que realizamos
neste âmbito”, considerou Ana
Roxo.
A maior parte das vezes a
doença só se manifesta quando
há um osso partido, mas é possível ser prevenida. “É importante
conhecer os factores de risco. A
prevenção deve começar desde a
infância através de estilos de vida saudáveis, de uma boa alimentação, da suplementação de

cálcio, da vitamina D (do Sol).
O fumar e as bebidas alcoólicas
também são factores de risco para a Osteoporose”, alertou Ana
Roxo.
A nível local os dados não são
conhecidos, mas a procura do
Serviço de Reumatologia do
Hospital de Braga tem aumentado. “Temos, efectivamente, uma
grande percentagem de doentes
com Osteoporose no nosso serviço, quer no pós-menopausa, e
noutras patologias secundárias.
É uma doença com elevada prevalência”, disse a directora do
Serviço de Reumatologia do
Hospital de Braga.
A doença afecta cerca de 10
por cento da população portuguesa, sendo mais prevalente

lll
“A prevenção deve começar
desde a infância através
de estilos de vida saudáveis,
de uma boa alimentação,
da suplementação de cálcio,
da vitamina D (do Sol).”
Ana Roxo
Dir. Serviço de Reumatologia
do Hospital de Braga

nas mulheres do que nos homens. Por ano, o Serviço Nacional de saúde regista cerca de 40
mil fracturas em que a causa é a
Osteoporose.
Os participantes no rastreio começavam com uma consulta
com um médico reumatologista
onde é feita uma avaliação do
risco de fractura. Foram feitas
questões que permitem avaliar o
risco de fractura óssea num período de 10 anos. A informação
segue para o médico assistente
dos pacientes. Seguiu-se uma
sensibilização para a prevenção
por uma enfermeira.
Os participantes encararam o
rastreio de uma forma muito positiva. “Acho bem que se faça
todo o tipo de rastreio. Eu venho
de uma consulta de Ortopedia e
é bom fazer este rastreio. Venho
saber o que se pode fazer com
esta doença”, frisou José Gonçalves.
Aurora Pereira, de 75 anos,
aproveitou o rastreio “para ver o
que se passa. A idade não perdoa. O médico disse para eu comer muita hortaliça, verduras,
iogurte, leite e queijo. Eu quase
nunca como iogurtes. Umas dores aqui e outras acolá e a gente
vai andando”, disse a senhora.
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II Jornadas do Violino convidam a uma
experiência musical com várias dimensões
SINFONIETTA DE BRAGA promove as II Jornadas do Violino, este sábado, no Conservatório Bomfim, no Mercado Cultural do
Carandá. Haverá uma exposição de instrumentos de Florian Leonhard, uma masterclass e um recital do duo Lawson & Lawson.
MÚSICA

| Joana Russo Belo |

Uma experiência musical com
várias dimensões. Com a mensagem clara de agregar todos os
que estão envolvidos na arte da
cultura musical. Na segunda edição das Jornadas do Violino que se realizam este sábado, no

Conservatório Bomfim, Auditório José Sarmento, no Mercado
Cultural do Carandá -, a Sinfonietta de Braga convida o público a uma viagem pela arte do
violino e de todos os instrumentos de corda friccionada, exploram a sinergia entre instituições
municipais, instituições de ensino da música e agentes culturais.

“A formação de públicos é um
dos grandes centros da nossa
missão e procuramos ter uma
maior diversidade de actividades, para além dos concertos,
como estas Jornadas do Violino.
É uma agregação de valores e de
elementos, de todos os que contribuem para o trabalho musical,
como professores, estudantes de

música, artistas já profissionais,
instituições de ensino e espaços
de concertos. Todos estes elementos são essenciais para fazermos a nossa arte e partilharmos com os outros”, sublinhou
Miguel Oliveira, membro da direcção da Sinfonietta de Braga.
Jornadas do Violino terão uma
exposição de instrumentos “de

valor incalculável” de Florian
Leonhard, “muitas vezes mesmo
para profissionais que fizeram
isto a vida toda é raro contactem
com estes instrumentos”.
Haverá ainda uma masterclass
ministrada por Luís Pacheco Cunha e o recital do duo Lawson &
Lawson, que evidencia o lirismo
e virtuosismo do violino.
Publicidade

JRB

Miguel Oliveira e Tiago Mendes apresentaram as II Jornadas do Violino

§programa
Recital do duo Lawson & Lawson encerra jornadas

Exposição de instrumentos
contará com um Antonio Stradivari
Nas II Jornadas do Violino, a Sinfonietta de Braga convida o público a visitar
a exposição de instrumentos e arcos do atelier Florian Leonhard, considerado pelo Financial Times uma autoridade no comércio de instrumentos antigos. A mostra contará com um Antonio Stradivari e será exposta primeiro
em Lisboa, amanhã, no Conservatório Nacional de Música, e, no sábado, em
Braga, no Mercado Cultural do Carandá. A programação inclui uma masterclass ministrada por Luís Pacheco Cunha e encerra, às 19 horas, com o recital
do duo Lawson & Lawson, que evidencia o lirismo e virtuosismo do violino
(bilhetes custam cinco euros e estão disponíveis em www.eventbrite.pt).
“O objectivo será sempre crescer. Estamos muito confiantes que haja uma
grande adesão e o nosso objectivo é projectar um crescimento posterior, numa ideia que já temos vindo a desenvolver, que passa por transformar as
Jornadas no Violino num eventual Festival Arcada, um projecto que abarcaria a família dos instrumentos de cordas friccionadas, implicaria mais dias,
mais espaços e fazer algo com um abraço e alcance maior”, revelou Miguel
Oliveira, apontando à concretização do projecto já para 2022.
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Mobilidade eléctrica
é vantajosa a nível
económico e ambiental
ESTUDO REALIZADO na Escola de Ciências da Universidade do
Minho em 25 países da Europa concluiu que a mobilidade eléctrica pode ser vantajosa para a economia no prazo de 10 anos.
UNIVERSIDADE DO MINHO
| Juliana Martins |
DR

Investigadores dos Centros de Física e de Química da Escola de Ciências da UMinho
Publicidade

Carlos Costa, João Barbosa, Hélder Castro, Renato Gonçalves e Senentxu Lanceros-Méndez são os autores do estudo realizado na Escola de Ciências da Universidade do Minho, em colaboração com o
centro BCMaterials, em Espanha.
Esta investigação concluiu que a média
europeia para o retorno económico na
aposta de veículos eléctricos é de 10 anos
e o benefício ambiental é de três a quatro
anos.
Segundo os autores, este trabalho prova

pela primeira vez que a transição para o
paradigma da mobilidade eléctrica é vantajosa tanto a nível económico como ambiental, através do forte apoio no crescimento da frota desses veículos e na
descarbonização das fontes de energia.
Após terminarem o seu estudo, os investigadores da UMinho reiteram a necessidade de se criarem políticas económicas e
ambientais que motivem a mobilidade
eléctrica, como a adopção de incentivos
uniformes em toda a Europa, defendendo,
assim, que “as conclusões e os números
apresentados podem ajudar os decisores
políticos” a tomarem melhores decisões.

§Universidade do Minho
Joaquim Freitas da Rocha

Professor da UMinho no Conselho Superior
dos Tribunais Administrativos e Fiscais
Joaquim Freitas da Rocha, professor da Escola de Direito
da Universidade do Minho, é o primeiro professor da
UMinho no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF). A eleição para este órgão de gestão e disciplina dos juízes daqueles tribunais é um marco de prestigio para o seu trabalho, bem como para o
percurso da UMinho nesta área.
Para além de Joaquim Freitas da Rocha, professor associado com agregação da Escola de Direito da UMinho e
director do mestrado em Direito Tributário, os outros
membros eleitos para o CSTASF são Francisco Paes Marques, Paula Veiga e Filipe Avides Moreira. A eleição, que
DR
ocorreu a 1 de Outubro, no Parlamento, foi publicada
Joaquim Freitas da Rocha, professor da UM
em Diário da República.

§nota
II Congresso
Santa Casa promove
‘Repensar e Revitalizar
o Envelhecimento’
A Santa Casa da Misericórdia de Braga vai realizar dia 22 de Outubro o II Congresso ‘Repensar e
Revitalizar o Envelhecimento’. O evento que decorre via online vai congregar vários especialis-

tas desta área do conhecimento. A sessão ‘Repensar e Revitalizar o Envelhecimento’ promovida pela Santa Casa de Braga tem como principal
objectivo promover a discussão, a partilha e reflexão sobre as práticas vigentes, contribuindo
para o desenvolvimento do debate em torno do
envelhecimento e do novo modelo de resposta
que o país deve adoptar.
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Terras de Bouro

Minho

ROSA SANTOS

Miguel Gameiro ‘abriu’ as comemorações do Dia do Município de Terras de Bouro

ROSA SANTOS

Manuel Tibo entregou medalhas de mérito municipal e diplomas a diversas entidades do concelho

Dia do Município serviu para agradecer ajuda
das instituições no combate à pandemia
CÂMARA MUNICIPAL entregou medalhas de mérito a cerca de 15 instituições do concelho que se mantiveram sempre na linha
da frente no combate à Covid-19. Cerimónia lembrou também os 507 anos da atribuição do foral pelo rei D. Manuel I.
TERRAS DE BOURO
| Miguel Viana |

Gratidão foi o sentimento que
predominou ontem nas comemorações do Dia do Município
de Terras de Bouro. A cerimónia
ficou marcada pela atribuição da
medalha de mérito municipal a
cerca de uma dezena e meia de
instituições pela acção desempenhada no apoio e defesa das populações durante a pandemia da
Covid-19. “É o dia do concelho
e dos terrabourenses, mas também é o dia da gratidão e do reconhecimento a todas estas entidades e a todos estes profissionais da saúde, dos bombeiros, da
Cruz Vermelha, da GNR, da Irmandade de S. Bento da Porta
Aberta, dos funcionários municipais e da Protecção Civil Municipal. Também não podemos
esquecer as empresas, os hoteleiros, os agricultores, os particulares e os comerciantes. Foi
difícil para todos, mas fizemos
todos a nossa parte e hoje estamos a caminhar para o regresso
a uma vida normal”, destacou o
presidente da Câmara Municipal
de Terras de Bouro.
Perante uma sala cheia, o autarca de Terras de Bouro recordou várias acções desenvolvidas
pelo município em colaboração
com outros serviços públicos e

ROSA SANTOS

Autarca de Terras de Bouro agradeceu o empenho e ajuda de várias instituições no combate à pandemia do Covid-19 no concelho

instituições particulares durante
a pandemia. Desde o apoio à alimentação aos profissionais de
saúde, ao transporte para a vacinação, passando pela aquisição e
distribuição de material de protecção individual e de testes, e a
cedência de instalações.
“Fizemos tanto juntos. Tudo

parou, menos a Câmara Municipal, os profissionais de saúde e
as nossas instituições estiveram
motivadas sempre, dia após dia,
na linha da frente, na defesa da
vida de todos nós”, lembrou Manuel Tibo.
O autarca terrabourense pediu
aos presentes que guardassem

um minuto de silêncio por todos
aqueles que foram vítimas da
pandemia da Covid-19.
Manuel Tibo assegurou que as
gentes e as entidades do concelho têm “confiança no futuro. É
através da resistência, da resiliência e do trabalho que vamos
conseguir mais e melhor por

Terras de Bouro. Esse é o nosso
desiderato. As instituições homenageadas foram o Centro de
Saúde, a Cruz Vermelha (delegações do Gerês, Rio Caldo e Terras de Bouro), a Irmandade de S.
Bento da Porta Aberta, a Protecção Civil Municipal, a GNR
(postos de Terras de Bouro e do
Gerês) e os centros sociais e paroquiais de Valdozende, Chorente, Cibões, Covide, Moimenta,
Rio Caldo e Vilar da Veiga.
A cerimónia assinalou também
os 507 anos (1514) da outorga
da Carta de Foral de D. Manuel I
a Terras de Bouro. “Este facto
histórico é de enorme importância e orgulho para todos os terrabourenses e merece que todos
saibamos celebrar. Celebramos a
vida, o orgulho, as raízes, as
nossas gentes e a nossa história”,
apontou Manuel Tibo.
O dia 20 de Outubro marca
também os quatro anos em que
Manuel Tibo assumiu, pela primeira vez, as funções de presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro. “Temos muitos
motivos para celebrar neste dia”,
rematou o autarca terrabourense.
A cerimónia contou com a actuação do cantor Miguel Gameiro. O ex-vocalista dos Pólo
Norte interpretou temas como
‘Dá-me um abraço’, ou ‘Estou a
Aprender a Ser Feliz’.
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§breves

‘Pão Nosso’ nomeado
para Melhor Espectáculo

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Ministro da Ciência recebe 600 novos
estudantes dos cursos de mestrado
No dia de hoje, o IPCA recebe os novos estudantes dos cursos de mestrado na
presença no Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
A sessão de acolhimento, dos cerca de 600 novos estudantes de mestrado, vai
realizar-se pelas pelas 18.30 horas na tenda académica no Campus do IPCA e
vai contar com as intervenções da presidente do IPCA, a professora Maria José
Fernandes, do pró-presidente para a Investigação e Inovação do IPCA, João Vilaça e, por fim, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor.

PEÇA ‘PÃO NOSSO’ do Teatro de Balugas é o trabalho português nomeado
para o Melhor Espectáculo Internacional no WWM - World Wide Mecenate.

Roadshow Erasmus+ e Time to Move

SOPRO e Europe Direct promovem evento
É já amanhã que o Roadshow Erasmus+ e Time to Move vai marcar presença
no Campus do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, entre as 10 e as 17 horas,
aberto a todos os que pretendam saber mais informações sobre as oportunidades Erasmus + e Corpo Europeu de Solidariedade.
O roadshow é constituído por jogos pedagógicos, pontos informativos e está
aberto a grupos organizados e/ou individuais.
Para os grupos pedimos que por favor façam a inscrição através do seguinte
link https://forms.gle/5eynbdfD2FFsZT5Q6, evitando assim filas de espera.
Por isso, a organização conta com todos os que pretendam participar, no dia
22, para que conhecerem também o mundo de oportunidades que existem
para todos.

Plano de valorização do tecido empresarial

Associação Vale do Homem e DLO Logística
assinaram um protocolo de cooperação
DR

‘Pão Nosso’ é uma peça com texto e encenação de Cândido Sobreiro

BARCELOS

| Juliana Martins |

A peça de teatro ‘Pão Nosso’ do
Teatro de Balugas foi nomeada para o WWM - World Wide
Mecenate, um prémio que pretende eleger o melhor espectáculo de teatro amador internacional.
Este galardão do Premio Mecenate Teatro Amatoriale promovido pela ‘Compagnia AD HOC’ e
com o alto patrocínio da Federação Italiana de Teatro Amador,
conta com a presença de produ-

ções de diferentes países, nomeadamente Cuba, Espanha,
Finlândia, França, Hungria e Lituânia.
A nível português, a peça ‘Pão
Nosso’ do Teatro de Balugas foi
o trabalho nomeado para o 'Melhor Espectáculo Internacional',
estando a cerimónia de entrega
marcada para dia 15 de Dezembro, em Roma.
Este trabalho, com texto e encenação de Cândido Sobreiro, já
tinha sido premiado em Itália, no
ano passado, no 'Concorso Teatrale Internazionale Città di Chi-

vasso’, para melhor espectáculo
e melhor encenação.
Este ano, a peça 'Pão Nosso' representou, também, Portugal no
‘Mondial du Théâtre’ e foi, ainda, o espectáculo vencedor do
‘CONTE, Concurso Nacional de
Teatro’ com o Prémio Ruy de
Carvalho para melhor espectáculo em 2020, bem como, um
dos três espectáculos nomeados
a marcar presença na final para
melhor espectáculo internacional nos prémios ‘ESCENAMATEUR’ da Confederação de Teatro Amador em Espanha.

A Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) e a empresa DLO –
Logística assinaram um protocolo de cooperação que abarca um conjunto
de condições especiais para os seus associados. Esta acção, que se enquadra no
plano de valorização do tecido empresarial do Vale do Homem, tem como objectivo principal propor condições especiais e descontos nos produtos e serviços a associados, bem como a elaboração de estudos, propostas e projectos de
serviços, sempre que solicitado pelos sócios ou pela AEVH, sem qualquer custo.
José Manuel Lopes, presidente da estrutura empresarial, garante que os protocolos vão estender-se a outras áreas, salientando que estes “permitirão criar
uma rede de oportunidades para associados e outros colaboradores da AEVH”.

Publicidade





 

 
 
 
 




 






 

 

 









§SOPRO
Faik Bakan, voluntário

“Nunca esquecerei
que pequenos gestos
mudam o mundo"
Faik Bakan, um jovem de 26 anos, de Izmir na Turquia esteve 12 meses em Portugal no projecto de voluntariado
‘Together, We can do better’, da organização não governamental, SOPRO. Após um ano em Portugal, o jovem assumiu não estar preparado para se “despedir deste país e
deste povo tão espantoso”, garantindo que vai embora

“dividido como meio turco e meio português”.
Faik Bakan, numa altura tão complicada como o período
da pandemia da Covid-19, prestou apoio a muitas famílias, pessoas pobres, sem-abrigos, animais, idosos e
crianças. Após um ano de auxilio aos que mais precisavam, o jovem despede-se agora de Portugal, afirmando
que sentiu “o verdadeiro amor”, especialmente, quando o
“abraçavam, beijavam e partilhavam a sua felicidade”. O
jovem turco, que ganhou a alcunha de ‘Faísca’, termina o
seu percurso, salientando que nunca esquecerá que “Pequenos Gestos Mudam o Mundo”.
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Fafe
§breves
No próximo sábado

Valter Lobo no Teatro Cinema de Fafe
Cinco anos depois, Valter Lobo regressa em nome próprio ao Teatro Cinema de
Fafe. O Município de Fafe promove o concerto do artista que traz na bagagem
as canções que farão parte do seu próximo disco "Primeira parte de uma assalto" e que pré-apresenta em exclusivo. Os bilhetes estão disponíveis em
Last2ticket.pt e na Loja de Turismo de Fafe.

Últimas Rondas de Artes

Guimarães dá-se a conhecer
como sendo o berço da criação artística
Depois de abrir portas de salas de ensaio, estúdios de música, oficinas de artesãos, ateliers de artistas, palcos e bastidores, a primeira edição da Ronda das
Artes está ainda a meio do caminho. A Ronda das Artes já visitou mais de 10
espaços e nas próximas duas rondas, que ocorrem nos dias 24 e 31 de Outubro,
o público poderá visitar cerca de 13 espaços de arte.

6.º episódio de Close-Up

Centenas de crianças das escolas
de Famalicão presentes na Casa das Artes
O 6.º episódio de Close-Up do Observatório de Cinema contou com a presença
de centenas de crianças e adolescentes das escolas de Vila Nova de Famalicão.
Os alunos assistiram ao filme de animação ‘O Mundo Secreto de Arrietty’ do
realizador nipónico Hiromasa Yonebayashi.

Publicidade

DR

Encontro nos Paços do Concelho com o presidente do Município

Fundação abre portas
a parcerias em Fafe
PRESIDENTE da ‘Fundação Nova Era Jean Pina’, João Pina, visitou Fafe. A
fundação com sede em Paris deliniou um conjunto de parcerias no concelho.
FAFE

| Juliana Martins |

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€

O presidente da Fundação Nova
Era Jean Pina, João Pina, esteve
de visita ao concelho de Fafe na
passada segunda-feira. Acompanhado do historiador fafense Daniel Bastos, embaixador da instituição junto das comunidades
portuguesas, e actualmente consultor do município minhoto na
área da emigração, o empresário
luso-francês manteve vários encontros e reuniões de trabalho
com dirigentes de instituições do
concelho de Fafe, tendentes ao
lançamento de bases para parcerias e protocolos culturais empresariais e sociais.
Durante a manhã de dia 18 de
Outubro, os responsáveis da
Fundação Nova Era Jean Pina
foram recebidos pelo Presidente
da Câmara Municipal de Fafe,
Antero Barbosa. Neste encontro
foram apresentadas as actividades e missão da instituição, e a
sua disponibilidade para o estabelecimento de parcerias locais.
O presidente da Direcção da

Associação Empresarial de Fafe,
Cabeceiras de Basto e Celorico
de Basto, José Hernâni Costa,
também reuniu com os representantes da fundação sediada em
Paris, encontro que permitiu o
lançamento de um futuro protocolo que visa a promoção de
produtos e empresas de Fafe
num dos mais importantes mercados da diáspora portuguesa.
Na parte da tarde, os responsáveis da Fundação Nova Era Jean
Pina foram, ainda, recebidos pelo Presidente da Delegação de
Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, António Manuel Fernandes, na sede da instituição de assistência humanitária e social, na
qual foram alinhavados os termos de uma parceria que irá assegurar o envio regular de diversos donativos em espécie.
A agenda de trabalhos prolongou-se para uma visita ao Museu
das Migrações e das Comunidades, tendo sido afirmado junto
da Vereadora do Município de
Fafe, Paula Nogueira, a disponibilidade da Fundação Nova Era
Jean Pina para promover o espa-

ço museológico junto da comunidade portuguesa em França.
No final do mesmo dia, João
Pina reuniu também com os dirigentes da Associação de Defesa
dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF), com quem delinearam um protocolo de colaboração que permitirá o envio
regular de ração para animais a
esta associação, que é a responsável pelo trabalho de voluntariado no Canil Municipal.

+ novo
Daniel Bastos, o escritor e
historiador, que ao longo
dos últimos anos tem
publicado vários livros no
domínio da História e
Emigração, é o novo
embaixador da Fundação
‘Nova Era Jean Pina’, um
grupo empresarial com
actividades na construção
civil, limpeza e reciclagem.
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Celorico de Basto

Funcionários do Município de Celorico
dão as boas-vindas ao novo presidente
JOSÉ PEIXOTO LIMA foi recebido nos Paços do concelho pelos funcionários do município. O presidente considerou esta recepção
calorosa, um sinal de “confiança da minha equipa de trabalho”, garantindo “um trabalho de excelência” no próximo mandato.
CELORICO DE BASTO
| Juliana Martins |

O novo presidente da Câmara
Municipal de Celorico de Basto,
José Peixoto Lima, empossado
no passado dia 16 de Outubro,
começou o seu primeiro dia de
funções, no dia 18 de Outubro,
bem cedo, reunindo com todos os funcionários da autarquia
que iniciam o trabalho pelas 7
horas.
O líder da autarquia Celoricense foi, à chegada aos Paços do
concelho, agraciado com uma
recepção calorosa dos funcionários que desejaram sucesso ao
autarca neste mandato que agora
inicia.

Perante esta recepção, José
Peixoto Lima afirmou confiar
em toda a sua “equipa de trabalho, que são todos os funcionários da autarquia,” acrescentando que os próximos quatro anos
serão marcados por “um traba-

lll
“Iniciar o meu mandato
com esta mensagem
de união é a certeza de
que confiam em mim
e de que acreditam
que tudo irá correr pelo
melhor ao longo destes
quatro anos.”

lho de excelência”.
No primeiro dia de trabalho o
presidente transmitiu aos funcionários uma mensagem de confiança no futuro, apelando também para que os funcionários
dêem o seu melhor ao serviço do
município e dos munícipes.
O autarca iniciou funções com
agenda preenchida e, ainda durante a manhã, visitou as obras a
decorrer no Castelo de Arnoias,
as acções de limpeza urbana no
núcleo urbano da Mota e as
obras de beneficiação do polidesportivo de Fermil. José Peixoto Lima marcou também presença na conferência dos Fundos
Europeus, presidida pelo Presidente da República.

DR

Funcionários receberam o novo presidente nos Paços do concelho
Publicidade
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§agenda
Igreja de S. Félix, em Candemil

Concerto de Música Clássica promovido
por três municípios do Alto Minho
No próximo domingo, dia 24 de Outubro, pelas 17 horas, decorre um concerto de música clássica na Igreja de S. Félix, em Candemil interpretado por um
pequeno grupo de elementos afectos à Orquestra Con Spirito. Esta iniciativa
integra o projecto RIMA – ‘Diálogos entre a Música e o Património’, que envolve os municípios de Vila Nova de Cerveira, Valença e Viana do Castelo.
O objectivo deste projecto é potenciar a valorização do património natural e
cultural e dos recursos identitários associados à música e à arte, tendo em
vista a dinamização e captação de fluxos turísticos associados aos bens e
serviços culturais e históricos.
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Escola de Viana participa
em projecto europeu
ESCOLA PROFISSIONAL de Viana do Castelo participa num projecto que
permitirá analisar como a pandemia COVID afectou a formação profissional.

24 de Outubro

Ponte da Barca distingue entidades
e personalidades no Dia do Município
Ponte da Barca celebra, no próximo domingo, 24 de Outubro, mais um Dia
do Município. Para assinalar esta data o município vai distinguir um conjunto de entidades e personalidades pelo papel preponderante no desenvolvimento e afirmação do concelho nas mais diversas áreas de actuação. A cerimónia de homenagens, depois de uma pausa imposta pelas restrições
pandémicas, vai decorrer presencialmente e vai ser aberta à população, estando marcada para as 17 horas, na Casa da Cultura.
DR

Projecto reúne parceiros de Portugal, Espanha e República Checa

VIANA DO CASTELO
| Juliana Martins |

Exposição inaugurada

Concurso Coca de Monção 21
entrega prémios no sábado
MONÇÃO

| Redacção |

A secular festividade ‘Corpo de
Deus - Coca de Monção’ é um
dos acontecimentos mais relevantes do calendário cultural
do concelho de Monção, tratando-se de uma celebração secular com caraterísticas muito
próprias, onde o sagrado e o
profano se cruzam.
Nesta festividade, que valoriza a etnografia popular e afirma
a identidade colectiva do povo
e do território monçanense, os
momentos mais relevantes são
a procissão do Corpo de Deus e
a luta entre o Cavaleiro S. Jorge, simbolizando o bem, e o
Dragão Coca (o mal).
Inspirando-se na ‘Sardinha
das Festas de Lisboa’, a autarquia lançou o concurso ‘Coca
de Monção’21’, procurando estimular a participação do público, com o objectivo de reforçar,
a iconicidade da Coca de Monção, o mítico dragão.
Assim, no próximo sábado,

pelas 16 horas, no Museu Monção & Memórias, no centro histórico de Monção, realiza-se a
cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do concurso ‘Coca de Monção’21’,
seguindo-se a inauguração da
exposição desta primeira edição. Englobada na programação do ‘Mês do Cordeiro à Moda de Monção’, a exposição
mostra uma selecção de 40 trabalhos de autores de várias localidades de Portugal e Espanha, onde são abordadas diferentes formas de interpretação
da emblemática figura da Coca,
através de múltiplos olhares sobre o mítico dragão monçanense, um dos principais legados
da cultura local.
O concurso foi apadrinhado
pelo artista Bordalo II e o júri
constituído por David Santos Noiserv (músico), Afonso Cruz
(escritor e artista multidisciplinar), Acácio Viegas (artista visual contemporâneo), Chelo
Matesanz (artista e professora)
e Sónia Borges (ilustradora).

A Escola Profissional de Viana
do Castelo está envolvida num
projecto europeu coordenado
pelo CIFP A Xunqueira de Pontevedra. Este projecto tem o intuito de analisar como a pandemia COVID afectou a formação
profissional, analisando as principais dificuldades que surgiram
no ensino e formação profissional, provocadas pela pandemia e
confinamentos vividos, durante
o terceiro trimestre do ano lecti-

vo 2019/2020 e no ano lectivo
2020/2021 nos Centros e Escolas dos diferentes países envolvidos no projecto.
Para além de entender as consequências da Covid-19 no ensino, esta iniciativa pretende ainda
realizar um intercâmbio de boas
práticas com uma escola profissional da República Checa e
duas de Espanha.
Nos passados dias 29, 30 de
Setembro e 1 de Outubro, realizou-se a primeira reunião transnacional do Projecto ERASMUS+ KA226 - Covid Digital

2020, na cidade de Pontevedra.
Nesta sessão de três dias, os parceiros de Portugal, Espanha e
República Checa, discutiram as
principais conclusões do esforço
e trabalho realizados pelos operadores de educação e formação
profissional durante os períodos
de confinamento, partilhando,
ainda, as práticas e metodologias
utilizadas no desenvolvimento
das actividades educativas e formativas.
A próxima reunião transnacional do projecto decorrerá em
Novembro na ETAP.

Cerveira acolhe intercâmbio europeu de boas práticas entre 11 países europeus

Presidente abre encontro internacional
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Juliana Martins |

Arranca, hoje, em Vila Nova de
Cerveira o encontro internacional afecto ao projecto BRIDGE,
no qual participam 11 parceiros
europeus. A abertura oficial desta iniciativa vai ser realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Vila de Cerveira, Rui
Teixeira, no Auditório da Biblioteca Municipal.
Este programa de três dias tem
o objectivo de criar sinergias no

âmbito da cooperação transfronteiriça e do intercâmbio de boas
práticas, promovendo a cidadania e a coesão social além-fronteiras.
Para além de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, juntam-se a este
projecto entidades da Bulgária,
Hungria, Eslováquia, Eslovénia,
Itália, Chipre, Lituânia, Letónia
e Sérvia. Até Outubro de 2022,
os parceiros analisarão as causas
que alimentam a xenofobia e o
euroceticismo, apresentando
possíveis soluções.

DR

Presidente de Cerveira, Rui Teixeira
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O REI DAS ASSISTÊNCIAS
DA I LIGA MORA EM BARCELOS
PEDRINHO, camisola oito do Gil Vicente FC, é o melhor assistente do principal escalão do futebol
português. Médio barcelense regista três assistências em oito partidas da I Liga.
I LIGA

| Fábio Moreira |

A terra do Galo é a casa o rei das
assistências. Pedrinho, camisola
número oito do Gil Vicente FC,
é o líder dos melhores assistentes da I Liga. Com oito jogos
disputados, o médio gilista regista três assistências.
Fábio Vieira (FC Porto), Kenji
Gorré (Boavista FC), Bruno
Lourenço (Estoril-Praia), Rafa
Silva (SL Benfica), Neto Borges
(CD Tondela), Otávio (FC Porto) e Jhon Murillo (CD Tondela)
são os restantes nomes da I Liga
que dividem, juntamente com o
médio gilista Pedrinho, o primeiro lugar na lista de melhores
assistentes do campeonato.
De recordar que Pedrinho, jogador de 28 anos, dividiu o seu
período de formação como jogador de futebol entre o FC Cristelo e o SC Freamunde, equipa pela qual se estreou no futebol
sénior na época de 2011/2012.
Na temporada seguinte, Pedrinho defendeu as cores do Vila
Meã, por empréstimo do seu clu-

DR

Pedrinho, médio gilista, lidera lista de melhores assistentes da I Liga

be formador, tendo dado nas vistas em 17 jogos e apontado quatro golos.
Em 2013/2014, Pedrinho re-

gressou ao SC Freamunde e, durante três temporadas, foi uma
chave da equipa, tendo participado em 123 encontros e regis-

tado 16 golos.
Entre 2016 e 2020, Pedrinho
defendeu as cores do FC Paços
de Ferreira, onde não teve dificuldades em mostrar a sua qualidade e estabelecer como um jogador importante para os pacenses, com 12 golos e oito assistências em 147 jogos.
Seguiu-se uma curta passagem
pela campeonato da Letónia, ao
serviço do Riga FC, onde o médio apontou três golos em 12 encontros. Contudo, o regresso a
Portugal falou mais alto e, na última temporada, Pedrinho regressou à I Liga para representar
o Gil Vicente FC, onde o médio
já leva 31 jogos, premiados com
um golo e cinco assistências.
De notar ainda que, durante a
sua carreira, Pedrinho, médio de
28 anos do Gil Vicente, conquistou um Campeonato de Portugal
(em 2013/2014, ao serviço do
SC Freamunde), uma II Liga
(em 2018/2019 pelo FC Paços
de Ferreira) e uma liga da Letónia, em 2020, na sua única experiência no estrangeiro, ao serviço da equipa letã do Riga FC.

6.ª jornada

Vitorianos e vizelenses dividem pontos em dérbi minhoto
LIGA REVELAÇÃO
| Fábio Moreira |

Os sub-23 do Vitória SC regressaram a casa com um empate
diante do FC Vizela. Um golo
sofrido cedo e outro apontado já
perto do final marcaram o duelo
entre vizinhos, onde Iuri Tavares
voltou a fazer o gosto ao pé e subiu ao 1.º lugar na lista de melhores marcadores da prova.
Em partida de atraso na Liga
Revelação, os jovens vitorianoscomeçaram por sofrer de forma
madrugadora e tiveram, por isso,
a missão de correr atrás do prejuízo. É que logo aos dez minutos, Calvin, jogador dos sub-23

VITÓRIA SC

Tento de Iuri Tavares salvou vitorianos de uma derrota com os sub-23 do FC Vizela

vizelenses, aproveitou alguma
passividade vitoriana e apontou
o primeiro golo da partida.
Desde aí, o Vitória SC procurou sempre reagir ao golo e criar
ocasiões de perigo – suficientes
para alterar o resultado – mas
não conseguira ser eficaz em
qualquer um dos momentos
ofensivos. Foi necessário esperar pelos ‘descontos’ para se
conseguir festejar nas Pistas Gémeos Castro. E com o protagonista do costume. Iuri Tavares
empatou a partida e apontou o
quinto golo da conta pessoal, o
que lhe permite ser o melhor
marcador da série Norte da Liga
Revelação.

§antevisão
I Liga
Ivo Vieira antevê hoje
visita ao Santa Clara
para a 9.ª jornada
Ivo Vieira, treinador principal do
FC Famalicão, irá realizar hoje a
conferência de imprensa de antevisão da deslocação dos famalicenses ao reduto dos açorianos
do Santa Clara, partida a contar
para a 9.ª jornada da I Liga. Esta
conferência de imprensa está
agendada para as 12 horas.
De notar que o FC Famalicão, último classificado do principal escalão do futebol português, joga
na casa do Santa Clara, 15º classificado, no dia 23 de Outubro às
15:30 horas. Ivo Vieira tem quase
todas as suas armas à disposição,
com excepção para o extremo Ivo
Rodrigues, que cumpre castigo.
Por sua vez, no Santa Clara, João
Costinha, Rubén Oliveira e Mikel
Villanueva não vão a jogo, estando os três jogadores a recuperar
de lesão.

Conferência de imprensa
Pepa antevê partida
de abertura da 9.ª
jornada da I Liga
O treinador do Vitória SC, Pepa,
vai realizar hoje, pelas 12:30 horas, a conferência de imprensa de
antevisão do encontro dos vimaranenses com os madeirenses do
CS Marítimo, partida agendada
para amanhã às 20:15 horas e
que marca a abertura da 9.ª jornada da I Liga.
De recordar que a equipa do Vitória SC, 7.º classicado com dez
pontos, recebe os madeirenses
do CS Marítimo, que se encontram na 13.ª posição com apenas
sete pontos.
Fora das contas de Pepa para este desafio com os madeirenses,
estão Rubén Lameiras (infectado
com Covid-19), Jorge Fernandes
(a recuperar de uma fractura), o
veterano defesa Sílvio (que se vê
de mãos dadas com uma lesão
muscular) e o jovem avançado
Herculano Nabian (a recuperar
de problemas físicos).
Do lado dos madeirenses, o técnico espanhol Júlio Velázquez
parte para a visita ao redutos dos
vitorianos com apenas uma baixa registada. O avançado camaronês Joel Tagueu continuará de
fora das opções do técnico dos
madeirenses, devido a problemas físicos.

16 Desporto

21 de Outubro 2021 correiodominho.pt

Liga Europa

“O tamanho da dificuldade do jogo
é proporcional ao da nossa ambição”
CARLOS CARVALHAL sublinha importância do desafio desta tarde (17.45h) na casa do Ludogorets, para o qual o SC Braga parte
confiante na conquista dos três pontos. Na Bulgária, como na Ucrânia, Guerreiros querem ‘matar o borrego’.
lll
“Queremos dar sequência
ao que temos vindo a fazer,
porque jogando ao nosso
nível estamos também
mais perto de ganhar.”

SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

A “grande aposta” para hoje passa por vencer, primeiro porque é
muito importante nas contas do
grupo, e depois porque seria a
primeira vez que o SC Braga o
faria na Bulgária.
“Olhamos, apenas e só para a
vitória e estamos com toda a determinação e vontade de conseguir vencer num país onde o SC
Braga ainda não conseguiu vencer. Também nunca tínhamos
vencido na Ucrânia e conseguimo-lo no ano passado, matamos
esse borrego e esperamos conseguir fazê-lo também desta vez”,
disse o técnico, para quem,
“num grupo equilibrado, todos
os jogos são importantes”.
“Nós estamos focados em vencer o jogo, sabendo que é um adversário difícil, que disputou as
eliminatórias da Champions, e
que respeitamos muito. O tamanho da dificuldade é proporcional ao da nossa ambição. Estamos focados nos três pontos e
não nos adianta muito, quando
formos para Portugal, que o
avião vai chegar ao Porto, porque primeiro temos de entrar no
avião. Portanto, vamos pensar
em ganhar o jogo, somar três
pontos e depois seguir para o
destino que todos queremos”,
acrescentou, sem deixar de abordar o percurso do SC Braga neste grupo F e rejeitando que o
Publicidade

SCB

Carlos Carvalhal perspectiva um oponente complicado, mas só pensa na conquista dos três pontos

lll
“Num grupo equilibrado,
todos os jogos são importantes. Estamos focados em
vencer, sabendo que é um
adversário difícil, que disputou as eliminatórias da
Champions, e que respeitamos muito. Queremos os
três pontos.”

percalço inicial na Sérvia possa
ter complicado as contas do apuramento directo.
“Fomos para o Estrela Vermelha claramente para vencer o jogo, acabámos por não o conseguir por vicissitudes do mesmo e
não por falta de entrega, de atitude, de ambição. São coisas do
futebol. Fizemos muito para
vencer aquele jogo e acho que
merecíamos mais do que aquilo
que tivemos. Num grupo equili-

brado, ter um acidente de percurso não significa nada. Temos
um novo jogo com o Estrela Vermelha em casa, jogamos amanhã
[hoje], ainda vamos ao Midtjylland e falta ainda recebermos o
Ludogorets, portanto ainda há
muitos pontos para disputar. É
um grupo que vai ser discutido
até ao último segundo para percebermos quem vai terminar em
primeiro e estou convicto de que
vamos ser nós”, frisou, analisan-

do os desempenhos das últimas
partidas.
“Frente ao Midtjylland demos
uma imagem mais aproximada
daquilo que poderemos conseguir fazer, ainda com tendência
para melhorar. Demos continuidade no jogo com o Boavista,
ainda que o resultado não tenha
sido positivo, mas fizemos uma
exibição boa, ao nível do que
podemos fazer e mais perto do
nosso melhor. O jogo da Taça foi
abordado com muita seriedade
por todos os profissionais. Houve oportunidade para alguns jogadores se estrearem mas, no
fundo, quem lá esteve jogou pela
sua competência, nós não fizemos favor absolutamente nenhum a ninguém. São profissionais que trabalham diariamente,
estão aptos a jogar e é isso que
nós pedimos. A resposta foi boa
no último jogo e aquilo que esperamos amanhã [hoje] é podermos dar sequência ao que temos
vindo a fazer, sobretudo ao nível
da nossa qualidade de jogo, porque jogando mais perto do nosso
nível estamos, com certeza, também mais perto de ganhar.”
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Liga Europa
§Ludogorets

“É um jogo fundamental
para o nosso objectivo”
RICARDO HORTA só pensa na vitória, de forma a continuar a alimentar
a meta de terminar o grupo no primeiro lugar. “Sinto a equipa preparada.”

Stanislav Genchev
“Braga muda de equipa
com regularidade, mas
estaremos preparados”
Com apenas um ponto nesta fase
de grupos, Stanislav Genchev, agora técnico principal do Ludogorets,
depois da saída de Lambrauskas,
aponta ao triunfo esta tarde. “Não
tivemos sucesso até agora e é por
isso que o nosso objectivo é vencer
o SC Braga para continuarmos na
luta por um dos primeiros lugares
que nos permitam avançar na competição”, apontou, garantindo que a
equipa está preparada para aquilo
que vai encontrar por parte dos arsenalistas. “Sabemos que eles mudam a constituição da equipa com
regularidade. No futebol moderno,
é algo feito por várias equipas. Eu
tenho uma ideia de como o SC Braga vai começar, mas, se isso não
acontecer, continuo a ter uma ideia
do que teremos de fazer”, assegurou.

Claude Gonçalves
“Vai ser um jogo muito
importante para nós e
para o SC Braga”
SCB

Capitão Ricardo Horta quer continuar a ajudar a equipa com golos e assistências

SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Palavra de capitão: o SC Braga
está na Bulgária para vencer e
cntinuar a perseguir o primeiro
lugar do grupo, posição que lhe
garantirá o apuramento directo
para os oitavos-de-final da Liga
Europa.
“É mais um jogo europeu, que
todos gostam de jogar. Sinto a
equipa muito preparada. Já fizemos dois jogos, temos uma vitória. O nosso foco é atingir o primeiro lugar do grupo e amanhã
[hoje] temos um jogo fundamen-

tal para esse objectivo, pelo que
vamos dar tudo para conquistar
os três pontos”, destacou o avançado de 27 anos, que promete
continuar a ajudar a equipa com
golos e assistências, à imagem
do habitual.
“Tento cumprir o meu trabalho
dentro da equipa, que é ajudar e
fazer o meu papel na minha posição. Os golos e assistências
acontecem naturalmente e amanhã [hoje] vou fazer o que sempre faço, que é dar tudo para
conquistarmos o três pontos, que
é o mais importante para todos”,
observou, prometende aos adep-

tos uma equipa com a postura
habitual.
“O que prometemos é entrar
para ganhar, como fazemos em
todos os jogos. Sabemos que vai
ser um jogo equilibrado. O Ludogorets tem boa equipa, com
jogadores que podem desequilibrar individualmente, mas estamos preparados para esses momentos do jogo e vamos fazer
tudo para levarmos os três pontos para Braga, porque são muito
importantes para as contas do
grupo. Queremos ganhar para ficarmos mais perto do objectivo
do primeiro lugar”, reforçou.

Antigo jogador do Gil Vicente, ao
serviço do qual marcou pela última
vez, na época passada, precisamente frente ao... SC Braga, Claude gonçalves não poupa nos elogios ao adversário desta quinta-feira.
“É uma equipa muito forte colectiva
e individualmente, tem jogadores
muito bons, tem um treinador que
é um dos melhores em Portugal e é
uma equipa bem treinada”, disse,
sublinhando, à imagem do treinador, a importância de vencer esta
tarde/noite.
“Vai ser um jogo muito importante
para nós, mas para o SC Braga também. É um jogo que temos de ganhar. Jogando em casa, só temos de
vencer o jogo”, rematou.

SCB

Último treino antes do jogo

Treino

Equipa habituou-se
aos cantos da casa
do Ludogorets
No final da conferência de imprensa de antevisão, na qual
Carlos Carvalhal e Ricardo Horta projectaram o desafio frente
aos búlgaros, a equipa subiu ao
relvado do Huvepharma Arena
para se ambientar ao tapete verde e à iluminação artificial do
recinto, que vai acolher novamento o duelo entre búlgaros e
arsenalistas, quatro anos depois
da última vez, quando aqui se registou um nulo, também a contar
para a fase de grupos da Liga
Europa, depois de uma derrota
em Braga por 0-2.

Surpresa

Matheus recebeu
uma prenda para
o pequeno Bernard
O guarda-redes Matheus foi pai
pela terceira vez e, para assinalar
o acontecimento, todo o plantel,
equipa técnica e staff ofereceram uma pequena camisola ao
guardião, na qual aparecia inscrito o nome do bebé, Bernard, e
também o número um, que Matheus utiliza.
Publicidade
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Sub-23 do SC Braga procuram
liderança frente ao Rio Ave
JOVENS ARSENALISTAS cumprem, amanhã pelas 15 horas, o jogo em atraso com o Rio Ave FC,
referente à 2.ª jornada da prova. Em caso de vitória, Guerreiros do Minho sobem à primeira posição.
LIGA REVELAÇÃO
| Fábio Moreira |

A equipa dos sub-23 do SC Braga deslocam-se, esta sexta-feira,
ao terreno do Rio Ave FC em jogo em atraso correspondente à
2.ª jornada da Liga Revelação.
Na antevisão da partida, Lacximicant afirma que a equipa vai
entrar em campo para conquistar
os três pontos e “é um jogo muito importante para as duas equipas”, uma vez que em caso de
vitória uma delas sobe ao 1.º lugar do campeonato.
“Esperamos um adversário forte como todos os outros da Liga
Revelação, mas vamos entrar
como em todos os jogos para a
vitória”, atirou Lacximicant.
O jovem Guerreiro do Minho
ainda deixou claro que os sub-23
arsenalistas estão preprados para
arrecadar os três pontos na visita

SC BRAGA

Jovens Guerreiros do Minho procuram 1.º lugar da prova frente ao Rio Ave FC

ao reduto dos vila-condenses.
“A equipa está bem. Estamos
unidos, temos trabalhado bem e
estamos preparados para o jogo.
Vamos entrar para ganhar, trabalhar os nossos princípios e penso
que se isso acontecer estamos
mais próximos de trazer a vitória”, disse Lacximicant.
O avançado, recém-contratado
ao Leixões SC, disse ainda que
não se apresenta nervoso por jogar este tipo de jogos. “É um jogo muito importante para as
duas equipas. Quem ganhar fica
no 1.º lugar, mas vamos dar tudo, entrar para a vitória desde o
primeiro minuto. Penso que o
nervosismo não tem que haver,
pois nós gostamos é de jogar estes jogos”, concluiu o avançado.
Este jogo entre SC Braga e Rio
Ave FC está agendado para as 15
horas de amanhã, dia 22 de Outubro, no Estádio do Lordelo.

6.ª jornada
Série A do terceiro
escalão promove novo
dérbi minhoto
Dérbis minhotos é coisa que não
falta na série A do Campeonato
de Portugal. Desta feita, a 6.ª jornada irá proporcionar um dérbi
confronto entre equipas do Minho, com Merelinense FC e os povoenses do SC Maria da Fonte a
medirem forças na procura dos
três pontos.
Este encontro entre estes dois
conjuntos minhotos está agendado para o próximo dia 24 de
Outubro, pelas 15 horas, no Estádio João Soares Vieira, casa do
Merelinense FC.
De recordar que a turma de Merlim S. Pedro ocupa, neste momento, a 7.ª posição da série A
do Campeonato de Portugal com
quatro pontos em três jogos. Por
sua vez, os povoenses do SC Maria da Fonte encontram-se no 4.º
lugar, com sete pontos em cinco
jogos até ao momento.
A série A do Campeonato de Portugal é liderada pelos minhotos
do Lank FC Vilaverdense com 13
pontos, sendo que os restantes
minhotos (Limianos, Forjães e
Vianense) ocupam, respectivamente, os 3.º, 6.º e 9.º lugares da
tabela classificativa.

Portugal

I Divisão AF Viana do Castelo

Quatro minhotos englobam
convocatória nacional de sub-16

Valenciano defende
liderança em Cardielos

SELECÇÃO NACIONAL

4.ª JORNADA

Dois jogadores do SC Braga e
outros tantos do Vitória SC fazem parte da lista de convocados
de Filipe Ramos para a selecção
nacional de sub-16 para um estágio de preparação na Cidade do
Futebol. O estágio da equipa das
Quinas irá decorrer entre os dias
25 e 27 de Outubro.
Do lado dos Guerreiros do Minho, os dois jogadores convocados para a selecção nacional de
sub-16 são Luís Magalhães e
Nuno Patrício. Por sua vez, os
dois jovens vimaranenses convocados são Diogo Sousa e Nuno Correia, jogadores que já tinham integrado a última
convocatória nacional de sub-16

O futebol distrital do Alto Minho tem estado ao rubro e este
fim-de-semana promete ser recheado de muitas emoções. O
SU Cardielense, 3.º classificado
da série B da I Divisão AFVC
recebe o líder, SC Valenciano,
sabendo que, em caso de vitória,
poderá ascender ao primeiro lugar da prova.
Quem também estará muito
atento a este confronto será o 2.º
classificado, Atlético dos Arcos.
Os arcuenses recebem a equipa
da ADC Correlhã e também poderão subir ao primeiro lugar,
mediante o resultado entre o
Cardielense e o Valenciano.
De recordar que a equipa de

| Fábio Moreira |

| Fábio Moreira |

VITÓRIA SC

Nuno Correia (na foto), é um dos quatro minhotos convocados para os sub-16 nacionais

para o Torneio Internacional da
Dinamarca, que decorreu no
passado mês de Setembro.
Tanto o SC Braga como o Vitó-

ria SC encaram estas chamadas
como um prémio para estes jogadores que tanto têm trabalhado nesta temporada.

DR

Cardielense pode subir ao primeiro lugar

Valença lidera a série B da I Divisão AFVC, enquanto que, na
série A, o Desportivo de Monção
é o primeiro classificado.
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Colectivamente, o BTT Pandi§declarações
lhas a Monte venceu , tendo o

Pedro Fernandes e Sara Ferreira
vencem 21.º BTT DHI ACRAP

Pedro Fernandes
“Mais importante
do que os resultados
é a diversão”

TÍTULOS DE CAMPEÕES DO MINHO definidos nesta competição, última prova, que teve lugar
em Prozelo, Arcos de Valdevez.
CICLISMO

| Redacção |

Pedro Fernandes (individual) e
Sara Ferreira (Maiatos) foram os
vencedores em elites do 21.º
BTT DHI ACRAP, quarta e última prova do Campeonato do
Minho de BTT DHI - Cision disputada em Prozelo (Arcos de
Valdevez).
Organizada pela Associação de
Ciclismo do Minho e pela
ACRAP - Associação Cultural e
Recreativa Amadora Proselense,
a prova tinha como aliciante suplementar a luta pelos títulos de
campeões do Minho que ainda
estavam por decidir.
Em elites a luta travou-se entre
Pedro Fernandes e David Martins com osciclistas de Guimarães a fazerem uma primeira
descida rápida, mas com Pedro
Fernandes mais veloz.
Na manga de classificação Pedro Fernandes, também conhecido como “Beto DH”, conseguiu
melhorar o tempo e retirou quase um segundo ao seu anterior
registo, vencendo não apenas na
categoria de elites mas averbando também o melhor tempo absoluto da prova.
O pódio de elites ficou completo com Victor Mariño (X Bikes
CC) e Nuno Martins (Individual), quedando-se Carlos Martins pelo quarto lugar.
Com a vitória em Prozelo, Pedro Fernandes, no seu segundo
ano no escalão de elites, sagrou-

DR

Momento da prova, disputada em Proselo - Arcos de Valdevez - que culminou o Campeonato do Minho

se Campeão do Minho de DHI.
Sara Ferreira (Maiatos), que na
semana anterior conquistou o título de Campeã Nacional de Enduro, venceu em femininas.
Em juniores, a disputa esteve
entre os vimaranenses Rui Freitas (individual) e Diogo Pereira
(Bike House DH Team/Guimarães). O ciclista da Bike House
venceu a manga de qualificação,
enquanto Rui Freitas foi quinto
devido a um furo. Na manga final, triunfou Rui Freitas, classificando-se Diogo Pereira em segundo e António Teixeira
(Desportivo Jorge Antunes) em
terceiro.

Em cadetes Nuno Bentes (BTT
Pandilhas a Monte) foi o mais
rápido, deixando na segunda posição Diogo Cunha (Desportivo
Jorge Antunes) e Adrian Lopez
(Kamikazes CD) na terceira.
Manuel Bessa (BTT Pandilhas
a Monte) levou a melhor em
master 30, deixando nos lugares
imediatos Vítor Soto Maior (individual) e Pedro Bessa (BTT
Pandilhas a Monte).
Em master 40, Ricardo Soares
(Bike House DH Team/Guimarães), que já tinha assegurado o
título de Campeão do Minho,
voltou a estar em evidência e subiu ao lugar mais alto do pódio.

João Gomes (BTT Enduro Terras de Bouro) foi segundo e o
ainda Campeão do Minho em título, António Cunha (Desportivo Jorge Antunes), foi terceiro.
António Sousa (BTT Enduro
Terras de Bouro) venceu em
master 50, com José Queirós
(BTT Pandilhas a Monte) a terminar em segundo e Augusto
Pedrosa (Desportivo Jorge Antunes) em terceiro.
Na categoria de escolas, Afonso Soares (Bike House DH
Team/Guimarães) destacou-se
em infantis, enquanto Hugo Ramalho (Clube BTT Matosinhos)
em juvenis.

Pedro Fernandes, vimaranense que
este ano compete como individual,
venceu o 21.º BTT DHI - ACRAP e
conquistou em Prozelo o Campeonato do Minho de BTT DHI – Cision,
deixando na segunda posição o
também vimaranense e seu amigo
David Martins, Campeão Mundial
Universitário de Downhill em 2018.
Apesar de satisfeito pela vitória no
Campeonato, o corredor de Guimarães fez questão de salientar que
“todos corremos para resultados, é
sempre bom sair de uma corrida
com uma vitória, mas o mais importante acaba por ser a diversão
que temos em cima da bicicleta.
Não há nada mais gratificante do
que isso”.
Pedro Fernandes esclareceu, no entanto, que “ser campeão do Minho
é muito bom, é a ‘cereja no topo do
bolo’. Estou muito feliz. Ainda mais
porque tive como adversário um
dos meus melhores amigos”.
Fazendo um balanço muito positivo
da época desportiva e elogiando a
pista de Prozelo, Pedro Fernandes
salientou ainda que “a diversão depende de muitas coisas, claro que
numa corrida o que me dá mais satisfação é ir cada vez mais rápido.
Mas o importante é sentirmo-nos
bem, é o convívio e as amizades
que se ganham. O que levamos disto são as memórias”.
Desportivo Jorge Antunes alcançando o segundo lugar e o Kamikazes CD o terceiro.
José Lobato Pereira venceu na
categoria “Open DHI ACMinho”, classificando-se João Rodrigues (Cartoon DH Team) em
segundo e José Pedro (BTT Pandilhas a Monte) em terceiro.

Apurou para o campeonato nacional 55 atletas

Associação KTF campeã regional de kempo
COMBATE

| Redacção |

A associação desportos de combate KTF sagrou-se no fim-de-semana campeã regional de
kempo depois da conquista ja
esta época da Taça de Portugal .
Os atletas até aos 14 anos tinham a possibilidade de se ins-

crever em Rumble kids e semi
Kempo, dos 14 em diante podiam optar por Light Kempo, semi kempo e Full Kempo.
Para garantir apuramento ao
campeonato nacional era necessários os atletas classificarem-se
nos três primeiros lugares.
A equipa KTF participou com
63 atletas de todos os escalões,

em prova que contava como
apuramento para o campeonato
nacional, ao qual a colectividade
apurou 55 atletas.
O treinador Ivo Cardoso estava
radiante com os resultados.
“Não é fácil numa fase de retorno inscrever tantos atletas,
mas estavam todos ansiosos e a
precisar de provas”, comentou.
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Equipa KTF participou com 63 atletas em todos os escalões
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“Foi a primeira vez que
participei no Galo’s Extreme,
correu muito bem,
foi uma corrida bonita,
mas árdua, em locais
incríveis. A organização
está de parabéns
e o público também”.

Alfredo Gomez impôs-se e venceu
2.ª edição do Galo’s Extreme
EM BARCELOS, o piloto espanhol, que foi três vezes vice-campeão do mundo, deixou no segundo
lugar o português Diogo Vieira, a 35 minutos.

Alfredo Gomez
vencedor

MOTOCICLISMO
| Redacção |

Alfredo Gomez, da equipa oficial Rockstar Husqvarna, venceu com naturalidade a 2.a edição do Galo’s Extreme, evento
desportivo de hard enduro que
decorreu em Barcelos, no fim de
semana. O piloto espanhol – três
vezes vice-campeão mundial da
modalidade – completou a corrida principal, disputada no domingo pelos trilhos florestais do
Monte de São Gonçalo, em
3h55m. O português Diogo Vieira precisou de mais 35 minutos
para finalizar com êxito os exigentes 42 quilómetros do traçado. Peru Irazola Arbulu foi terceiro (4h50m) entre os Expert.
Já na classe Hobby, subiu ao
degrau mais alto do pódio o espanhol Diego Rodrigues, ladeado pelo português José Manuel
Borges, de Santa Maria da Feira,
e pelo conterrâneo Diego Fernandez. António Fontainhas assinou a vitória da classificação
barcelense, como em 2019; André Correia e Tiago “Kinex” foram segundo e terceiro classificados, respectivamente.
O evento teve 184 inscritos, de

lll
“Muita expectativa, muitas
surpresas e zonas bastante
duras. Foi uma prova difícil,
mas consegui chegar ao fim
dentro do tempo, o principal
objectivo. Tentei também
andar perto do Alfredo
Gomez, não foi fácil, porque
em determinada altura
perdi-lhe o contacto”.
Diogo Vieira,
2.º classificado

DR

Alfredo Gomez no prólogo urbano, triunfou também na corrida principal e no enduro cross

cinco nacionalidades, a maioria
aficcionados espanhóis do prazer de andar de moto na dureza
do monte. Da edição fica o registo de um circunscrito grupo
de 22 bravos a cruzar a bandeira
de xadrez, o que demonstra as
severas condições impostas, dificultadas pelo tempo chuvoso
que se fez sentir. Na estreia, em

2019, foram 28 os participantes
que cortaram a meta.
Além da corrida principal, Alfredo Gomez triunfou no Enduro Cross e no Prólogo Urbano, competições que ditaram a
ordem de partida da corrida
principal. Na prova de obstáculos disputada no sábado de manhã, junto à Central de Camio-

nagem de Barcelos, o piloto madrileno fez a melhor volta em
00:34.016, seguido do portuense
Diogo Vieira (00:35.009) e Ferran Rey Colominas (00:38.275).
No final do dia, facturou igualmente na pista desenhada na cidade, nas margens do Rio Cávado, em 7:24.66. Peru Irazola Arbulu foi segundo (8:09.58)

e Alberto Ugarte terceiro
(8:51.59). Entre os Hobby, Eric
Rastrilla venceu o Enduro
Cross, com a melhor volta em
00:42.910; José Manuel Borges
foi o primeiro no Prólogo Urbano (7:52.94). A prova foi promovida pela Associação Clube Moto Galos de Barcelos, com o
apoio da Federação de Motociclismo de Portugal (a disciplina
é reconhecida pela FIM e já conta com um Troféu Nacional) e
do Município de Barcelos.

Publicidade

Primeira do seu escalão na maratona de Lisboa

Graça Costa sagra-se
campeã nacional
ATLETISMO
| Redacção |

Graça Costa, atleta dos Amigos
da Montanha, sagrou-se campeã
nacional de Maratona no escalão
F55, que foi disputada domingo
em Lisboa. Depois de um longo
período de paragem na distância,
resultante da pandemia que
adiou quase todas as provas, a
atleta do clube de Barcelos conquistou um novo recorde pessoal
ao correr a maratona em 3:16:45

horas Na geral feminina, Graça
Costa terminou em 13.º lugar e
omo a segunda melhor portuguesa. O etíope Andualem Shiferaw venceu destacado a prova,
repetindo o triunfo de 2019 e
bateu o recorde da prova, agora
com o tempo e 2:05.52 horas.
Na prova feminina, foi a etíope
Asayech Ayalew Bere que se sagrou vencedora com o tempo de
2:25.05 horas, sucedendo à compatriota Sechale Dalasa, vencedora em 2019.

DR

Atleta bateu o seu recorde pessoal
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SC Braga cai perante águias
EQUIPA DE FUTSAL do SC Braga/AAUM saiu derrotada da sua visita ao reduto do SL Benfica. Robinho,
Jacaré e Chishkala marcaram para os benfiquistas. Serginho apontou o tento dos arsenalistas.
FUTSAL

| Fábio Moreira |

Os Guerreiros do Minho bem
tentaram, mas a caça à águia não
correu como o esperado. Na deslocação ao Pavilhão Fidelidade,
o SC Braga/AAUM perdeu por
3-1 com o SL Benfica. Robinho
e Jacaré abriram caminho à vitória encarnada. Serginho ainda levou os bracarenses a sonhar,
mas Chishkala matou as esperanças arsenalistas.
Num bom encontro de futsal,
os lisboetas mostraram mais
frieza ofensiva, o que lhe valeu a
vantagem ao intervalo. Logo aos
cinco minutos, Robinho abriu ao
marcador para as águias. Três

SC BRAGA

Guerreiros ainda sonharam, mas foram as águias que saíram vitoriosas

minutos depois, Jacaré assustou
os bracarenses ao acertar na trave da baliza arsenalista. O mesmo Jacaré acabaria por fazer ao
gosto aos 19 minutos, duplicando assim a vantagem encarnada.
No segundo tempo, o SC Braga/AAUM ainda sonhou com a
reviravolta, graças ao tento de
Serginho aos 23 minutos. Contudo, o relógio avançava e o golo
do empate nao surgia, levando o
técnico Bruno Guimarães a jogar em cinco para quatro.
Porém, um erro dos bracarenses a jogar em vantagem numérica acabou por sentenciar a partida com Ivan Chishkala a
aproveitar para fixar o resultado
final em 3-1.

SL BENFICA 3
Diego Roncaglio e André Sousa (GR).
Nílson, Afonso Jesus, Silvestre Ferreira,
Fits, Rafael Henmi, Robinho (1), Jacaré
(1), Chishkala (1), Rômulo, Tomás Silva,
Pedro Marques e Bruno Cintra.
Treinador: Pulpis.

SC BRAGA/AAUM 1
Leandro Costa e Vítor Hugo (GR). Serginho
(1), Pola, Elisandro, Vítor Hugo Silva, Fábio
Cecílio, Rúben Santos, Ricardo Lopes,
Tiago Correia, Allan Guilherme, Bruno
Soares e Márcio Reis.
Treinador: Bruno Guimarães.
Árbitros: Bruno Araújo, André Franco e
Nuno Pereira.
Ao intervalo: 2-0.
Pavilhão Fidelidade (Lisboa)

lll
Ao final de três jogos, os
bracarenses somam uma
vitória e duas derrotas.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, em Frossos - Braga
Ref. 6168 | Desde 155.000€
Prontos a Habitar, Garagem Individual, Varanda com Churrasqueira, Estores
Elétricos, Aq. Central, Pré-Inst. Ar Condicionado. Excelente Exposição Solar!
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HC Braga conquista vitória
importante em S. João da Madeira
JORNADA quase perfeita para as equipas minhotas que disputam o Campeonato Nacional de Hóquei
em Patins da I Divisão, com dois triunfos (OC Barcelos e HC Braga) e um empate (AJ Viana).

OC BARCELOS, 7
Constantino Rodriguez (GR), Fernandez
Dario (3), Danilo Rampulla, André
Centeno e Miguel Rocha (1). Jogaram
ainda José Pedro Pereira, João Guimarães,
Luís Querido e Álvaro Morais (3).
Treinador: Rui Neto.

PAREDE FC, 3
Guilherme Pereira (GR), Bernardo Pinto,
João Alves (1), Manuel Coimbra e Ricardo
Machado (1). Jogaram ainda AlFonso Severino, André Gaspar, José Costa e Ricardo
Lopes (1).
Treinador: Pedro Gonçalves.

SANJOANENSE, 0
Tiago Freitas (GR), Pedro Moreira, Pedro
Cerqueira, João Guimarães e Rafael Lourenço. Jogaram ainda Tiago Almeida, José
Gonçalves e João Pereira.
Treinador: Vítor Pereira.

Árbitros: Porfírio Fernandes e Paulo
Almeida.
Ao intervalo: 4-1.

HC BRAGA, 2
Leonardo Pais (GR), Gonçalo Pereira, Diogo Seixas, Vítor Pinto e Pedro Mendes. Jogaram ainda António Trabulo (2), MIguel
Moura e Francisco Castilho.
Treinador: Tó Neves.

Pavilhão Municipal de Barcelos

Árbitros: Jerónimo Sousa e Pedro Silva.

Francisco Veludo (GR), Guilherme Silva,
Ivo Silva, Filipe Almeida (2) e Pedro Martins. Jogaram ainda Tomás Moreira, Ricardo Oliveira (1) e Rúben Sousa.
Treinador: Nuno Lopes.

SC TOMAR, 3

Ao intervalo: 0-1.
Pavilhão Dos Desportos
DR

OC Barcelos regressou aos triunfos e mantém-se na perseguição aos lugares de topo do campeonato.

HÓQUEI EM PATINS

| Carlos Costinha Sousa |

A vontade era a de conquistar o
triunfo. É sempre. Mas ontem
foi por pouco que as três equipas
minhotas que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão
de Hóquei em Patins não conseguiram o pleno de vitórias. OC
Barcelos e HC Braga cumpriram
o seu objectivo, mas a Juventude

de Viana, por muito perto que tenha estado, não conseguiu mais
do que um empate a três bolas.
Em casa, os barcelenses mostraram-se sempre mais fortes do
que o adversário Parede FC e foram construíndo o seu resultado
até à tranquila vantagem de 7-3.
Com hat-trick de Dario Fernandez e Álvaro Morais e mais um
tento apontado por Miguel Rocha, a equipa treinada por Rui

Neto não deu hipóteses a um adversário que apresenta também
objectivos mais modestos para
esta temporada.
Já a Juventude de Viana foi a
Tomar procurar os três pontos,
esteve perto de o conseguir, mas
não foi além de um empate a três
bolas que obrigou a divisão de
pontos, o que não deixa de ser
um resultado positivo para a formação de Viana do Castelo. Rei-

naldo Ventura marcou um dos
golos, sendo o marcador encerrado com o bis de Gustavo Lima. No que diz respeito ao HC
Braga, a formação comandada
por Tó Neves conquistou uma
importante vitória em casa da
Sanjoanense, por 2-0, com golos
de António Trabulo, e deu um
pequeno salto na classificação,
ultrapassando Marinhense e Juventude de Viana.

OC Barcelos mantém-se na luta pelos primeiros lugares
JORNADA 7

1. FC Porto
2. Oliveirense
3. OC Barcelos
4. SC Tomar
5. Sporting
6. Valongo
7. Benfica
8. HC Braga
9. AJ Viana
10. Marinhense
11. Parede
12. Paço dʼArcos
13. HC Turquel
14. Sanjoanense

18
17
15
14
13
12
9
9
7
7
6
5
4
0

HÓQUEI EM PATINS

I DIVISÃO

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

6
7
7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
6
7

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

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

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

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

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

44
27
42
25
32
32
30
23
24
26
24
20
19
24

17
17
24
22
25
24
24
24
38
44
30
32
31
40

Bruno Guia (GR), Nélson Pereira, Reinaldo
Ventura (1), Diogo Cardoso e Pedro Batista. Jogaram ainda Remi Herman, Gustavo
Lima (2) e Pedro Delgado.
Treinador: Flávio Azevedo.
Árbitros: António Santos e Paulo
Carvalho.
Ao intervalo: 1-1.
Pavilhão Municipal Cidade de Tomar

+ futebol

Após a disputa da sétima jornada da prova

HÓQUEI EM PATINS

AJ VIANA, 3

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

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

28
16
28
13
20
14
23
13
10
17
11
10
9
7

11
9
9
10
11
12
14
8
17
20
12
12
15
13

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

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

16
11
14
12
12
18
7
10
14
9
13
10
10
17

6
8
15
12
14
12
10
16
21
24
18
20
16
27

Marinhense, 4; Paço dʼArcos, 4
HC Turquel-Sporting (hoje)
OC Barcelos, 7; Parede, 3
FC Porto-Benfica (hoje)
SC Tomar, 3; AJ Viana, 3
Oliveirense, 3; Valongo, 2
Sanjoanense, 0; HC Braga, 2

PRÓXIMA JORNADA
Paço dʼArcos - Sanjoanense
Sporting - Marinhense
Parede - HC Turquel
Benfica - OC Barcelos
AJ Viana - FC Porto
Valongo - SC Tomar
HC Braga - Oliveirense

| Carlos Costinha Sousa |

Com os resultados ontem garantidos pelas equipas minhotas, o
OC Barcelos está na terceira posição, com 15 pontos e menos
três que o líder FC Porto que, no
entanto, apenas hoje entra em
acção contra o Sporting.
Já o HC Braga, com este triunfo subiu à oitava posição, tendo
somado nove pontos e tendo
agora mais dois do que a Juventude de Viana que, com o empate, surge logo na posição a seguir na tabela classificativa.

Depois dos triunfos de FC
Porto e Sporting na Liga dos
Campeões, ontem o Benfica não conseguiu completar o pleno das equipas
portuguesas, sendo derrotado em casa, por 4-0, pelo Bayern Munique. Sané
abriu o activo aos 70
minutos, Everton foi infeliz
e marcou o 2-0 na própria
baliza. Sané bisou e fez o
terceiro, para Lewandovski
finalizar o encontro com o
quarto golo alemão, aos
82 minutos.
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Opinião
Ideias

JOSÉ MANUEL FERNANDES
Deputado ao Parlamento Europeu

Portugal, o orçamento e a geringonça

A

discussão sobre o próximo Orçamento do Estado (OE) volta a
provocar maior apreensão no
País, como vem acontecendo nos últimos
seis anos de governação socialista, sustentada na conhecida “geringonça” de esquerda, com a participação ativa de BE e
PCP.
Com maiores ou menores dramatismos
nos discursos inflamados dos partidos de
esquerda e independentemente dos alertas
do Presidente da República, a aprovação
ou não da proposta de OE para 2022 continua a estar na exclusiva dependência da
vontade e decisão de António Costa.
Se o primeiro-ministro e secretário-geral do PS preferir abrir uma crise política
e provocar eleições antecipadas, não fará
os habituais acordos com os “aliados”
que o próprio escolheu, empolando os
custos alegadamente insustentáveis das
medidas propostas pelos parceiros de esquerda. Dessa forma, aproveitava desde
já para eliminar dúvidas e discussões internas do PS sobre a sua própria recandidatura nas legislativas de 2023 e antecipava-se ao agravamento do desgaste de
governação, como provam os resultados
das últimas eleições autárquicas.
Para fazer aprovar o orçamento, a António Costa bastará conquistar 8 deputados
para se juntarem aos 108 do PS, no universo da Assembleia da República que
conta com 19 deputados do BE, 12 da
CDU, 3 do PAN e 2 não-inscritos, além
dos 79 do PSD, 5 do CDS, 1 do Chega e 1
da Iniciativa Liberal. A propósito, convém lembrar que foi o próprio primeiroministro que excluiu qualquer possibilidade de negociação com o PSD afirmando que o Governo cairia no dia em
que precisasse do PSD para viabilizar o
orçamento.
Como já é marca de identidade desta governação socialista e dos parceiros da geringonça, é tudo uma questão de avaliação eleitoral. Havendo acordo, os partidos de esquerda, assim como PAN, vangloriam-se de conquistarem reforços e

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

verbas extraordinárias para medidas avulsas que são transformadas em bandeiras,
mesmo que depois nunca sejam concretizadas. Seguindo a receita ilusionista iniciada por Mário Centeno e agora mantida
por João Leão, António Costa ordena aos
seus ministros das Finanças para aceitarem as despesas orçamentais pedidas,
mas que depois são congeladas – no já conhecido ‘truque’ da cativação.
Todos os «geringonças» ganham: PS
com orçamento aprovado e restantes parceiros satisfeitos por poderem vender
“ganhos” junto dos seus eleitores.
O país – designadamente os cidadãos
em geral, as famílias e as empresas – é
que nada ganha com isso, como se pode
comprovar por diversos indicadores em
que Portugal está agora pior do que tempo
da famigerada ‘Troika’.
Temos menos investimento público do
que no tempo da ‘Troika’, a carga fiscal
continua a aumentar através da opção por
impostos indiretos, que agravam o custo
de vida a cidadãos – pobres e ricos – e
empresas, mas que permitem aos partidos
de esquerda continuar a invocar o fim da
austeridade, que se agrava ininterruptamente. Exemplo mais flagrante disso são
os preços dos combustíveis.
No Serviço Nacional de Saúde, o governo anuncia no próximo OE novos aumentos de verbas, mas que continuam a não
surtir efeito prático na prestação dos serviços, devido a cativações e ausência de
investimento na modernização e eficiência do Estado.
O governo e os partidos de esquerda
preferem anúncios de medidas simpáticas, como moratórias, IVAucher’s, englobamento das mais valias – o que pode afetar a atração de investimento externo – e
novos escalões de IRS, num país que já é
dos que têm mais escalões na Europa e
que precisava de maior simplificação fiscal. E com tanto festim, esquecem medidas simples de redução efetiva da carga
fiscal sobre famílias e empresas, como na
eletricidade.
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Com maiores ou menores
dramatismos nos discursos
inflamados dos partidos de esquerda
e independentemente dos alertas do
Presidente da República, a
aprovação ou não da proposta de OE
para 2022 continua a estar na
exclusiva dependência da vontade e
decisão de António Costa.

A incorporação dos fundos europeus –
dos quais 13,9 mil milhões proveem, até
2026, do Plano de Recuperação e Resiliência – cria a ilusão de um reforço do
orçamento nacional, com especial incidência no investimento público.
Por motivações de cariz ideológico, Portugal vive uma situação de ausência de
estratégia de crescimento e desenvolvimento sustentado. O Governo não aposta
na economia, no reforço da competitividade e produtividade.
O resultado para Portugal são crescimentos fracos e um país menos competitivo e cada vez mais atrasado em relação
ao resto da Europa. Portugal está a ficar
na cauda da Europa em termos da produção de riqueza e até ser ultrapassado por
países de Leste. A Grécia, com dívida pública superior, está a crescer mais e a ser
mais eficiente na utilização dos recursos e
fundos europeus que Portugal.
Precisamos de uma economia forte, que
ajude a elevar os parâmetros de evolução
social e qualidade de vida, valorizar o
mérito e promover a mobilidade social,
para uma sociedade mais justa, moderna e
equitativa. Não podemos ter medo de investir e apostar em competitividade, produtividade, rigor e empreendedorismo,
para podermos garantir convergência e,
sobretudo, coesão territorial, económica e
social.
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+ gosto
+ Paulo Rangel é candidato à liderança do
PSD. Tem competência, experiência e
ambição para Portugal. Sabe ouvir e
decide em tempo útil. Sei que agrega.
Conhece os desafios globais e as soluções
para os vencermos. Surge com um discurso
motivador, de confiança e esperança,
invertendo a ideia de que desde a
'geringonça' (e do aparecimento do Chega)
seria impossível ao centro-direita
conseguir uma maioria absoluta.
+ A conferência da Confederação
Empresarial da Região Minho –
Confminho, realizada no Altice Forum
Braga, é um bom exemplo de como refletir
sobre a governação, o mundo empresarial
e os fundos europeus. A burocracia tem de
ser reduzida e a justiça mais célere. O
governo deve envolver os empresários,
acelerar a execução dos fundos e assegurar
que sejam investidos de forma justa e
transparente.

- não gosto
- Portugal viu, pela primeira vez, o preço
de venda ao público de um combustível
ultrapassar a barreira dos 2 euros por litro.
Os alertas e protestos chegam dos mais
diversos setores da economia. Segundo
dados do último boletim da Comissão
Europeia, Portugal tem a sexta gasolina e
o sétimo gasóleo mais caros entre os
Estados-Membros. Mais de metade do
preço final vai para o Estado português.
- O estado do Serviço Nacional de Saúde é
penoso. Além das sucessivas demissões, já
foram anunciadas quatro greves de
profissionais de saúde, depois da
apresentação do Orçamento do Estado
para 2022. É triste a forma como o governo
maltrata aqueles que foram os principais
pilares da nossa sociedade durante o
último ano e meio de pandemia. Não se
pode ficar impávido e sereno a assistir ao
desmoronar da sociedade portuguesa e
dos seus pilares!

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
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ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
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IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
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Opinião
Voz às Escolas

LUÍSA RODRIGUES Diretora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso

Democracia...

N

os últimos tempos temos vindo
a assistir a uma mudança significativa do paradigma da Escola, a quem passaram a ser acometidas responsabilidades acrescidas na formação de
cidadãos que, paralelamente ao conhecimento, tenham desenvolvido a capacidade de agir em consonância com os princípios basilares da sustentabilidade de uma
sociedade que tanto se apregoa de democrática.
Não sendo, na sua génese, inovador, já
que a Escola sempre investiu na “educação”, simultaneamente ao desenvolvimento do conhecimento, é incontestável o
acréscimo de responsabilidades no que
toca à designada Educação para a Cidadania, que passou, inclusivamente, a ocupar
um lugar de destaque no currículo dos
alunos, ao longo da escolaridade obrigatória.
A Educação para a Cidadania é, atualmente, um espaço privilegiado para o desenvolvimento das competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, sistematizando e complementando o investimento feito em todas as áreas do currículo, objetivando

contribuir para a formação integral daqueles que, no futuro, participarão, ativamente, na construção de uma sociedade
que todos reconhecemos necessitar, urgentemente, de uma profunda intervenção.
Enorme responsabilidade, a da Escola,
sobretudo porque, numa percentagem lamentavelmente significativa de casos, assume, unilateralmente, um papel que deveria ser de complementaridade e não de
suprimento da responsabilidade das famílias, o que dificulta uma ação que, caso
estivessem reunidas condições, seria uma
mais valia, face ao estado de degradação
em que nos encontramos, no que reporta
ao exercício da tal democracia que, pese
embora décadas de exercício, está longe
de ser uma realidade.
Efetivamente, o constante atropelo aos
mais elementares princípios em que assenta, começando pelo respeito pela liberdade de cada um, levanta questões que
deveriam ser priorizadas na definição das
linhas orientadoras da ação de todas as
instituições que asseguram o funcionamento de qualquer país, atentos a que a
falência de qualquer sistema decorre da

falência das opções do poder instituído.
Ora, se constatamos que a sociedade está, de uma forma generalizada, imbuída
de princípios que atropelam os nossos direitos, talvez esteja na hora de refletirmos, conjuntamente, sobre o papel que
cada um tem assumido para travar a propagação de um “vírus” que, não sendo
mortal, compromete o desenvolvimento
de uma sociedade verdadeiramente democrática.
A Escola não pode, isoladamente, assegurar as mudanças que urge levar a efeito,
sobretudo porque existe um fosso entre os
princípios que defende, e que tenta incutir, e as práticas do quotidiano de uma
percentagem significativa de famílias, o
que obstaculiza o sucesso do investimento diário que é feito e, complementarmente, suscita o questionamento, por parte
dos alunos, sobre a credibilidade do seu
discurso.
Talvez ainda estejamos a tempo de reverter uma situação que, a médio prazo,
acabará por hipotecar todas as conquistas
feitas, mas não o alcançaremos sem ações
concertadas, que devem assentar na
exemplaridade das decisões e das práti-

cas, das famílias e dos órgãos de soberania, para que não seja em vão todo o esforço que fazemos para desfazer a ideia
de que, contrariamente aos exemplos que,
diariamente, entram em nossas casas, o
sucesso só se alcança através de atropelos.
Ou então temos um entendimento distorcido do significado de democracia...

lll
A Escola não pode, isoladamente,
assegurar as mudanças que urge
levar a efeito, sobretudo porque
existe um fosso entre os princípios
que defende, e que tenta incutir, e as
práticas do quotidiano de uma
percentagem significativa de
famílias, o que obstaculiza o sucesso
do investimento diário que é feito e,
complementarmente, suscita o
questionamento, por parte dos
alunos, sobre a credibilidade do seu
discurso.

Jovens envelhecidos... Muitos, eu sei

P

arece não fazer sentido.
Talvez não tenha sentido.
Somos obrigados, desde cedo,
a tomar decisões que definem
carreiras. Nada é suficientemente rígido ao ponto de não
ser possível dar a volta por cima, eu sei, mas, mesmo assim,
não haverá decisões demasiado
pesadas em idades demasiado
leves? É um desnorte ter perguntas para as quais tarde ou
nunca se encontra respostas.
Por outro lado, a vida confronta-nos com situações para
as quais parece nunca haver
idade suficiente. Situações não,
pessoas! Daquelas que complicam e voltam a complicar. Que

tardam em singrar na vida e que
vivem numa confusão por verem os mais novos chegar mais
longe.
Sejamos sucintos e vejamos
os exemplos do dia a dia:
A política - mundo fechado
para uns, uma porta aberta para
outros - e o envolvimento dos
jovens em partidos e iniciativas
democráticas.
Quantos já foram confrontados pela idade? Quantos já viram as suas intenções completamente distorcidas em hasta
pública? Muitos, eu sei.
O empreendedorismo - a audácia de desafiar o estado atual
das coisas - e a inovação da tenra idade no cosmos dos negó-

JOSÉ MACHADO
Técnico Superior de Educação

Ideias

cios.
Quantos se viram desacreditados por serem demasiado no-

vos? Quantos tiveram a sua responsabilidade a ser questionada
por terceiros? Muitos, eu sei.
O associativismo - a garantia
de uma sociedade cooperativa e a ambição saudável de querer
mais e melhor.
Quantos se viram completamente descredibilizados só porque as ideias partem da camada
mais jovem? Muitos, eu sei.
O ativismo - a transformação
constante da sociedade - e todos
os que reivindicam.
Quantos viram as suas lutas
desarmadas por argumentos falaciosos? Muitos, eu sei.
Somos demasiado novos para
tudo. No entanto, já somos
crescidos o suficiente para o na-

da que nos dão.
Resta-nos continuar. Restanos acreditar.
Os jovens descredibilizados
de hoje são os adultos de amanhã!...
Nota: ontem, lamentavelmente, o texto que saiu não correspondia ao autor mas sim a Diogo Cunha, Presidente da JS
Braga e que tinha já sido publicado na nossa edição de segunda-feira. Hoje, o texto correcto
de José Machado, Técnico Superior de Educação.
Aos visados pedimos as nossas desculpas.
O seu a seu dono.
A Direcção
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ID:124391044-95:

185.000€

C.E.: (C) - T3, na Rua José António Cruz.
Dispõe de 3 quartos mobilados, sendo 1 suite
com varanda, 2 quartos com varanda. Cozinha
equipada, 2 w.c.'s e garagem para 2 viaturas,
com 45 m2. Prédio com elevador.

ID: 124391044-96:

112.500€

Excelente terreno com 1.200 m2, na zona
da Caniçada - Gerês. Com viabilidade
de construção, vistas magníficas para o Rio Caldo.

ID:124391044-98:

42.500€

Terreno com viabilidade construtiva, Oleiros,
VVD: Moradia Individual, área Total 946m2,
acessos fáceis, apenas a 12 min de Vila Verde,
7 min Vila de Prado e a 17 min de Braga.

ID: 124391030-36:

95.000€

C.E.: (D) - T3 em Ferreiros. Em excelente
estado de conservação. Prédio com elevador!

ID:124391084-2:

139.000€

C.E.:(C) - T2 em excelente estado
em Nogueira. Com lugar de garagem
e arrecadação.

ID:124391044-86:

75.000€

Lote em gaveto com 260 m2, com aterro e muro
de sustentação em pedra finalizado nas cotas
corretas, pronto a construir. Na zona da Encosta
do Sol, em Gualtar.
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PASSA-SE
OU DÁ-SE
À EXPLORAÇÃO

PASTELARIA

✓
✓
✓
✓

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

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

miguel.farrancha@spnow.com
912 844 791

No centro de Braga.
918 867 955

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

915 820 941

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

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

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

GRUPO INVICTADADOS

ADMITE
COLABORADORES
COM O SEGUINTE PERFIL:
• Idade entre os 21 e 50
• Carta condução
com 2 anos experiência mínima
• entrada imediata
LIGAR ENTRE AS 10H E AS 12H

935 117 229 / 935 117 227

Freitas Costa & Filhos S.A.

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

✓

253 606 830
PASTELARIA

PERMUTA-SE

ADMITE

APARTAMENTO T3

FUNCIONÁRIOS

918 867 955

BRAGA - JUNTO À AV.
DA LIBERDADE
Todo restaurado, 120M2
c/garagem ind. fechada, por
MORADIA IND em Braga.

960 127 335

HASTA PÚBLICA
DE VENDA POR LEILÃO
Torna-se público que a Agere - Empresa de Águas,
Efluentes e Resíduos de Braga, EM, vai realizar no próximo
dia 29 de outubro de 2021, às 11h00 horas, no auditório sito
no edifício AGERE, na Praça Conde de Agrolongo, 115,
4700-312 Braga, o ato público de Hasta Pública, por leilão,
para a venda da seguinte sucata:

Condições:
1. Local e horário de exposição: Os contadores a alienar
pode ser observado no Centro de Exploração da
AGERE-EM sito na Depuradora - Real, 4700-264, Braga.
No horário das 9.00h às 13.00h e das 14.00h às 16.00h.
2. As condições da Hasta Pública e o respetivo programa
e condições encontram-se patentes para consulta na
página oficial da AGERE-EM, em www.agere.pt, ou na
Direção de Compras, todos os dias desde as 9.00h às
13.00h e das 14.30h às 16.00h, a partir do dia 21 de
outubro de 2021 até ao dia 28 de outubro do mesmo ano.

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

3. A adjudicação far-se-á por arrematação em Hasta Pública
perante uma comissão designada pelo Conselho de
Administração da AGERE-EM.
4. A adjudicação recairá no licitante que oferecer o maior
lanço por quilograma (maior preço).
A Administração

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

SINTONIZE 106.0 FM

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

www.antenaminho.pt

28 Publicidade

21 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 FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA
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Mário Passos conhece
serviços municipais
NOVO PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão começou périplo de trabalho no Balcão Único.
FAMALICÃO
| Redacção |

O novo presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, que tomou posse no passado dia 10,
começou o primeiro périplo de trabalho
fora do gabinete com atenção focada nos
serviços municipais.
Mário Passos quer conhecer bem os
cantos à casa e, nos próximos dias, vai
visitar cada um dos serviços municipais
para falar com os quadros do município,
conhecer, na primeira pessoa, as tarefas
que desenvolvem e as dificuldades que
sentem no exercício das mesmas.
“O exercício de uma governação de
proximidade começa, antes de mais, pela própria casa”, refere a autarquia em

nota de imprensa.
O autarca, que, entre outros, assume os
pelouros da Modernização Administrativa e Transição Digital e dos Recursos
Humanos, quer “serviços públicos eficientes, focados num bom atendimento
ao munícipe” e, por isso, assegura,“vai
manter-se próximo dos colaboradores
municipais e atento às dinâmicas, problemas e necessidades dos serviços autárquicos”.
A primeira deslocação interna do presidente da câmara neste enquadramento
foi ao Balcão Único, que centraliza todo
o atendimento municipal ao público,
tanto presencial como on-line, reunindo
os serviços administrativos, ambiente,
urbanismo, habitação, recursos humanos, jurídico, entre outros, num só local.

§breves

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO DE

EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA
GOMES MENDES
A empresa participa a todos os seus
clientes, fornecedores e amigos o falecimento do SR. EDMUNDO JOSÉ DE
OLIVEIRA GOMES MENDES, pai do
Gerente, Sr. Paulo Mendes.
O seu funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 21, pelas 11 horas com
celebração da missa de corpo presente
na igreja paroquial de São Lázaro e
finda esta irá a sepultar no cemitério
de Monte d’Arcos, em jazigo de família.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se
dignem assistir a estes actos religiosos.
Braga, 21 de Outubro de 2021
A Gerência

Ensino

Publicidade

Colégio Alfacoop pioneiro na Educação 5.0
O Colégio Alfacoop assume-se, no ano lectivo 2021/22, como pioneiro na Educação 5.0 implementando um projecto inovador no Primeiro Ciclo de Ensino. A Educação 5.0 assenta em 5 conceitos-chave: Tecnologia, Espaço, Pedagogia, Emoção e Envolvimento. Processo de transformação pedagógica será hoje apresentado, a partir das 15 horas, numa conferência de imprensa que
contará com a presença de Sérgio Lino, presidente do conselho de administração da Cooperativa de Ensino, Carla Estêvão, directora pedagógica do Colégio Alfacoop, e Marco Bento, investigador em Tecnologia Educativa no Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho
e Coordenador do Projeto SUPERTABi Maia.

Young Audience Music Awards

Produção belga bate ‘O Céu Por Cima de Cá’
A produção belga ‘HUSH - Henry's dream machine’ venceu os Young Audience Music Awards, da
organização internacional das Juventudes Musicais, na categoria de Melhor Ópera, para a qual
estava nomeada a portuguesa ‘O Céu Por Cima de Cá’. O anúncio foi feito pelo júri da Jeunesses
Musicales International (JMI), em Larvik, na Noruega. Produzida pela Companhia de Musica
Teatral (CMT), com a Casa das Artes de Famalicão, onde foi estreada no ano passado, a produção
portuguesa teve também uma versão em Zoom, adaptada ao suporte digital.
‘O Céu Por Cima de Cá’, “uma proposta artística que procura construir um espaço imaginário onde o tempo actual e o passado se (con)fundem, e o espaço real e o virtual se interligam”, segundo a sua apresentação, concorria aos prémios das JMI, com as produções ‘Der Kiosk’, da Junge
Oper am Rhein, da Alemanha, e ‘Little Miss Matchstick’, da Holland Opera, além da criação vencedora, produzida pela companhia belga Zonzo.
O prémio do público foi para o projecto ‘Disconcierto’, da Orthemis Orchestra, de Espanha, que
concorria na categoria dos Grandes Ensembles, que também venceu.
Em 2015, o ‘Projecto Tartaruga’, dos portugueses Jorge Salgueiro e Miguel Nabais, com Alda
Goes, desenvolvido com o Foco Musical, obtiveram o Prémio do Público, desta iniciativa da JMI.
O mesmo prémio foi atribuído em 2018 ao espectáculo ‘Maputo-Mozambique’, do coreógrafo
francês Thomas Guérineau, resultado do trabalho artístico, na área da música, da dança e da
'jonglage', com jovens moçambicanos, feito com apoio do Centre Culturel Franco-Mozambicain.
Os Young Audience Music Awards constituem-se como uma plataforma destinada a levar música ao vivo a crianças e jovens, em todo o mundo, assim como a apoiar projectos e profissionais
que actuem de acordo com desse objectivo.

ESTÃO A RECRUTAR

ENGENHEIRO/A ELETROTÉCNICO
(M/F)
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
Na dependência do Diretor do Dep. Engenharia de Equipamentos e Manutenção,
terá como principais responsabilidades:
• Intervenções de manutenção, preventiva e corretiva, nas áreas
de eletrónica de potência, comando e controlo, eletricidade
de autocarros térmicos/elétricos e carregadores rápidos de baterias;
• Otimização da ‘Disponibilidade Operacional’ da frota de autocarros
elétricos;
• Desenvolvimento de documentação de apoio à execução
e gestão da manutenção;
• Formação e treino de Técnicos Mecatrónicos.

PERFIL TÉCNICO | OBRIGATÓRIO:
• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica;
• Competências na área da manutenção de eletrónica de potência, comando
e controlo aplicadas na tração elétrica ou instalações elétricas industriais;
• Experiência comprovada, mínima de 3 anos, no desempenho de funções
similares com recurso a utilização de técnicas avançadas de diagnóstico
e intervenção;
• Domínio de ferramentas informáticas Office e Diagnóstico.

CANDIDATURAS
Veja o anúncio completo, no site institucional dos TUB, na Área Recrutamento
e CANDIDATE-SE!
Prazo de inscrição até dia 1 novembro 2021.

30

21 de Outubro 2021 correiodominho.pt

Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:15
15:15
17:28
17:30
19:00
19:59
21:01
21:30
22:45
00:30
01:45
02:45
03:15

07:02 Programação Infantil
09:45 Ginástica Artística
Campeonato do Mundo
12:50 Folha de Sala
13:30 Freguesias Da Madeira
14:00 Sociedade Civil
15:05 A Fé Dos Homens
15:30 Joga Quem Quizzer
16:00 Tesouros Da Unesco
17:01 Programação Infantil
20:30 Folha de Sala
20:35 Chantilly: Os Segredos do
Palácio que fez ciúmes a Versalhes
21:30 Jornal 2
22:00 São Vidas
23:00 Folha de Sala
23:05 Jantar Indiscreto
23:50 Cinemax
00:50 1994
02:40 Euronews

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
17:45

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Factura da Sorte
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
5 para a Meia-Noite
Caliboys
Grande Entrevista
De Lisboa a Estocolmo
Televendas

20:00
21:45
22:45
23:30
23:45
00:30
01:15
02:00

TVI
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Ludogorets vc SC Braga
Liga Europa (DIRECTO)
Jornal da Noite
Amor, Amor Vol.2
A Serra
Quem Quer Namorar
com a Agricultora
Bom Sucesso
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar com o
Agricultor: Tudo Por Tudo
Resumos Liga Europa

06:30
07:00
10:10
13:00
14:45
16:15
18:20
19:00
19:57
21:45
22:30
23:45
01:45
03:00

Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina ComVida
Big Brother: Diário
Jornal das 8
Festa É Festa
Bem me Quer
Big Brother: Extra
Autores: Samuel úria
Doce Tentação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

R. Conselheiro São Januário 95

R. Montenegro, 191

Praça Dom Manuel I, 75

OLIVEIRA T. 253 695 151

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

CAMINHA
TORRES T. 258922104

R. Bom Jesus da Cruz, 5

R. Frei José Vilaça 101

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

R. Teixeira de Pascoais, 71

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120
R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

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

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

1

5

1
4

5
3

7

6

6

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

2

9
8

4

2

1

Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777
Avenida Abelheira, 71

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

8

3
2

8

6

1

Rua do Jardim

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

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas.
7 - paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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JOGOS

LORENA

PORTUGUESA

19 aninhos
Corpo
escultural,
alta, magra
e elegante.

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

Simpática, meiga,
sensual.
Atendo sem pressas.

915 031 498

Segunda 18/10/21

das 8 às 19 horas

918 595 077
Sorteio 42/2021

ATENDO SÓ

MORENAÇA

CABRITINHA
DE VOLTA

de Segunda
a Sábado
das 9 às 20 horas
912 227 595

964 131 762

969 080 576

Publicidade 31

BRAGA
TÁXIS

253
916
966
936

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

1 VEZ
EM BRAGA
CABOVERDIANA
23 anos
adoro dar e receber
prazer
nas calmas.
Belas Curvas

253
233
233
233

253
602
602
602

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

Terça 19/10/21

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

913 639 564

969 147 659

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

QUER CASAR
CASAR OU NAMORAR?

Sorteio 84/2021

4 20 36 40 41
*1 *6
Quarta 20/10/21

Sorteio 84/2021

11 17 25 30 34
+8
Quinta 14/10/21

www.amorenostrum.com
ww.amorenostrum.com

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

COM
M 7 AGÊNCIAS
AGÊNCIAS EM TTODO
ODO O PPAÍS
AÍS

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

253 27
2766 004

BRAGA
BRA
GA • PORT
PORTOO • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBO
LISBOAA • FARO
FARO

Victoria

LANE

Mais um momento
de pura sensualidade
oferecido pela musa,
Victoria Lane.
Em campanha para
uma marca de
lingerie, Victoria
arrasa em frente
a um espelho.

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: A Justiça, que
significa Justiça.
Amor: Período de harmonia a nível
sentimental. Aproveite!
Saúde: Poderá andar mais nervosa.
Coma alface. Atua como calmante.
Dinheiro: A criatividade poderá
conduzi-la ao sucesso. Receberá
elogios justos.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38,
39, 47

Balança
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Aceite a pessoa que ama tal
como ela é. Afaste-se de fantasias.
Saúde: Para acalmar a tosse deixe
uma cebola na mesa de cabeceira.
Dinheiro: Use o seu sentido prático
para resolver uma questão
financeira.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Poderá fazer novas
amizades. Acredite que o futuro lhe
reserva alegrias.
Saúde: Coma frutos secos várias
vezes por semana. Evite problemas
de coração.
Dinheiro: Pense em formas de
aumentar os seus rendimentos.
Números da Sorte: 1, 9, 29, 33, 37,
42

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Para perder uns quilinhos
acrescente raiz de gengibre aos
seus pratos.
Dinheiro: Se anda pouco dedicada
ao trabalho tome cuidado. Poderá
cometer um erro.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 27,
36, 41

Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Sente-se numa ótima fase
no amor. Já merecia ser feliz!
Saúde: Para que o cansaço não se
apodere de si durma oito horas por
noite.
Dinheiro: Poderá concretizar um
negócio lucrativo. Viverá momentos
de glória.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24,
32, 43

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Empenhe-se em realizar um
desejo da sua cara metade.
Saúde: Alivie as dores musculares
fazendo alongamentos durante o
dia.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento de ordenado.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37

Caranguejo
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Poderá ver renascer um
antigo amor, se não tem par. Às
vezes a vida reserva-nos surpresas.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
É o corpo a pedir mais descanso,
faça-lhe a vontade!
Dinheiro: Terá domínio sobre uma
situação inesperada. Seja forte e
determinado.
Números da Sorte: 8, 10, 18, 21,
26, 48

Capricórnio
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessidade de
se isolar. Aproveite para tomar
decisões. Mude de vida.
Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças.
Dinheiro: Com disciplina e espírito
de sacrifício vai desempenhar as
suas tarefas o melhor que sabe.
Será recompensada.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Leão
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: O seu par pode andar mais
nervoso. Seja paciente e dê a volta
à situação.
Saúde: Se anda com azia, tome um
chá de erva-cidreira. É remédio
santo!
Dinheiro: Dia exigente no trabalho.
Terá força para superar tudo.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24,
28, 37

Aquário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai
conquistar quem a rodeia. Fará
bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão
arterial baixa. Experimente tomar
guaraná em pó.
Dinheiro: Os seus investimentos
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte: 9, 13, 20, 24,
39, 47

Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Um amigo de quem gosta
poderá desiludi-la com uma atitude
falsa. Proteja-se.
Saúde: Se faz retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Possível desavença com
um chefe. Calma e tudo se
resolverá.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25,
37, 42

Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhecerá
dias muito felizes. Viva o amor sem
receios.
Saúde: Para prevenir problemas de
osteoporose e dores nos ossos
tome um suplemento de cálcio.
Dinheiro: O seu esforço poderá ser
recompensado.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49

Publicidade

Publicidade
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Braga

PSP deteve suspeito
de roubo a idoso
A PSP deteve, no Parque da Ponte
de São João, em Braga, um homem
de 45 anos suspeito de roubar outro
homem, de 72 anos. Em comunicado, a PSP refere que o roubo ocorreu
na passada segunda-feira.

Barcelos

GNR deteve dois
suspeitos de furto
A GNR deteve, após uma perseguição automóvel, um homem e uma
mulher suspeitos de furto no interior de viaturas em Barcelos. A
detenção surge no seguimento de
uma denúncia de três furtos em
interior de viaturas, junto a
estabelecimentos comerciais.

Fafe

Homem de 63 anos
encontrado morto
Um homem de 63 anos foi ontem
morto debaixo do seu automóvel
ligeiro, em Santo Ovídio, Fafe. O
comandante da corporação explicou
que a vítima se encontrava presa
debaixo da viatura, em frente à sua
residência.
Publicidade

QUINTA, 21 OUTUBRO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Guimarães

Incêndio no centro histórico da cidade
Um incêndio danificou ontem um edifício na rua da Rainha D. Maria II, no centro histórico de
Guimarães, tendo mobilizado 32 elementos e dez viaturas dos Bombeiros Voluntários locais.
Os bombeiros receberam o alerta às 14.52 horas, após as chamas terem deflagrado nas
águas-furtadas de um imóvel com um estabelecimento de restauração no rés do chão,
adiantou uma fonte da corporação vimaranense.
Circunscrito com recurso a uma autoescada para incêndios urbanos e industriais, o incêndio
está em fase de rescaldo, tendo danificado o piso mais acima do edifício atingido.
Um dos operacionais no local sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital
Senhora da Oliveira, em Guimarães, cujo centro histórico está classificado como Património
Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) desde 13 de Dezembro de 2001.

Universidade do Minho

Universidade espanhola premeia Moisés
Martins com a Insígnia de Ouro
A Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) entrega amanhã, a Insígnia de Ouro
a Moisés de Lemos Martins, professor catedrático do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho e diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).
A distinção da universidade galega reconhece o trabalho do docente em prol do
fortalecimento das relações académicas e culturais no espaço lusófono. A cerimónia realiza-se no Salón de Graos do Colexio de San Xerome, em Santiago de Compostela, a partir das
11 horas (hora de Espanha), e conta com a presença do reitor da UMinho, Rui Vieira de
Castro, entre outras figuras. A Insígnia de Ouro – que na cerimónia vai ser também
atribuída a Margarida Kunsch, professora da Universidade de São Paulo (Brasil) – é
concedida a “personalidades que se destacam por serviços prestados à instituição, tanto por
razão da sua longevidade, como pela sua especial relevância”.
Moisés de Lemos Martins é um dos grandes nomes da UMinho, tendo sido presidente do
Instituto de Ciências Sociais e director do Departamento de Ciências da Comunicação.

Trânsito

Requalificação de passadeiras
leva a tráfego condicionado
O Município de Braga informa que, devido a trabalhos de requalificação das passadeiras no cruzamento entre a Rua D. Afonso Henriques e a Rua D. Frei Caetano Brandão, haverá condicionamentos à
circulação automóvel. A intervenção irá decorrer de forma faseada,
entre os dias 21 e 22 de Outubro e 25 a 27 de Outubro. Por questões
de operacionalidade e segurança, a circulação viária será orientada
por agentes da Policia Municipal destacados para este efeito.
Publicidade

