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Braga Noivos

Braga

Sector dos casamentos tem grande
impacto na economia do concelho
VEREADOR Altino Bessa defende que o concelho deve afirmar-se como destino do ‘Turismo do Amor’. Ideia foi recuperada
ontem na inauguração da 18.ª edição da Braga Noivos.
ECONOMIA

| José Paulo Silva |

O vereador Altino Bessa defendeu ontem, na inauguração da
18.ª edição da Braga Noivos, a
recuperação do conceito de Braga como destino de ‘Turismo do
Amor’. “Foi um conceito perdido com a pandemia”, afirmou o
autarca, convicto que Braga e os
concelhos próximos podem
aproveitar “o potencial de oferta” que têm para captar a realização de festas de casamentos de
forasteiros.
“Há empresas que já fizeram
casamentos de estrangeiros”,
alegou Altino Bessa, que relevou Braga como o concelho português onde se realizam mais casamentos católicos, com “uma
ocupação enorme” de espaços
como os santuários do Bom Jesus do Monte e do Sameiro e a
Sé Catedral.
Jorge Ferreira, um dos sócios
da Bestevents, promotora da
Braga Noivas, entende também
que o concelho tem condições
para atrair cerimónias nupciais
de estrangeiros, adiantando que
a empresa está a trabalhar esse
mercado, procurando trazer
“wedding planers” para contacto
com fornecedores de produtos e
serviços locais.
Na visita inaugural à Braga
Noivos, o vereador Altino Bessa
sinalizou a importância do re-

ROSA SANTOS

Altino Bessa marcou ontem presença na abertura oficial da edição de 2021 da Braga Noivos

gresso dos casamentos para a
economia local, já que estes
eventos “mexem com a economia local” aos mais variados níveis.
“Este sector tem um impacto
grande na economia local, mexe

com uma panóplia grande de
actividades”, declarou o autarca.
Altino Bessa confirmou, do
contacto com as empresas presentes na Braga Noivos, os sinais de recuperação do sector, já
iniciada em 2021, que prosse-

guirá, em maior ritmo, em 2022
e 2023.
“Há muita expectativa e muita
confiança”, declarou o autarca,
realçando que esta edição, que
decorre até ao próximo domingo, no pavilhão do Altice Forum

Braga, conta com a participação de cerca de 90 dos expositores que estiveram na edição de
2019, antes da pandemia que
praticamente paralisou o sector
de organização de casamentos e
outros eventos sociais.
Publicidade
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Braga Noivos

Wedding Music Festival com seis bandas
FESTIVAL de música para casamentos é uma das novidades da edição deste ano da Braga Noivos. O Wedding Music Festival
realiza-se hoje à noite, no Altice Forum Braga.
§nota
Apoio ao visitante

Regras sanitárias
e espaço para
crianças

ROSA SANTOS

O acesso à BragaNoivos 2021 obriga ao cumprimento de algumas regras sanitárias para garantir da seggurança no recinto do Altice Forum
Braga
Respeitando as normas em vigor,
todos os expositores, staff e público
deverão apresentar certificado digital de vacinação ou de recuperação
da covid 10. Em alternativa, deverão exibir teste negativo à covid 19
(teste PCR feito até 72 horas antes ,
teste de farmácia feito até 48horas
antes, ou teste rápido feito à entrada do recinto). A máscara cirúrgica
é de uso obrigatório.
A organização oferece, por outro lado, um espaço de acolhimento de
crianças, o ‘Espaço Kids’, localizado
logo à entrada do recinto .

Braga Noivos apresenta hoje propostas de animação musical para casamentos

ECONOMIA

| José Paulo Silva |

Porque já não see consegue imaginar um casamento sem música, a organização da Braga Noivos introduziu este ano no
programa do certame o ‘Wedding Music Festival’.
Hoje, a partir das 21.30 horas,
no Altice Forum Braga, os visitantes da Braga Noivos podem
assistir ao vivo a um concerto
com várias propostas para ani-

mar as cerimónias de casamento.
Seis bandas especializadas na
animação de casamentos passarão pelo palco da Braga Noivos:
Meritus, Tom Clássico, Ensemble Riso Lutto, Eventos com Arte, Happy Moments e FShow.
As bandas apresentação propostas de alinhamento musical
para cerimónias religiosas e para
animação do copo de água.
Este festival de música adequada para casamentos é acompanhado de um desfile de moda
com propostas da criadora Vero-

nica Cristóvão.
Esta designer de moda, que
criou a sua marca em 2019,
apresenta na passerele da Brafa
Noivos a sua colecção para
2022.
A estilista amarense Marta Serrão, criadora de colecções de
vestidos de noiva para a empresa
Tervel Noivas também se apresenta na BragaNoivos, às 15.45
horas de hoje e às 18.15 horas de
amanhã, domingo, com propostas que primam por materiais
nobres flores e pérolas.

DR

Colecção de Marta Serrão desfila hoje na Braga Noivos
Publicidade
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Organização da Braga Noivos premeia
a fidelidade das empresas parceiras
CLUBE BEST da Braga Noivos conta com mais 23 membros. Organização atribuiu ontem galardões pela participação em cinco,
dez e quinze edições do certame.
ECONOMIA

+ programa

| José Paulo Silva |

Ontem, no arranque da 18.ª edição da Braga Noivos, a organização premiou a fidelidade de
muitas das empresas parceiras,
com a entrega de um galardão
pela presença em cinco, dez e
quinze participações no certame,
as quais passam a integrar o designado ‘Clube Best’.
Assim, com o galardão por cinco presenças na Braga Noivos
foram premiadas as empresas
Artiframi - Gelados Artesanais,
Fatimar Noivas, Berço Das Noivas, Boutique do Gelado, IR
MUSIC Animações, Marfoto,
Namorarte - Sapatos Namorar
Portugal, Noivas M. Inês e SaveMoment’s.
Com distinção ‘Best 10’, correspondente a participações em
outras tantas edições da Braga
Noivos foram premiadas as empresas Encanto, Grupo NS, Revista Eventos de Sonho, Marilene Noivas, Principessa Noivas,
Galerias Gold e Tope Moda.
Atelier Paula Lage, Coelhos
Audiovisuais, Foto Felicidade Fotografia e Cinematografia,
Felicidade Noivas - Vestidos de
Noiva, Lugar da Jóia, Quinta de
Resela e Ritmos & Reflexos foram distinguidas com o galardão
‘Best 15’, atribuído pela empresa BestEvents por década e meia
de presença no certame dedicado ao casamento.
O primeiro dia da Braga Noi-

Hoje
15h00 – abertura
15h45-desﬁle Tervel
/Marta Serrão
16h30 – desﬁle Amour
Glamour
17h15 – desﬁle Grupo
Noiva
18h15 –desﬁle
Felicidade Noivas
21h30 – Wedding Music
Festival com desﬁle
Verónica Cristóvão
23h30 – encerramento

ROSA SANTOS

Altice Forum Braga acolhe a 18.ª edição da Braga Noivos

vos foi também assinalado com
um desfile de abertura, uma das
novidades do programa deste
ano.

lPublicidade
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4715-056 Braga - Portugal
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Ontem à noite, no pavilhão
do Altice Forum Braga, Verónica Teixeira- Bridal Art Studio
apresentou, neste desfile inicial

uma colecção de toucados,
acessórios e bouquets “preservados, realistas e contadores de
histórias”.

Domingo
15h00 – abertura
15h45 –desﬁle Marilene
Noivas
16h30 – desﬁle Grupo
Noiva
17h15 – desﬁle Amour
Glamour
18h15 – desﬁle Tervel
/Marta Serrão
19h00 – ‘Vista-se de
Noiva Outra Vez
Sorteios
20h00 – encerramento
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‘Bestevents’ avança com certame
em Madrid e consolida Lisboa e Porto
EMPRESA bracarense, depois de Vigo, expande-se no mercado espanhol com uma primeira feira de casamentos em Madrid.
Para o mês de Janeiro tem agendados ‘White Wedding’ em Lisboa e Porto.
ECONOMIA

| José Paulo Silva |

A Bestevents, empresa bracarense que organiza a Braga Noivos
há quase duas décadas, é promotora de outros certames dedicados ao sector dos casamentos,
em Portugal e Espanha.
Antes do certame bracarense,
nos dias 16 e 17 de Outubro, a
Bestevents realizou a Viseu Noivos, no Solar do Vinho do Dão,
que contou com mais de três dezenas de expositores.
Depois da Braga Noivos, cartão de visita da empresa neste
sector, decorrerá, em Vigo, a Vigo Bodas, nos dias 6 e 7 de Novembro. Na expectativa forte do
aumento do número de casamentos após o período crítico da
pandemia, a Bestevents tem programados três certames ‘White
Wedding’ nas cidades de Madrid, Lisboa e Porto.
Na capital espanhola, o certame está agendada uma primeira
edição para o fim-de-semana de
26 a 28 de Novembro, enquanto
os ‘White Wedding’ de Lisboa e
Porto se realizarão de 7 a 9 de
Janeiro e de 14 a 16 de Janeiro,
respectivamente.
O certame lisboeta ocupará o
pavilhão Carlos Lopes, enquanto o do Porto se realizará no edifício da Alfândega.
Jorge Ferreira, da Bestevents,
adiantou ontem que existem
boas perspectivas para o sucesso
da primeira feira em Madrid,

ROSA SANTOS

White Wedding de Lisboa realiza-se de 7 a 9 de Janeiro de 2022

pretendendo a empresa consolidar-se no mercado espanhol, depois das experiências na cidade
de Vigo e da consolidação no

mercado nacional como maior
organizadora de feiras de serviços e produtos para casamentos.
A Braga Noivos continua a ser

o maior certame organizado pela
Bestevents, mas os seus responsáveis estão “bastante confiantes” na feira que vão realizar no

final de Novembro em Madrid,
podendo esta vir a atingir ou ultrapassar a dimensão do evento
do Altice Forum Braga.
Publicidade
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Envelhecimento saudável foi destaque
no II Congresso da Santa Casa de Braga
CONGRESSO JUNTOU VÁRIOS ESPECIALISTAS da área para discutir e reflectir sobre as práticas vigentes em Portugal. Debate
desenvolveu também o novo modelo de resposta que o país deve adoptar para promover um envelhecimento mais saudável.
BRAGA

de conversação e debate. Num
primeiro momento, o assunto
discutido, trazido pela nutricionista Sandra Lourenço do Agrupamento de Centros de Saúde de
Braga, foi ‘Nutrição Adequada,
Sempre’. Posteriormente, a reflexão recaiu sobre ‘O Envelhecimento e os Cuidados de Apoio
Domiciliário’ pela Joana Barbosa da SCM de Braga.

| Juliana Martins |

Ontem , decorreu o II Congresso
da Santa Casa da Misericórdia
de Braga com o tema ‘Repensar
e Revitalizar o Envelhecimento’. Organizado em parceria com
o Laboratório de Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho, este congresso
juntou, numa sessão online, vários especialistas desta área do
conhecimento.
Durante o evento, que contou
com diversas sessões, vários foram os temas discutidos, partilhados e reflectidos sobre as práticas vigentes no cuidado dos
idosos em Portugal. Esta iniciativa teve como objectivo promover o debate em torno do envelhecimento e do novo modelo de
resposta que o país deve adoptar.
A sessão de trabalho arrancou
com as intervenções do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, Bernardo Reis,
Marta Lobo, da Universidade do
Minho e Carlos Valério, mesário
da SCM de Braga. Após a abertura do II congresso, o primeiro
tema a ser abordado foi ‘Porque
precisamos de um Modelo novo
para o envelhecimento, e que
mudanças de Estratégia?’, apresentado pelo vice-presidente da
União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Caldas
de Almeida. Na conferência
inaugural, o vice-presidente salientou a importância deste con-

DR

II Congresso organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Braga

gresso e do seu tema principal,
destacando que hoje em dia “não
podemos deixar de pensar no
que é ser velho e nas respostas
que temos e que ainda temos que
desenvolver”. Segundo, Caldas
de Almeida, o envelhecimento
saudável tem de ser pensado ao
longo de toda a vida e tem que
ser acompanhado através de um
sistema de continuidade de cuidados, onde o utente seja acompanhado em todo o seu percurso.
O segundo tema do congresso,
‘Educação em Intervenção Comunitária com Idosos’, foi apre-

sentado pela professora da Universidade do Minho, Clara Costa Oliveira. A docente no seu
discurso salientou a importância
do trabalho destas instituições
no cuidado dos idosos, referindo
que estas têm um papel de avaliação contínua. Para Clara Oliveira é fundamental que as instituições se ajustem aos indivíduos e às suas vontades. A Professora da UM salientou o papel
fulcral dos técnicos que lidam
com os idosos, acrescentando,
ainda, a importância de uma formação diversificada e versátil

destes colaboradores para conseguirem responder de forma eficaz às necessidades dos utentes.
Ainda na parte da manhã, foram discutidos dois temas relacionados com o envelhecimento
saudável, a ‘Avaliação e Intervenção em Saúde Mental no
Idoso’ e a ‘A importância do
exercício físico no envelhecimento activo’, pelos professores
da UM Pedro Morgado e Pedro
Tiago Costa, respectivamente.
No período da tarde, o II congresso promovido pela SCM de
Braga contou com duas mesas

lll
Especialistas defendem um
renovado olhar por parte da
sociedade e dos governos
sobre os idosos e as
estruturas de assistência à
terceira idade, cujo modelo
deve ser repensado e
adaptado aos novos padrões
de cultura na área sénior.
Após algum debate, os temas,
que ganharam destaque foram
‘Novas Socializações no entardecer da vida’ e ‘Vulnerabilidade e Violência sobre os mais Velhos: necessidades esquecidas
em tempo de pandemia’, apresentados pela professora Engrácia Leandro da Universidade do
Minho e Isabel Dias da Universidade do Porto.
João Lobo, presidente da assembleia geral da SCM de Braga
fechou este congresso, destacando a importancia desta iniciativa
e de debater o envelhecimento.

§declarações

Publicidade

Manuel Caldas de Almeida, vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas

“Mais do que cuidar, temos que potenciar a capacidade de viver”
lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Manuel Caldas de Almeida, vice-residente da União das Misericórdias Portuguesas realizou a conferência inaugural
do II Congresso da Santa Casa da Misericórdia de Braga, que abordou o tema ‘Repensar e revitalizar o envelhecimento’ .
O vice-presidente da UMP, para além de destacar o papel importante das Santas Casas, reforçou também a necessidade
de uma mudança de paradigma nas respostas que são dadas aos idosos.
Caldas de Almeida assumiu, assim, que hoje em dia não chega “só pensar no cuidar da pessoa, mas é essencial que a
pessoa mantenha a sua vida normal”, acrescentando que é fundamental potenciar nos idosos “a capacidade para viver
a sua vida da forma mais autónoma possível”. Desta forma, o representante da União das Misericórdias Portuguesas defende a necessidade de uma mudança de paradigma sobre o envelhecimento.
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José Cruz apresenta
segundo romance
JOSÉ MANUEL CRUZ publica segundo romance. ‘A Perdiz
e Sacrifício’ vai ser apresentada hoje na Igreja do Carmo.
BRAGA

| Juliana Martins |

DR

José Manuel Cruz publica segundo romance
Publicidade

José Manuel Cruz, cronista e escritor
apresenta, hoje, o seu segundo romance
na Igreja do Carmo pelas 16 horas. Após
a obra ‘Vagalume’ lançada em 2016, o
psicólogo fora do activo expõem uma
narrativa centrada na vida e na obra de
Frei João d’Ascensão.
A personalidade principal desta obra,
um frade carmelita, nasceu em 1783 em
S.Romão de Neiva , preparou-se espiritualmente em Lisboa, no Porto, em Figueiró dos Vinhos e em Braga, onde em
186 veio a falecer.
Esta obra de José Manuel Cruz preten-

de, assim, recuperar uma personagem que
se destacou no seu tempo, muito especialmente na cidade de Braga e entre os bracarenses. Segundo o autor, este livro é
uma recuperação de um “herói involuntário”, uma personagem que do ponto de
vista católico “veio ao mundo para ser
santo” e do ponto de vista civil “nasceu
para ser um exemplo”.
José Manuel cruz defende que “João
d’Ascensão é tão vivo e actual hoje como
então”, acrescentando que esta personalidade perdurou na memória bracarense
por meio século, sendo “o seu túmulo demandado em romagem, por quem junto
dele procurava esperanças e intercessões,
milagres”.

Apresentação na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Álvaro de Oliveira publica quarto
romance: ‘Ninguém na Orla do Crime’

DR

‘Ninguém na Orla do Crime’ na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

BRAGA

| Juliana Martins |

Álvaro de Oliveira apresenta, hoje, o romance ‘Ninguém Na Orla Do Crime’. A
apresentação do seu quarto romance vai
decorrer na Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva pelas 21.30 horas.
A obra, que se inspira em algumas histórias verídicas e na região de Braga, será
apresentada pelo professor e escritor José
Moreira da Silva. Álvaro de Oliveira, o

escritor natural de Braga e autor de uma
vasta obra literária com cerca de 30 títulos
publicados, que se estende pela poesia,
crónica, conto, romance e ensaio, confessa que este quarto romance “é pura fantasia, lembranças da juventude, nacos de
sonho que vão habitando o dia-a-dia do
seu autor”.
Álvaro de Oliveira, nesta obra, coloca a
realidade em perspectiva e, tal como nos
seus restantes trabalhos, constrói as histórias com o pensamento nos seus leitores.
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Casa do Professor promove sucesso dos alunos
EVENTO formativo organizado pela Casa do Professor começou ontem e decorre até amanhã, com o objectivo de construir uma
inovadora perspectiva que conceba o ensino a partir dos domínios de actuação verbal e das implicações no sucesso dos aluno.
EDUCAÇÃO

| Carlos Costinha Sousa |

Com o principal intuito de analisar quais as melhores ferramentas para contribuir para o sucesso do aluno, a Casa do Professor
de Braga encontra-se a organizar, na Escola Secundária Alberto Sampaio, a segunda edição da
Conferência Super02.
Este evento formativo intitulado ‘Transversalidades no Desenvolvimento da Oralidade’ conta
com três dias de muita activida-

de, que arrancaram ontem, com
a sessão de abertura a cargo de
Jorge Soares, presidente da direcção da Casa do Professor,
João Andrade, director do Agrupamento de Escolas Alberto
Sampaio, Manuel Serrão, empresário e empreendedor, Daniel
Cassany, professor e investigador, Fernando Leopoldina Viana, membro do Conselho Cientígico do Plano Nacional de Leitura, e Cristina Fontes, professora e fundadora do grupo online
‘Dúvidas partilhadas sobre Gra-

mática’, sendo que os mesmos
compuseram o primeiro painel
de debate.
Os workshops ocuparam parte
do dia de ontem - e continuam
amanhã - com dinamização de
vários intervenientes, como Júlia Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde,
Paulo Parente, professor no
Agrupamento de Escolas Padre
Benjamim Salgado, em Joane, e
mestre de Krav Maga, Joana Rita, consultora e digital strategist,
cofundadora da #filadafrente,

copywriter & ghostwriter, Rui
Batista, mentor dos brinquedos
didáticos ambascience e responsável pela equipa de desenvolvimento dos brinquedos educativos da Ambar, chefe Vinagre, do
restaurante Chefe Vinagre e formador na Escola Profissional
Amar Terra Verde, entre outros.
Quanto aos workshops de dramaturgia da língua estão a cargo
da Companhia Rodamoinho e da
COmpanhia de Teatro de Braga
e o deÁgoras será dinamizado
pelos Braga Toastmasters. A mi-

mos Dixie Band e a artista Grasiela Müller protagonizam os
momentos culturais ‘O som e a
dramaticidade - comunicação
não verbal’ e ‘A expressão oral
no teatro de formas animadas’.
A Conferência Super02 é uma
inicaitiva do Centro de Inovação
Pedagógica, departamento da
Casa do Professor que procura
as melhores estratégias nacionais e internacionais, contribuindo para uma política educativa
que considere a importância do
papel dos professores.
Publicidade

ROSA SANTOS

Professor e mestre Paulo Parente deu um workshop de Krav Maga

§programa
Amanhã

Eurodeputado José Manuel Fernandes
fala sobre Competência Comunicativa
Cândido Martins, professor e investigador, José da Mota Alves, professor e
presidente da ATAHCA, José Manuel Fernandes, professor e eurodeputado, e
Fernanda Carvalho, vice-presidente da direcção da Casa do Professor, são os
nomes que protagonizam as intervenções deste último dia da Conferência
Super02 dedicado ao tema ‘Transversalidades no desenvolvimento da oralidade’.
Cândido Martins vai promover uma itnervenção dedicada à Língua e Competência Argumentativa, enquanto José da Mota Alves e José Manuel Fernandes vão falar sobre Competência Comunicativa: conhecimento, contexsto e capacidades.
A sessão de encerramento ficará a cargo de Fernanda Carvalho e de Jorge
Soares, respectivamente vice-presidente e presidente da Casa do Professor.
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Professores debateram o aluno
como agente da diversificação
A ESCOLA e os jovens portadores de saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa
e igual, logo inclusiva. Articulação entre formandos e formadores proporcionou debates pertinentes.
lll
“O aluno, ao longo da sua
aprendizagem, deve estar
em contacto com o artista e
com as manifestações de arte para fazer brotar a criatividade essencial ao domínio
do saber interpretar/ ler, falar, escrever. O encontro pretende que o aluno, agente
activo, motivado e actual, seja
munido de diversificação de saberes do ponto de vista socioeconómico, cultural e artístico.”

EDUCAÇÃO

| Redacção |

Terminou no passado fim-de-semanao X Encontro Nacional de
Professores de Português e de
Francês - ÉtéFrançais com êxito
manifestado por professores de
norte a sul do país, bem como
pelos respectivos conferencistas.
A manhã foi momento de reflexão sobre ‘O impacto da pandemia no aluno adolescente/jovem’. O psicólogo José Luís
Gomes, fundamentando-se em
leituras de personalidades francesas referenciadas, afirma que
o aluno sente medo e pânico
criados pelas “informações contaminadas” transmitidas pelos
media que, por sua vez influenciaram os pais, nessa linha. O
medo não promove o desenvolvimento. Desta forma criou-se o
individualismo, a irritabilidade e
o confronto. “Fantasmas paranoides” originados pelo distanciamento social e familiar instalaram estes sentimentos, fazendo aumentar os níveis de ansiedade. Certos de que a pandemia
veio abalar muitas liberdades
conquistadas, a proximidade
afectiva ficou restrita. Os alunos
sentiram falta de segurança, de
confiança. O toque humano é
fundamental como calmante e
efeito do relaxamento interior,
primordial para a saúde mental.
A sua ausência vai reflectir-se
num atraso no desenvolvimento.
Como devem os professores
Publicidade
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Uma das acções indicadas para os professores realizarem com os alunos

proceder para dar segurança e
conforto intelectual aos seus alunos numa atitude pedagógica?
A importância de psicólogos na
escola pública deverá ser uma
prioridade do Ministério da Educação, aliás do governo, apostando fortemente nesta área. O
número de psicólogos por escola
agrupada ou agrupamento de escolas é escasso, uma vez que a
grande parte dos alunos mentalmente doentes são maioritariamente remetida para os privados. Para além disso, o tempo
escasso dirige-se, essencialmente para a orientação vocacional e
pedagógica dos alunos.
Outro aspecto fundamental que
deve ser alvo de análise é a valorização do bem-estar emocional
dos profissionais de ensino.

Falou-se da importância do investimento do professor como
professor e não mero burocrata,
(ocupando a maior parte do seu
tempo em tarefas administrativas que deveriam ser asseguradas por outros profissionais),
saindo assim o investimento
cientifico pedagógico do docente descompensado e desvalorizado. Urge dignificar o professor,
cabendo-lhe a tarefa de ensinar,
bem como reconhecer a necessidade efetiva de tempo para pesquisa, enriquecimento e planificação dos seus saberes.
Marcou também presença o
embaixador regional pela PEEA
norte, Rui Campos, debruçando-se sobre ‘Educação estética e
artística - metodologias aplicadas à diversificação cientifico

Lídia Vilaça
pedagógica’. A educação pela
arte é fundamental nas escolas.
Uma vez que é na infância que
se desenvolve o sentido artístico, há que saber dar resposta a
esta área. A arte fortalece, no
aluno, o raciocínio, o poder crítico, a reflexão, permitindo a sua
aplicação nas várias disciplinas
do currículo, a dita relação interdisciplinar.
A formadora acrescenta ainda
que “o papel do professor deverá
ser um abrir portas à educação
artística, orientando o aluno, na
reflexão, na interpretação, na
apreciação/contemplação dos
espaços e obras, bem como desenvolver o seu espírito crítico e,
principalmente, fazer uso dele
nas circunstâncias da vida. “Proporcionar momentos onde a arte

contemporânea chegue aos alunos e estes sejam levados a ela”.
Este processo traduz no estudo
das línguas uma mais-valia. Assim, no que diz respeito à abordagem das obras literárias, esta
deverá “ser um olhar crítico em
paralelo com o mundo, uma vez
que o livro funciona como transporte para o universo das outras
artes. Façamos da sala de aula
um laboratório, um atelier onde
se criem aprendizagens personalizadas, dando o cunho de si”.
À tarde, ‘Ma place dans ce film,
une causerie daguerréotype à
propos de l’univers d’Agnés
Varda’. João Catalão proporcionou a visualização de duas masterclasses de Agnés Varda. Depois, os professores foram desafiados ao debate sobre a sua vida
e obra, a mãe da Nouvelle Vague, e a compreender a estrutura
cinematográfica da fotógrafa cineasta francesa e como ela, através das pessoas chegava ao transcendente. Numa luta contra o
racismo e o machismo, a sua
obra tinha como pano de fundo o
ser humano numa relação digna
com a vida. Esta partilha foi o
ponto de partida para a elaboração de materiais, tarefas, actividades e projectos inovadores
aplicados na sala de aula.
No Atelier ‘O aluno em acção
graças às ferramentas digitais’,
Sandra Costa, insistiu no educar
no século XXI com a percepção
do aluno em como se adaptar a
novos contextos, mobilizando
informações e as suas competências, que permitam planos didáticos por forma a actualizar conhecimento e saber desempenhar funções inovadoras no digital na adopção de ferramentas
adequadas às necessidades específicas dos alunos.
Lídia Vilaça conclui que “os
objectivos e as metodologias
propostas deste curso específico
de formação de professores foram atingidos com excelência.
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Fado solidário promete notas de encanto
JÁ IMAGINOU Camacho Silva, Isabel Maria, Jorge Dias, Marisa da Luz, Mário Bruno e Paula Barroso em palco com e pelos utentes
do Centro D. João Novais e Sousa? Pois! É um espectáculo especial e por uma causa ainda mais simbólica.
SOLIDARIEDADE

| Rui Miguel Graça |

Em primeiro lugar ainda há bilhetes. E eles merecem uma casa
cheia. Pelo seu encanto, pela sua
luta, pela sua coragem de subir
ao palco e também porque a instituição sonha e deseja há muito
tempo com o Lar Residencial
para jovens e adultos especiais,
portadores de deficiência intelectual, com condições humanas
capazes de orgulhar o comum
dos mortais. O preço de cada ingresso é simbólico — cinco euros. Estão disponíveis nas quatro
Juntas de Freguesia da Cidade,
concretamente São Vicente, S.
Victor, UF de Maximinos, Sé e
Cividade e UF de S. Lázaro e S.
João do Souto. Estão também à
venda cada Casa Fragata, no
Museu da Sé e nas instalações
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Utentes do Centro D. João Novais e Sousa vão abrir o espectáculo solidário, cujas verbas serão para a construção de um Lar Residencial

do Centro D. João Novais de
Sousa. Ah! A venda antecipada
termina hoje.

Agora vamos pincelar o espectáculo. Amanhã, 15.30 horas no
Altice Forum Braga. Vão estar

em palco Camacho Silva, Isabel
Maria, Jorge Dias, Marisa da
Luz, Mário Bruno e Paula Bar-

roso, acompanhados à guitarra
por Paulo Proença e Horácio
Andrade. Em palco também vão
estar os utentes da instituição.
Com honras de abertura, porque
a honra é toda deles.
O projecto para construir o Lar
Residencial já existe desde
2012, sem que tenha sido possível a sua concretização, mas
sendo uma resposta social imprescindível para garantir aos
utentes desta instituição o apoio
e o acolhimento que merecem
no seio da instituição que é também sua família. O projecto de
arquitectura está aprovado, assim como as licenças necessárias para avançar com a concretização do Lar Residencial. O
objectivo é criar esta valência
numa das alas do edifício do
Centro Novais e Sousa onde actualmente funciona do CACI.
Publicidade
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Saiba mais aqui:
Patrícia Santos, CEO da Zome.
"Aquilo que mais valorizamos aqui, não é o resultado global da
empresa mas sim, o resultado individual. Queremos que cada uma
das pessoas que trabalha connosco, de facto se sinta feliz, se sinta
realizada, e sinta que está a desenvolver um negócio que lhe é
rentável e que lhe pode proporcionar a vida que quer." - explica.
Neste vídeo encontra uma oportunidade de a conhecer melhor, de
saber que personalidades a inspiram, o que gosta de ler, a visão para
o futuro da Zome e muito mais.
Ficou curioso com este testemunho?

Z
ZOME
OME EM BR
BRAGA:
AGA: Rua
Rua do Complexo
Complexo Desportivo,
Desportivo, 36, 4715-027 Braga
Braga - Zomeit, Lda. - AMI 17432
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UMinho rubrica novo protocolo
ACORDO entre a Fundação Mestre Casais e a UMinho Editora visa a publicação de quatro livros por ano em formato digital e em
acesso aberto e gratuito, com o objectivo de difundir o conhecimento e promover o debate sobre a sustentabilidade ambiental.
UNIVERSIDADE DO MINHO
| Fábio Moreira |

A UMinho Editora e a Fundação
Mestre Casais rubricaram, ontem, um novo protocolo de cooperação editorial que visa a difusão do conhecimento e a promoção do debate sobre a área da
sustentabilidade ambiental. A
cerimónia decorreu no salão nobre da Reitoria da Universidade
do Minho, no Largo do Paço, em
Braga.
Este acordo tem como objectivo a publicação de livros em formato digital e em acesso aberto,
visando a partilha e difusão do
conhecimento e à promoção do
debate sobre a sustentabilidade
ambiental, considerada de inegável interesse global.
A UMinho Editora e Fundação
Mestre Casais acordam nos ob-
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UMinho Editora e Fundação Mestres Casais rubricaram novo protocolo com vista a partilha e divulgação de conhecimento

jectivos mútuos de edição e disseminação de um mínimo de
quatro livros por ano, produzi-

dos com dupla chancela e que se
integrarão numa colecção específica da UMinho Editora, com o

título “Ensaios para a Sustentabilidade”, convidando para o
efeito autores reputados nesta te-

mática sobre o ambiente.
Este protocolo foi assinado por
José Mendes, director executivo
da Fundação Mestres Casais e
pela vice-reitora para a Cultura e
Sociedade da Universidade do
Minho, Manuela Martins.
A responsável da UMinho confessou-se muito satisfação com a
assinatura deste protocolo e
mostrou-se confiante sobre os
impactos positivos que este
acordo trará para o futuro. “Estou muito satisfeita pela assinatura deste protocolo com a Fundação Mestres Casais e estou
certa de que esta parceria irá trazer enormes contributos para o
desenvolvimento do pensamento
crítico sobre uma temática tão
inegavelmente importante para a
nossa região e o nosso país, como é o caso da sustentabilidade
ambiental”, atirou a vice-reitora.

Publicidade

‘Ensaio para a Sustentabilidade’

Nova colecção da UMinho Editora
contará com vários temas
UNIVERSIDADE DO MINHO
| Fábio Moreira |

No final da cerimónia de assinatura deste
novo protocolo entre a UMinho Editora
e a Fundação Meste Casais, Manuela
Martins, vice-reitora para a Cultura e Sociedade da Universidade do Minho explicou que a colecção deverá envolver
vários temas e sub-temas, todos eles visando a promoção do debate sobre a sustentabilidade ambiental.
“Este acordo com a Fundação Mestre
Casais insere-se numa estratégia de promoção da editora com possíveis parceiros para a edição de obras de investigação e que agora se estende ao mundo
empresarial. Esta parceria implicou a
criação de uma nova colecção de editora,
denominada ‘Ensaios para a Sustentabilidade’. A colecção pode envolver múltiplos temas e subtemas, mas todos eles
visarão o mesmo: a promoção de um debate saudável sobre a sustentabilidade
ambiental”, atirou Manuela Martins.
Já José Mendes, director executivo da
Fundação Mestres Casais, confessou que
um dos objectivos desta organização
passa pela “divulgação e promoção do
conhecimento científico” e que o melhor

DR

Manuela Martins, é vice-reitora da UMinho

caminho para esse objectivo passaria por
um acordo com uma editora já existente,
acrescentando que a UMinho está desenhada segundo um modelo de ‘open
acess’, algo que é de elevado interesse
para a Fundação Mestre Casais.
“A descarga gratuita dos documentos é
muito importante para a partilha do conhecimento”, atirou José Mendes.
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Programação definida
com a Clermond-Ferrand
MUNICÍPIO de Guimarães reforçou a parceria entre a Contextile e o Festival
Internacional dos Têxteis Extraordinários no âmbito da Saison Croisée 2022.
GUIMARÃES

| Juliana Martins |

A vice-presidente da Câmara de
Guimarães, Adelina Pinto, recebeu a Vereadora da Cultura do
Município de Clermont- Ferrand, em França, Isabelle Lavest, para aprofundar a parceria
entre o Festival Internacional
dos Têxteis Extraordinários (FITE) em Clermond-Ferrand e
Contextile em Guimarães, no
âmbito da Saison Croisée França-Portugal em 2022.
Esta parceria promovida pelos
governos dos dois países, pretende traduzir o planeamento de
uma estratégia de programação
cultural conjunta e que se formalizará através da realização de
exposições de artistas plásticos
de renome na Exposição Internacional do FITE, que vai decorrer no Musée Bargoin ClermontAuvergne Métropole.
Para além desta exposição, as
obras de artistas portugueses que
trabalham o têxtil na Exposição
(Portuguesa) também vão ser
expostas no Musée d’Art RogerQuilliot, Residências Artísticas,
uma iniciativa que envolverá ar-
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Mercado da segunda mão em Guimarães

Próxima segunda-feira
Mercado da segunda mão reabre com a totalidade
dos lugares a partir do mês Novembro

DR

O Mercado da segunda mão, em Guimarães, reabre com a totalidade dos lugares a partir de novembro. As inscrições para venda iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 25 de Outubro, pelas 9.30 horas, através do site da Câmara
Municipal de Guimarães.
Todos os interessados podem adquirir a atribuição do lugar para os mercados
dos próximos dois meses, Novembro e Dezembro, sem a necessidade de se
deslocar ao Balcão Único de Atendimento do Município. O mercado decorre no
1º e 3º domingo de cada mês.

Vice-presidente, Adelina Pinto, recebeu a Vereadora da Cultura, Isabelle Lavest

tistas nacionais e franceses, seminários e, ainda, um intercâmbio com escolas de arte portuguesas e francesas, envolvendo
projectos para os estudantes.
Ao participar nestas iniciativas
a Contextile, que é uma entidade
cultural, pretende promover a dimensão artística do têxtil, as
suas potencialidades tecnológi-

cas e o cruzamento com outras
disciplinas tendo por referência
o território onde está inserida.
As suas acções resultam, assim,
num posicionamento de Portugal e do seu território de cultura
têxtil num lugar de destaque, conectando desta forma o território
têxtil nacional com os territórios
internacionais.

Declaração política
Ricardo Costa anuncia candidatura à Comissão
Política Concelhia do Partido Socialista de Guimarães
O militante socialista e ex-vereador Ricardo Costa, apresenta, hoje, a sua candidatura a Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de
Guimarães às próximas eleições internas.
A declaração política e o anúncio da candidatura para as eleições, que estão
previstas para o próximo mês de Janeiro, decorrerá em Guimarães no Hotel
Santa Luzia, pelas 18 horas.

Aprovado por unanimidade na 1.ª reunião de Câmara do executivo municipal

Câmara Municipal de Celorico de Basto
com dois vereadores a tempo inteiro
CELORICO DE BASTO
| Juliana Martins |

A Câmara de Celorico de Basto
vai passar a dispor de dois vereadores a tempo inteiro. Esta
decisão foi aprovado por unanimidade na 1.ª reunião de Câmara
do executivo municipal.
A fixação de mais um vereador
a tempo inteiro na autarquia surge com o intuito de fazer face ao
acervo de atribuições e competências inerentes à Camara Municipal de Celorico.

O Presidente da Câmara Municipal, José Peixoto Lima, declarou que “apesar a lei determinar
apenas um vereador a tempo inteiro no executivo municipal”, o
executivo verificou que “esse
número é manifestamente insuficiente para fazer face às atribuições e competências que
existem no Município e as que
nos serão atribuídas com a delegação de competência na saúde,
educação e acção social”.
Na primeira reunião do executivo municipal foram também

aprovadas, por maioria, as competências atribuídas por lei à Câmara Municipal, e autorizadas as
subdelegações nos vereadores.
Neste encontro foram ainda
abordados vários assuntos de interesse municipal, nomeadamente a posição da Câmara, relativamente, à atribuição dos
direitos para a prospecção, pesquisa e exploração do lítio. O
executivo municipal deliberou,
assim, opor-se à exploração do
lítio, em toda a área do concelho
de Celorico de Basto.
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Primeira reunião de Câmara do executivo municipal
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Alto Minho proporciona viagem no tempo
INICIATIVA promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, através do programa ‘Alto Minho 4D - Viagem no Tempo’
leva os visitantes a Ponte de Lima, Monção, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez.
ALTO MINHO
| Redacção |

DR

Viagem no tempo começa em Ponte de Lima

A Comunidade Intermunicipal
do Alto Minho promove hoje
uma viagem no tempo pelos
concelhos de Ponte de Lima,
Monção, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez.
O evento insere-se no projecto
‘Alto Minho 4D - Viagem no
Tempo’ e tem como finalidade
“recuar no tempo, viajando pela
nossa história, desde a pré-história até à actualidade. São 10 rotas distintas, mas interligadas,
que atravessam os 10 municípios do Alto Minho, e que nos
contam através do património
edificado, em que grande parte
tem a classificação de Monumento Nacional, as histórias de

um período da nossa História: A
Rota da Arte Rupestre e do Megalitismo, a Rota dos Castros, a
Rota do Romano, a Rota do Românico ao Gótico, a Rota dos
Mosteiros, a Rota dos Descobrimentos, a Rota dos Castelos e
Fortalezas, a Rota do Barroco, a
Rota da Arquitectura Tradicional
e a Rota do Moderno ao Contemporâneo”, indica a CIM Alto
Minho em comunicado.
A viagem de hoje começa pelas
9.30 horas, no areal de Ponte de
Lima, com uma viagem em mini-autocarro até Monção. Na
terra de Deu-La-Deu Martins é
feita a recepção na Porta dos
Castros, a que se segue uma visita à Fortaleza. Os visitantes deslocam-se, ainda durante a manhã, à Porta da Arquitectura

Tradicional e ao Museu Regional em Paredes de Coura.
Depiis do almoço, que decorre
nos Arcos de Valdevez, é feita
uma visita à Porta do Barroco /
Centro Interpretativo do Barroco
e uma visita ao Paço de Giela. A
partir das 16.45 horas os viajantes regressam a Ponte de Lima,
para visitarem a Porta do Romano, a ponte romano-medieval
(monumento nacional por onde
passava o caminho romano de
Braga a Astorga e que integra os
Caminhos de Santiago Caminho Central Português) e a Capela do Anjo da Guarda. O encontro encerra com um Verde de
Honra Vinho Loureiro, no Centro de Interpretação e promoção do Vinho Verde, em Ponte
de Lima.

§nota
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Jovens Escritores
Pedro Rodríguez Villar
vence prémio Literário
Nortear

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 escritor e jornalista galego
Pedro Rodríguez Villar foi o vencedor da sétima edição do Prémio Literário Nortear para jovens
escritores, promovido pela Eurorregião Galiza - Norte de Portugal,
pela Conselleria de Cultura, Turismo e Universidade da Xunta da
Galícia e da Direcção Regional de
Cultura do Norte.
O júri atribuiu o prémio à obra ‘O
Amor das Pedras’. Trata-se de um
conto em prosa que destaca “pela sua belíssima narrativa, linguagem poética, o seu lirismo
emotivo e bom ritmo narrativo
para tratar os temas da violência
contra a mulher e o amor”, pode
ler-se na acta do júri.
O prémio, no valor de três mil
euros, vai ser entregue na edição
deste ano da Feira Cultural de
Ponte Vedra (Galiza) e foi dedidicado aos avós do autor. “O meu
avô é marinheiro e trabalhou no
mar, o que não foi impedimento
para me contar, muitas noites,
contos encantadores, cheios de
amor e de lirismo”, disse o jovem
jornalista galego.
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Ponte de Lima

Carta Gastronómica do Minho
é referência para a região
DOCUMENTO é apresentado hoje no Congresso Internacional de Enogastronomia que decorre na Escola
Superior Agrária e reúne os principais pratos dos 24 municípios do Minho.
PONTE DE LIMA
| Miguel Viana |

A apresentação da Carta Gastronómica Minhota é o ponto alto
do Congresso Internacional de
Enogastronomia que encerra hoje na Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC).
O documento agrega as principais receitas tradicionais dos 24
municípios que integram a região do Minho.
“É um projecto que agrega a
gastronomia na vertente da arte
e dos afectos, da Antropologia,
da genuinidade dos alimentos, e
do desenvolvimento local. Tentamos construir narrativas à volta do receituário. Cada município construiu uma narrativa à
volta de um prato tradicional e
harmonizou com um vinho”, explicou Joana Santos, coordenadora da Carta Gastronómica do
Minho, juntamente com Nuno
Vieira de Brito, e uma das organizadoras do congresso.
O documento deve ser revisto
periodicamente, de forma a incluir também a gastronomia
contemporânea.

fesa da gastronomia é importante para a região, porque “a gastronomia é história e tradição e
são essas tradiçoes que diferenciam e valorizam o território.”
Ao mesmo tempo, o presidente
do IPVC realçou que “na gastronomia tem que haver inovação e
sustentabilidade”.
Em representação o município
de Ponte de Lima, o vereador
Paulo Sousa, destacou que a
“alimentação é essencial para a
qualidade de vida” das populações e, por isso, importa “fazer
um trabalho de valorização do
receituário e dos produtos endógenos”.

lll
“Tentamos construir
narrativas à volta do
receituário. Cada município
construiu uma narrativa à
volta de um prato
tradicional e harmonizou
com um vinho”.
Joana Santos
Coordenadora da Carta Gastronómica
do Minho
DR

Congresso Internacional debateu a importância da gastronomia tradicional minhota

O Congresso Internacional de
Enogastronomia, que ontem e
hoje reuniu vários especialistas
em temáticas ligadas à gastronomia e aos vinhos, teve como
principal finalidade, promover
as tradições aliadas à inovação“A gastronomia não pode ser
um museu. Tem de ser activa, de
acordo com o que são os produtos da época e com os novos pro-

dutos. Têm aparecido produtos
novoso na região”, apontou Joana Santos.
A responsável pela organização do congresso defendeu ainda que é necessário integrar a
multidisciplinaridade na promoção e valorização da gastronomia tradicional. “Todas as áreas
de conhecimento têm de contribuir para a gastronomia. Quando

falamos da cozinha, estamos a
falar da área das tecnologias alimentares e da evolução da gastronomia molecular. Cada vez
mais se tem de ter uma ciência
interdisciplinar com os antropólogos, com os historiadores, com
todas as áreas do conhecimento”, disse Joana Santos.
O presidente do IPVC, Carlos
Rodrigues, considerou que a de-

Além da apresentação da Carta
Gastronómica do Minho, o porgrama de hoje prevê a apresentação de boas práticas da gastronomia da região e uma reflexão
sobre produtos, mercados e hábitos alimentares dos minhotos.
Ontem, em cima da mesa estiveram assuntos como as boas
práticas da gastronomia das regiões europeias, o passado e o
presente da gastronomia e a enogastronomia como factor de desenvolvimento”.

Por iniciativa da Câmara Municipal de Ponte de Lima

Livro com 100 receitas tradicionais publicado até ao fim do ano
PONTE DE LIMA
| Miguel Viana |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima vai lançar, até ao fim do
ano, um livro com 100 receitas
tradicionais. O anúncio foi feito
pelo vereador Paulo Sousa, na
abertura do Congresso Internacional de Enogastronomia.
A publicação tem como finalidade a valorização e recuperar o
património gastronómico concelhio que estava em risco de desaparecer. “Tinhamos conhecimento que havia receitas em
algumas freguesias que eram
tradições e que actualmente não
se confeccionavam, e o municí-

pio de Ponte de Lima desenvolveu o projecto, juntamente com
um antropólogo, para recolher o
receituário”, explicou Paulo
Sousa.
O trabalho envolveu presidentes de junta e uniões de freguesias, antigas cozinheiras, pesquisas em livros de casas senhoriais, que resultou na recolha de
520 receitas. “Desse número de
receitas, elaboramos um livro
com 100 receitas que vamos dar
a conhecer à comunidade. O livro deverá ser apresentado brevevente, penso que até ao fim do
ano”, indicou Paulo Sousa. A investigação permitiu, ainda, realizar quatro ‘workshops para pro-

mover algumas dessas receitas
junto de empresários da restauração.
“A única forma de valorizar é
introduzir essas receitas, com
produtos que eram locais, e com
qualidade, nas ementas. Pode ser
um factor de diferenciação económica nos pratos que são servidos na nossa restauração”, indicou Paulo Sousa.
Juntamente com vários ‘chef’s’
de restaurantes locais foram
também elaborados 100 tutoriais (um para cada receita) a explicar todo o processo de elaboração do prato. O tutorial pode
ser vosto no portal Ponte de Lima à Mesa.

DR

Paulo Sousa, vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima
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CONTA-EUROPA JÁ VIU ENTRAR
MAIS DE OITO MILHÕES DE EUROS
TRIUNFO na Bulgária fez aumentar o bolo das receitas provenientes da UEFA. Vencer os três jogos
que faltam na fase-de-grupos dará acesso a uma verba superior a 12 milhões. Perspectivas são boas.
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Mais do que significar a queda
de mais um nome na lista de países onde o SC Braga ainda não
tinha vencido, o triunfo de anteontem, na casa do Ludogorets
permitiu aos Guerreiros do Minho juntarem maos 630 mil euros ao bolo até ao momento formado com o desempenho europeu da presente temporada.
No total, o SC Braga já arrecadou 8,53 milhões de euros, divididos pelas seguintes parcelas:
3,63 milhões pela entrada directa na fase de grupos; 3,43 milhões pelo quoficiente acumulado nos últimos anos e mais 1,26
milhões com as duas vitórias alcançadas até ao momento no
grupo F, diante de Midtjylland
(3-1) e Ludogorets (0-1) - cada
triunfo na fase-de-grupos rende
630 mil euros e um empate 210
mil euros.
Ora, com três jogos ainda por
disputar (dois em casa e um fora) e com o primeiro lugar - único que dá acesso directo aos oitavos-de-final - à distância de
apenas um ponto, o SC Braga

§notas
Registo defensivo
Vitória em Razgrad
quebra tendência
e reflecte melhorias
Carvalhal vinha identificando melhorias na equipa, sublinhando a
importância de se evitarem faltas
de concentração, que custaram alguns pontos já esta época. Nesse
sentido, em Razgrad, a forma como
o SC Braga não deixou que o Ludogorets criasse muitas situações de
perigo, evitando complicações junta da baliza de Matheus, foi assinalável, ainda para mais num jogo
para uma competição europeia, fora de casa. De resto, com o nulo na
baliza arsenalista, foi quebrada
uma tendência de oito jogos consecutivos a sofrer golos fora de casa
na Liga Europa, num registo que
já vinha da temporad a 2019/20.

Histórico
Seis pontos à 3.ª jornada
resultou sempre
em apuramento

SCB

Caminhada europeia do SC Braga já permitiu a entrada de mais de oito milhões de euros nos cofres arsenalistas

depende apenas de si próprio para conseguir esse objectivo e,
claro, somar mais alguns milhões. Vencendo os três jogos,
entram directamente 1,89 milhões na conta, mas as boas notí-

cias não ficam por aqui. É que a
passagem aos oitavos-de-final
rende a cada clube 1,2 milhões
de euros, aos quais se juntam 1,1
milhões pela conquista do primeiro lugar do grupo.

Contas feitas, no melhor dos
cenários, a expectativa é a de
que o bolo possa crescer, pelo
menos, até aos 12,72 milhões,
superando até os excelentes resultados da última temporada.

É um dado que permite encarar o
futuro do Braga na Liga Europa
com bastante confiança. Para além
da prova de força exibida contra
Midtjylland e Ludogorets, a verdade é que esta é a quinta vez que o
SC Braga chega à 3.ª jornada da fase de grupos com seis pontos somados (2015/16, 2017/18,
2019/20 e 2020/21) e, sempre que
isso sucedeu, a equipa acabou por
conseguir apurar-se para a fase seguinte.

Publicidade

Técnico sublinhou a qualidade que os que entram vão acrescentando à equipa

Gestão não será problema para Carvalhal
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Dentro de um ciclo de jogos exigente, do ponto de vista físico e
emocional - a equipa aterrou ontem ao final da tarde em Portugal e na segunda-feira tem já novo duelo, em Barcelos, frente ao
Gil Vicente -, Carlos Carvalho
não esconde a necessidade de
gerir o plantel, não se mostrando, contudo, minimamente preocupado com isso, tendo em conta a resposta dada pelos jogadores nos últimos tempos.
“Temos já um jogo na segundfeira, em Barcelos, difícil, certa-

mente, com o Gil Vicente, e depois há logo outro, na quinta-feira, com o Paços de Ferreira, para
a Taça da Liga”, começou por

lll
“Para além do onze que
jogou, cinco jogadores
entraram e acrescentaram
qualidade à equipa e isso
para nós é muito bom e é
muito importante para nós
porque é sinal de vitalidade, qualidade e união da
equipa.”

refererir Carlos Carvalhal, ainda
no rescaldo do duelo com o Ludogorets.
“Para além do onze que jogou ,
cinco jogadores entraram e
acrescentaram qualidade à equipa e isso para nós é muito bom,
porque é sinal de vitalidade,
qualidade e união da equipa”,
considerou, deixando uma garantia.
“Todos estão preparados para
jogar. Entre o jogo com o Ludogorets e o da Taça de Portugal
foram muitos jogadores utilizados e, nos próximos jogos, certamente que acontecerá a mesma
coisa”, referiu,
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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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Rochinha descobriu o caminho
para o triunfo dos Conquistadores
NO DESCONTOS o criativo do Vitória SC conseguiu encontrar o caminho para que a equipa minhota festejasse a conquista do seu
terceiro triunfo consecutivo. Estupiñan abriu o activo, o Marítimo ainda empatou, mas depois Rochinha sentenciou a partida.
9.ª JORNADA

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

| Carlos Costinha Sousa |

Não foi um jogo fácil, como de
resto já se esperava, para a equipa do Vitória Sport Clube, que
ontem deu início à jornada 9 da I
Liga com uma recepção ao Marítimo. Mas Pepa tinha pedido,
na antevisão da partida, o triunfo
e uma boa exibição, com os seus
jogadores a corresponderem aos
pedidos do treinador, somando
mais três importantes pontos na
luta do campeonato.
Os vitorianos entraram muito
bem em campo, fortes e com
vontade de resolver a partida
muito cedo, conseguindo incomodar por várias vezes o reduto
mais defensivo dos insulares.
No entanto, Estupiñan, uma vez,
Quaresma e Mumin, por duas
vezes, estiveram muito perto do
golo, mas não conseguiram colocar a formação treinada por
Pepa em vantagem, com o intervalo a chegar sem que o marcador sofresse qualquer alteração e
também com o Marítimo praticamente a não existir, no que diz
respeito às tarefas ofensivas.
O segundo tempo começou de

VITÓRIA SC

MARÍTIMO

2

1

Árbitro André Narciso (AF Setúbal)
Assistentes Paulo Brás e Jorge Fernandes

Bruno Varela
Sacko
Borevkovic
Mumin
Hélder Sá
Alfa Semedo
André André
Tiago Silva
Marcus Edwards
Ricardo Quaresma
Estupiñan

Paulo Victor
Cláudio Winck
Zainadine
Leo Andrade
Vítor Costa
Diogo Mendes
Beltrame
Xadas
Edgar Costa
Vidigal
Alipour

Pepa

JOSÉ COELHO/LUSA

Rochinha descobriu, quase em cima do apito final, o caminho para o golo que confirmou o triunfo dos Conquistadores

forma mais equilibrada, com
Xadas a tentar surpreender Bruno Varela, mas sem conseguir o
golo. Logo a seguir, Tiago Silva
e Edwards também tentaram
inaugurar o marcador, mas sem
eficácia, que ficaria entregue a
Estupiñan que, aos 76 minutos,
na sequência de um pontapé de

canto, saltou mais alto que os
adversários e bateu Paulo Victor.
Estava feito o primeiro, mas o
jogo teve muito mais animação,
já que aos 89 minutos Cláudio
Winck também descobriu o melhor caminho para a baliza vitoriana, empatando novamente o
marcador, numa altura em que

se pensava já que a divisão de
pontos ia ser uma realidade confirmada.
No entanto, na jogada seguinte,
resposta bombástica do Vitória
Sport Clube que viu Rochinha
rematar com sucesso e, à lei da
bomba, levar os Conquistadores
ao triunfo.

Intervalo
0-0

Julio Velázquez

Substituições Edgar Costa por Pelágio (59m),
Beltrame por Rafik Guitane (59m), Vidigal por Ricardinho (67m), Tiago Silva por André Almeida
(67m), Ricardo Quaresma por Rochinha (67m),
André André por Bruno Duarte (75m), Vítor Costa
por Henrique (79m), Xadas por Tim Soderstrom
(79m), Alfa Semedo por Tomás Händel (83m) e Estupiñan por Nicolas Janvier (83m).
Disciplina cartões amarelos Cláudio Winck (68) e
Borevkovic (88m).
Golo Estupiñan (76m), Cláudio Winck (89m) e Rochinha (90+1m).

Jogo agendado para 20.30 horas de hoje

Técnico João Henriques garante que não vai
a Alvalade para ‘estacionar o autocarro’
I LIGA

| Fábio Moreira |

João Henriques descartou ontem que o Moreirense surja praticamente remetido às tarefas
defensivas na visita ao campeão
nacional Sporting, em jogo da
9.ª jornada da I Liga.
“Essa teoria dos autocarros vale o que vale. Como treinador,
não me recordo de o Moreirense
ir a qualquer lado fazer esse tipo
de jogo. Nunca o fez nem o fará.
É uma equipa que está muito
predisposta para chegar à baliza

adversária, tem marcado em
quase todos os jogos e vai tentar
discutir mais um jogo, sem estar
preocupada com questões mais
ou menos defensivas”, garantiu
o técnico.
Até ao momento, o Moreirense
soma apenas três derrotas (Benfica, Braga e Porto). “Só perdemos contra equipas da semelhança do Sporting. Queremos
quebrar isso. É uma ambição legítima, sabendo das dificuldades
que existem ao encarar uma
equipa consistente, cujas individualidades dispensam apresenta-

ções e cuja equipa técnica está a
dar continuidade ao bom trabalho feito na época anterior. Estando numa noite boa e no nosso
melhor, podemos aproximar-nos
da qualidade do Sporting”, notou João Henriques.
O Moreirense FC , 14.º colocado, com sete pontos, visita o
Sporting CP , terceiro, com 20
pontos, às 20:30 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa,
em jogo da nona jornada da I Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de futebol
de Braga.

DR

João Henriques quer roubar pontos ao campeão nacional, Sporting CP
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AF Braga
§AF Braga

Sérgio Ferraz arbitra jogo
entre Porto D’Ave e Prado
CONFRONTO entre dois dos quatro primeiros da série A da Pró-Nacional fica entregue a Sérgio Ferraz.
Pedro Alves é o homem escolhido para ajuizar o Dumiense/CJPII - FC Amares.
AF BRAGA

| Fábio Moreira |

Já foi divulgada a lista da arbitragem dos jogos da 7.ª jornada
das duas séries da Pró-Nacional
da AF Braga.
Sérgio Ferraz, com a ajuda de
Daniel Vale e Ricardo Ferreira
irá arbitrar o Porto D’Ave - Prado, jogo do topo da tabela da série A que decorre hoje, a partir
das 16 horas. No domingo é a
vez dos outros dois conjuntos do
grupo da frente entrarem em

campo, com Pedro Alves, assistido por Hélder Teixeira e Rui
Pereira, a ajuízar o Dumiense Amares.
Por sua vez, nos restantes jogos da série, teremos Nuno Freitas no Marinhas-Ninense, André
Freitas no Martim-Esporões, Ivo
Silva no Ucha-Cabreiros e Cristiano Silva no Pousa-S.Paio
D’Arcos.
Na série B, o líder Brito SC visita o reduto do GDU Torcatense, com o jogo a contar com a arbitragem de Nuno Senra. Por sua

vez, o confronto entre Santa Eulália e Ribeirão (2.º e 3.º classificados, respectivamente) fica entregue a João Gomes.
Nos resantes encontros da 7.ª
jornada da série B da Pró-Nacional AF Braga, João Silva irá arbitrar o Serzedelo-Sandinenses,
Cristiano Araújo foi o escolhido
para ajuízar o Desportivo de
Ronfe com o ACD Pica, o jogo
entre Joane e Arões fica ao encargo do árbitro Carlos Pizarro,
o Vieira-São Paio será arbitrado
por Carlos Dias e Hugo Gonçal-

ves será o juíz da partida entre
Ponte e Taipas.
De notar que esta 7.ª jornada
promete ser uma ronda que irá
mexer com os topos das duas tabelas. Na série A, os quatro primeiros jogam entre si (Dumiense, 1.º, defronta o FC Amares,
3.º; GD Porto D’Ave, 3.º, recebe
o GD Prado, 2.º). Já na série B, o
Brito SC visita o reduto do aflito
Torcatense, enquanto que os
seus perseguidores (CCD Santa
Eulália e Ribeirão 1968 FC) jogam entre si.

UEFA
Já foi anunciada a lista
de 26 convocados para
a Taça das Regiões
A AF Braga já está pronta para
começar os preparativos da Taça
das Regiões da UEFA. Para esta
competição foram seleccionados
26 jogadores que irão defender
as cores da AF Braga.
A lista completa conta com os seguintes nomes: Luís Oliveira e
Saú (Arões SC); Romário (Brito);
Gil e Jonas (CCD Santa Eulália);
Rafa, Tiago Ferreira, Franklin, André Gomes, Rui Jorge e Jonas
(Dumiense/CJPII); André Faria e
Paulinho (FC Amares); Diogo
Martins (GD Joane); Miguel Almeida e Varanda (GD Porto
D’Ave); Lucas e Rafa (GD Prado),
Bruno Machado (Candoso Santiago), João Pedro e Diogo Lopes
(GD Serzedelo); Igor Santos (Ribeirão FC), Beto (UD Vila Chã); e
Igor e Luca (Vieira SC).
Publicidade

Apartamento T3, em S. Vicente - Braga
Ref. 6181 | CE - D | 119.000 €
Boas Áreas, Garagem Individual, Cozinha Equipada, Lareira, 1 Suite, 2
Varandas, Gás Canalizado. Próximo de todos os Bens/Serviços...Marque Visita!
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Léo Martins pode suceder a Jordan
Santos como melhor do mundo
ATLETA DOS GUERREIROS DAS AREIAS é um dos três nomeados para melhor jogador do mundo de futebol de praia. Léo
Martins disputa o galardão com Philipp Borer (Suíça) e Ozu Moreira (Japão) e pode ser o 3.º português a vencer este prémio.
FUTEBOL DE PRAIA

+ candidatos

| Fábio Moreira |

O internacional português e
jogador do SC Braga, Léo Martins, está entre os três finalistas
para a eleição do melhor jogador de futebol de praia do mundo, anunciou ontem a Federação
Portuguesa de Futebol no seu site oficial.
O jogador luso contribuiu para
o título de tricampeã europeia da
selecção ‘das quinas’, sendo
considerado o melhor jogador da
Superfinal da Liga Europeia,
além de campeão nacional pelos
Guerreiros do Minho, clube pelo
qual Léo Martins também ergueu a Taça de Portugal.
“Estou muito feliz. É o resultado de muito trabalho. Agora temos de aguardar para saber
quem será o vencedor. Para ser
sincero, nunca pensei muito nesta realidade. No entanto, a partir
do momento em que começaram
a avançar com esta possibilidade
a verdade é que começa a surgir
uma expectativa e uma esperança dentro de nós”, declarou o jogador da equipa de futebol de

SC BRAGA

Para além de Léo Martins,
os outros candidatos são o
suíço Philipp Borer e o
japonês Ozu Moreira. O
suíço é um fixo de 31 anos
que destacou no último
Mundial de futebol de
praia ao serviço da Suíça,
marcando sete golos em
seis jogos. Já o japonês
Ozu Moreira, de 35 anos,
também joga a fixo e foi
um dos pilares da selecção
japonesa na última edição
da prova conquistada por
Portugal. De notar que
Ozu Moreira já jogou em
Portugal pelo Sporting CP.

Léo Martins pode tornar-se o terceiro português a ser reconhecido como o melhor do mundo, depois de Madjer e Jordan Santos

praia do SC Braga.
A distinção vai ser atribuída
numa gala agendada para 6 de
Novembro, no Dubai. Os outros
candidatos a melhor jogador de

futebol de praia do mundo são o
suíço Philipp Borer e o japonês
Ozu Moreira.
O português Jordan Santos,
também jogador da equipa de

futebol de praia do SC Braga e,
por isso, colega do candidato
Léo Martins é o actual detentor
do título, conquistado em 2019.
Caso Léo Martins vença este

II Divisão Nacional

Famalicense ultrapassa sem
dificuldade a equipa do CLIP
BASQUETEBOL

| Fábio Moreira |

DR

Famalicense venceu a equipa do CLIP por 77-50, em jogo da II Divisão nacional

A equipa sénior de basquetebol
do Famalicense AC recebeu e
venceu o conjunto do CLIP por
77-50, num jogo a contar para a
segunda jornada da II Divisão
nacional da modalidade.
A turma minhota entrou mais
forte na partida e não teve qualquer dificuldade em impôr-se
perante o CLIP. O Famalicense
controlou o encontro da 2.ª jornada da II Divisão desde o apito
inicial, mostrando sempre sinais
de crescimento. A luta pelas ta-

belas e a capacidade de sacríficio e trabalho de equipa de todos
os jogadores do conjunto de Vila
Nova de Famalicão voltou a ser
determinante para a conquista de
mais um triunfo da equipa minhota na II Divisão nacional de
basquetebol.
Hoje, a equipa do Famalicense
tem um novo desafio pela frente.
A turma de Vila Nova de Famalicão desloca-se até Vila do Conde para defrontar o conjunto vilacondense do CD José Régio,
em jogo a contar para a segunda
eliminatória da Taça de Portugal
de basquetebol.

galardão será o terceiro português a ser reconhecido como o
melhor do mundo, depois dos
prémios de Jordan Santos e de
Madjer (2015 e 2016).

§nota
Famalicense AC
Nuno Rego sagra-se
campeão regional
Nuno Rego, atleta do Famalicense AC, sagrou-se, no passado sábado, campeão regional em semi-Kempo na categoria -73Kg
16/18 anos. O evento realizou no
Pavilhão Abragão, em Penafiel, e
contou com cerca de 200 atletas
de vários pontos de toda a região
norte de Portugal.
Com esta conquista do título de
campeão regional na categoria
de -73kg 16/18 anos, Nuno Rego
conseguiu apurar-se para o Campeonato Nacional da modalidade
que se irá realizar no mês de Novembro em Portalegre.
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Juniores dos Amigos da Montanha
são campeões nacionais de estafetas
JOVENS VENCERAM o Campeonato Nacional de Sprint de Orientação em Estafetas, prova que se realizou em Celorico da Beira.
Juniores dos Amigos da Montanha terminaram a prova em uma hora e 12 minutos, menos quatro que o segundo classificado.
ATLETISMO

+ mais

| Fábio Moreira |

Os juniores de Orientação dos
Amigos da Montanha venceram,
no último sábado, o Campeonato Nacional de Sprint de Orientação em Estafetas. A prova realizou-se em Celorico da Beira,
durante a manhã, e colocou em
competição equipas de quatro
elementos, dois masculinos e
dois femininos. Os jovens dos
Amigos da Montanha estiveram
em grande destaque, marcando
presença em três pódios.
A equipa de juniores, constituída por Antónia Brito, José Maia,
Rodrigo Lima e Mariana São
Bento sagrou-se campeã nacionl, tendo vencido com o tempo de uma hora e 12 minutos,
uma marca que deixou a concorrência a quatro minutos de distância.
Por sua vez, nos cadetes, a
equipa constituída por Rita
Maia, Emanuel Barbosa, João
Maia e Carolina Marques, conseguiu subir ao terceiro lugar do
pódio. Já em juvenis, a equipa
constituída por Inês Laranjeira,
Duarte Pedro Reis, Miguel Cos-

DR

Para além do sucesso
das equipas dos escalões
de formação, os Amigos
da Montanha ainda conseguiram destacar-se na
Taça de Portugal de
Sprint, graças aos primeiros lugares conquistados por Rodrigo Lima,
Mariana São Bento e
Anabela Freitas. Para
além disso, os Amigos
da Montanha ainda
conseguiram registar
vários pódios nessa
mesma competição,
graças às prestações de
outros sete atletas.

A equipa de juniores dos Amigos da Montanha sagrou-se campeã nacional de sprint de orientação em estafetas

ta e Beatriz Ribeiro, conquistou
o título de vice campeã.
Durante a tarde, disputou-se
em Linhares da Beira uma prova
da Taça de Portugal de Sprint.
Em prova estiveram 19 atletas

dos Amigos da Montanha, com
todos eles a registar excelentes
prestações.
O destaque vai para os primeiros lugares alcançados por: Rodrigo Lima, Mariana São Bento,

e Anabela Freitas. De notar ainda os pódios de Antónia Brito,
Duarte Pedro Reis, Mariana São
Bento, Rafael Lima, Lucília Esteves (todos estes atletas conseguiram o 2.º lugar em diferentes

escalões), Carolina Marques e
Jorge Silva (ambos estes corredores dos Amigos da Montanha
conseguiram marcar presença
nos pódios ao terminarem na 3.ª
posição das suas provas).
Publicidade

No âmbito do Dia Municipal da Igualdade

Guimarães acolhe 7.º passeio
‘Pedalar Pela Igualdade’
CICLISMO

| Fábio Moreira |

Guimarães recebe amanhã, dia
24 de Outubro, o 7.º passeio ‘
Pedalar Pela Igualdade’. A iniciativa está a ser promovida pela
Desincoop, no âmbito da celebração do Dia Municipal da
Igualdade. O passeio é de dificuldade baixa e de participação
gratuita. As inscrições podem
ser formalizadas online no site
www.acm.pt.
O início está marcado para as
10 horas, na PAC - Plataforma

das Artes e da Criactividade
(Avenida Conde Margaride Guimarães) e é aberto à participação de todos os interessados
(participação gratuita com oferta
do seguro desportivo), estando
previsto um percurso de baixa
dificuldade que terminará na Casa de Dardos, junto do Multiusos
de Guimarães.
Este evento da Desincoop conta com o apoio da Associação de
Ciclismo do Minho e é no site
desta associação que os interessados deverão efectuar as inscrições para este passeio.
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Guimarães, Amiga do Ambiente

C

hamam-se PapaChicletes e EcoPontas e destinam-se a armazenar pastilhas elásticas e pontas de
cigarro – dois dos resíduos mais encontrados no chão das cidades. A ideia nasceu em Guimarães, em 2014, quando o
Laboratório da Paisagem encontrou uma
solução que promovesse, ao mesmo tempo, a reciclagem destes resíduos, transformando-os numa segunda vida em novos
materiais, num exemplo de inovação e
criatividade.
Mas, Guimarães não quis apenas recolher os resíduos e diminuir os vestígios
que impregnam ruas e praças um pouco
pelos quatro cantos do Mundo. Guimarães preocupou-se, sim, em acrescentar
valor, adicionando ao projeto uma parceria com o CVR - Centro para a Valorização dos Resíduos, com sede no município
, que passou a transformar os resíduos em
objetos úteis.
Da teoria à prática, as pontas de cigarros
foram transformadas em tijolos, esferas
de argila para filtrar e reter água, pellets
ou ainda briquetes para aquecimento. Já

as pastilhas elásticas são trituradas e misturadas com resíduos de cabos elétricos.
Um corante ajuda a estabilizar a cor e,
através de um molde, são convertidas em
pequenos vasos.
Em seis anos, foram recolhidas 410 mil
pontas e 43 mil pastilhas, só em Guimarães! Um trabalho real, efetivo, amigo do
Ambiente, em prol de um meio urbano
mais limpo e asseado. Uma partilha de
compromisso que os vimaranenses rapidamente interiorizaram e responderam
afirmativamente, na missão coletiva de
construir uma cidade e um concelho (ainda) mais verde.
A ideia sensibilizou a comunidade para
a problemática das chicletes e das pontas
de cigarro que poluem o chão e que degradam o património. O “PapaChicletes”,
com um design arrojado e atrativo, por recurso à impressão 3D, pretende incentivar, principalmente o público mais jovem, a colocar ali as pastilhas elásticas
usadas.
O EcoPontas, igualmente com uma imagem apelativa, tem no topo da sua estru-

tura a realização periódica de inquéritos
sobre temas da atualidade, cujas respostas
serão quantificadas através da introdução
de pontas de cigarros, numa medida que
pretende incentivar a população a depositá-las no recipiente em detrimento do pavimento, onde se encontra 37% deste tipo
de lixo atirado para o chão.
Um ano após ter feito parte do novo mobiliário urbano da cidade, o projeto “EcoPontas & PapaChicletes” venceu, em
2016, o “Prémio Inovação Social Green
Project Awards”, da Sociedade Ponto Verde. A ideia nascia em Guimarães, mas já
chegava a todo o país, com dezenas de estruturas espalhadas pelo território nacional.
Hoje, já podemos encontrar 182 EcoPontas e 183 PapaChicletes, com assinatura vimaranense, divididos pelos concelhos de Amadora, Angra do Heroísmo,
Aveiro, Loulé, Castelo Branco, Lisboa,
Porto, Vila Real, Funchal, Cabeceiras de
Basto, Santarém, Viseu, Leiria, Cascais,
Marco de Canaveses ou Setúbal.
São mais de 400 coletores colocados de

norte a sul e nas ilhas, num total de 25
concelhos que já aderiram à solução inovadora de Guimarães – que visa a redução
da acumulação de resíduos de pontas de
cigarro e pastilhas elásticas no espaço público. E que promove, também, a valorização dos resíduos, reforçando a importância da economia circular.

llll
Um ano após ter feito parte do novo
mobiliário urbano da cidade, o
projeto “EcoPontas & PapaChicletes”
venceu, em 2016, o “Prémio
Inovação Social Green Project
Awards”, da Sociedade Ponto Verde.
A ideia nascia em Guimarães, mas já
chegava a todo o país, com dezenas
de estruturas espalhadas pelo
território nacional.

Roncopatia

A

roncopatia é um distúrbio comum do sono
que resulta do fluxo
de ar turbulento provocado pelo
colapso recorrente das vias aéreas superiores. Afeta cerca de
25% de mulheres, 45% dos homens e entre 8 a 27% das crianças. São vários os factores que
podem predispor à roncopatia.
Nos adultos, o principal é a
obesidade, seguida da retrognatia (um tipo de má oclusão maxilar causada pela posição mais
posterior da mandíbula), desvio
septal, aumento anormallingual, amigdalina ou alongamento do palato mole / úvula.
Na idade pediátrica o factor
mais comum é o aumento anormal das adenóides e das amígdalas.
A roncopatia pode manifestarse de forma isolada, no entanto,

em alguns casos a sua presença
pode ser um sinal para o diagnóstico de patologias mais graves do sono, nomeadamente, a
síndrome da apneia obstrutiva
do sono (SAOS), na qual está
presente em 95% dos doentes.
A SAOS não tratada pode estar
associada um impacto adverso
significativo na saúde dos
doentes. Entre estes encontra-se
a fragmentação do sono que resulta num sono não restaurador,
com aumento da fadiga e sonolência diurna. A SAOS é ainda
um factor de risco cardiovascular significativo e foi também
associada à diabetes mellitus e
hipertensão arterial, além de
aumentar a dificuldade do seu
controlado. Além do impacto
na saúde do doente, a roncopatia e a SAOS têm ainda um impacto significativo na vida ínti-

NUNO COSTA
Médico do Serviço de Otorrinolaringologia
do Hospital de Braga

Voz à Saúde

ma e social dos doentes.
Desta forma, torna-se imperativo na avaliação dos doentes
com roncopatia a exclusão da
presença de apneia do sono. A
avaliação deve começar pela
avaliação em consulta com a
história clínica e exame do
doente, podendo ser comple-

mentado com a polissonografia,
oximetria, cefalometria, endoscopia de sono induzida (DISE),
entre outras. Entre estes, a polissonografia é o melhor método de diagnóstico permitindo
obter informação detalhada sobre o estado do sono e da respiração e anomalias na troca de
gases durante o sono e outras
informações como posição corporal, batimento e ritmo cardíaco, tonicidades e contracção
muscular. Por sua vez, a DISE
permite ao médico avaliar durante o sono do doente a causa e
o local onde se verifica a obstrução que leva à roncopatia e
SAOS. Este procedimento é
utilizado em casos mais graves
ou quando existefraca adesão
do doente às outras terapias.
O tratamento da roncopatia e
do SAOS tem como objectivo

restabelecer a normal respiração dos doentes durante o sono.
Os métodos de tratamento dividem-se em quatro grandes categorias: Modificação do estilo
de vida (perda de peso, cessão
da ingestão de álcool); Dispositivos para manutenção de via
áerea patente como o CPAP
(pressa aérea superior positiva
continua), sendo este o tratamento padrão para a maioria
dos doentes; Cirurgia às vias
áreas superiores (Correcção de
desvio septal, redução de cornetos nasais, palatoplastia, entre outras), e por último os dispositivos intra-orais. Apesar
desta aparente divisão o tratamento de cada doente deve ser
personalizado, conforme a gravidade do seu caso e a adesão e
tolerância do doente a cada um
dos tratamentos.
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Bom Dia
ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da

Ideias

PAULO MONTEIRO

Universidade do Minho

Amanhã há fado
de ‘outro mundo’
no Altice Fórum
Braga: a não perder!

Orçamento do Estado 2022,
será mais do mesmo?

O

Orçamento do Estado determina
como vai ser feita a governação
financeira do país em cada ano.
Em Portugal, o governo apresenta todos
os anos à Assembleia da República uma
proposta de Orçamento do Estado com as
linhas de orientação financeira do país. É
um documento fundamental tradutor da
política orçamental a prosseguir pelo governo. Envolve a gestão dos dinheiros públicos, das despesas e receitas. Permite,
por sua vez, prever a evolução económica, social e política do país para o ano seguinte. Neste texto iremos focar a proposta de Orçamento do Estado de 2022
(OE-2022) que se encontra atualmente
em debate nacional. Ir-se-á averiguar os
pontos fortes e os pontos fracos da proposta tentando, assim, dar resposta a interrogação do título do presente texto.
Comecemos por colocar a questão de
saber dada a acentuada crise económica e
sanitária se a política orçamental em Portugal foi acomodatícia (ou expansionista).
Ou seja, vamos verificar se o choque foi
em parte absorvido pelo governo ao deixar o défice público derrapar, mormente
com os vários tipos de apoios às famílias
e às empresas. Iremos fazê-lo em comparação com a média da zona Euro (UE-19).
Ora, a política orçamental da média da
UE-19 foi claramente acomodatícia (ou
expansionista) com défices públicos de
8,2% do PIB em 2021 e 6,9% do PIB em
2020. Portugal foi bem menos ambicioso
com défices públicos de apenas 5,8% do
PIB em 2020 e 4,5% do PIB em 2021.
Sendo assim, abaixo passamos a analisar
os principais aspetos da proposta de OE2022 e os seus pontos fortes (+) e os seus
pontos fracos (-).
1. (+) Após uma queda brutal do PIB em
2020 (-8,4%), as previsões em alta apontam para uma recuperação económica de
4,6% em 2021 e 5,5% em 2022. A taxa de
desemprego deve ficar nos 6,5% contra
os 6,8% em 2021. (-) Contudo, tendo tido
uma quebra do PIB das mais altas da

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%)

União Europeia a economia portuguesa
deveria ter crescido bem mais visando
convergir com a média da UE-27;
2. (+) Após um défice orçamental de
5,8% do PIB em 2020, prevê-se uma redução do mesmo para 4,5% em 2021 e
3,2% em 2022 numa lógica de contenção
das contas públicas. (-) Mas, num período
de arranque económico que se pretende
vigoroso e aproveitando o Plano de Recupera- ção e Resiliência (PRR) seria de
apostar mais no crescimento económico e
um pouco menos na contenção das contas
públicas. Assim, o OE-2022 continua ser
pouco acomodatício (ou expansionista). É
que mais gastos públicos, nomeadamente
no investimento público traria no futuro,
por um efeito multiplicador económico,
mais produto, rendimento e emprego e,
logo, mais receitas públicas permitindo
reduzir automaticamente o défice orçamental (-);
3. (+) A dívida pública prevê-se que depois de atingir os 133,6% do PIB em
2020, passe para 128% do PIB em 2021 e
123% em 2022. (-) Também aqui aplicase o exposto quanto ao défice orçamental;
4. (+) A proposta de OE-2020 refere ao
desdobramento de dois escalões do IRS
(3º e 6º) na tentativa de reduzir esse imposto. (-) Porém, será uma redução pouco
significativa (mais para a classe média)
dado não haver uma extensão da medida
para todos os escalões;
5. (+) Define generalidades quanto a alterações da legislação laboral. (-) É necessário tomar medidas estruturantes como a valorização do trabalho com a
proibição da caducidade da negociação
coletiva e o combate a “praga” da precariedade laboral;
6. Aumento dos salários da função pública em linha com a taxa de inflação esperada de 0,9%. (-) E o que dizer da perda
de poder de compra dos trabalhadores da
função pública de 11% desde 2010! Assim, deveria ser algo maior os aumentos
salariais permitindo a recuperação em
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Paulo Nuno M. Monteiro (administrador único).
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parte do seu poder de compra;
7. (+) Aumento das pensões mais baixas
de 0,9%, com um acréscimo de 10 euros a
partir de agosto para as pensões mais baixas. (-) E quanto aos restantes pensionistas que à semelhança dos funcionários
públicos têm vindo a assistir a degradação real do seu poder de compra;
8. (+) Há um novo crédito de 600 euros
(para jovens até aos 17 anos) visando
combater a pobreza juvenil. (-) Porém, tal
medida está longe das prestações sociais
mais urgentes e estruturantes num país
onde dois milhões de pessoas vivem em
pobreza ou risco de exclusão social (muitas delas jovens);
9. (+) Subida do salário mínimo nacional (SMN) dos 665 atuais para cerca de
700 euros em 2022 e 750 euros em 2023.
(-) É um aumento insuficiente pois mesmo assim continuamos a ter um dos mais
baixos SMN da UE-27!
10. (+) O nível de investimento público
aponta-se para 3,2% do PIB em 2022 depois de um valor de 2,7% do PIB em
2021. (-) Parece-nos um aumento discreto
se atendermos a que ao longo dos anos
Portugal teve níveis de investimento público bem inferiores aos da média da UE27.
11. (+) Aumento das verbas canalizadas
para a saúde. (-) Deveria ser mais expressivo, com mais investimento no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), valorização salarial, promoções de carreira e exclusividade de profissionais de saúde;
12. (+) No OE-2022 existe folga orçamental, recuperação económica e ‘PRR’.
(-) Neste contexto, a política de rendimentos deveria ser vista, não como um
obstáculo ao crescimento económico,
mas sim como um contributo ao investimento. Porém, neste OE-2022 isto não é
suficientemente visível.
Por fim, a resposta que nos parece mais
correta quanto a questão de saber se o
OE-2022 é mais do mesmo, é “nim” (embora mais para o sim do que para o não).
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É a não perder mesmo! E o melhor
é ‘correr’ para ainda chegar a tempo
de comprar um bilhete. Um bilhete
que custa o simbólico preço de cinco
euros para ser empregue numa grande obra. Numa obra de outro mundo.
Por isso o fado de amanhã tem de ser
de outro mundo. Mas podia não ser.
Podia ser um fado normal, como a
vida ser normal, como os apoios serem normais. Mas infelizmente não o
são e por isso, os ‘rapazes’ e ‘raparigas’ do Centro Novais e Sousa vão
mostrar que somos todos iguais na
força, na luta na ambição, no amor...
e todos juntos com o acompanhamento de outros ilustres fadistas solidários para termos tambem um fado
solidário. É isso mesmo. E por isso
amanhã vamos todos cantar o fado.
De mãos dadas, de corpo e alma e todos juntos para conseguirmos conquistar mais um sonho. E estas ‘raparigas’ e ‘rapazes’ conseguem e estas
‘raparigas’ e ‘rapazes’ merecem.
Mas afinal o que se passa? É esta a
pergunta que já fazem ao fim de 26
linhas lidas. Pois bem; o que se passa
é muito simples: amanhã, a partir das
15.30 horas, todos os caminhos vão
dar ao Altice Forum Braga. Vai ser
uma extroordinária tarde de Fado Solidário, num evento cuja receita reverte na totalidade para a Construção
do Lar Residencial do Novais e Sousa, em Braga. E esta é uma obrigação
nossa, de todos, ajudar quem trabalha em prol destas causas. Todos merecem o nosso apoio. É que os apoios
dos fundos, do Estado, etc... infelizmente não chegam - deviam chegar,
é certo - e por isso a instituição terá
de suportar uma parte da factura. E o
sonho está quase a tornar-se realidade e é por isso que precisam da nossa
ajuda. Vamos todos passar uma tarde
ao som de um fado de outro mundo
onde vamos ter protagonistas do melhor que há... Não digo os nomes
porque é surpresa. Compre o seu bilhete. Vai valer a pena!
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Opinião
Voz aos Enfermeiros

HUMBERTO DOMINGUES Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária

O que o SARS-COV-2 e a Covid-19 me fizeram! (4)
(Finalização do artigo publicado em 11
e 25 Set e 9 Out.)

C

aros Leitores, continuo hoje a escrever para falar de mim. Uma
experiência vivida na primeira
pessoa-Eu! No exercício de funções fui
infectado com o “vírus SARS-CoV-2”, tal
como tantos outros Profissionais de Saúde, quer em Portugal, quer no Mundo.
Após a alta hospitalar, no aconchego do
lar, o carinho, o afago da esposa, dos filhos e dos meus pais e todos os familiares, nunca faltou. Permanecem na memória várias imagens: Os meus Pais e a
minha Esposa, vivendo à distância momentos dolorosos. Apesar da distância física que nos separava, os poucos momentos que foram permitidos à minha Esposa
estar fisicamente ao meu lado na cama
dos Cuidados Intensivos, foram de num
miminho extremo, com aquele doce olhar
que poderia ter sido o último, na despedida… até à eternidade... Estes momentos
de afago e carinho, quase sem palavras…
foram muito bons… mas ao mesmo tempo dolorosos. Com toda a certeza, esta
presença, contribuiu para me fazer agarrar à vida.
Ver os meus Pais, estar com os meus
Pais com a distância necessária e preventiva e, não os poder abraçar…. As saudades apenas foram saciadas com o olhar,
com a voz e a presença ao portão da casa.
Ver os meus Filhos com todo o semblante de tristeza, limitados todos nós na expressão de afecto familiar e privados de
abraços, convívio e refeições conjuntas,
etc… era tudo muito estranho. Até porque
no nosso lar, a minha Esposa (também
Profissional de Saúde) estava isolada e
em confinamento, por estar infectada. O
carinho e amor dos Filhos tiveram uma
expressão máxima, porque eram eles que
cozinhavam, me ajudavam a tomar banho, faziam a lide e a gestão da casa, devido às limitações, nosso isolamento e incapacidade física para o fazer. O contacto
tão desejado com o meu Irmão, Cunhados, Sogros e Sobrinhos resumia-se ao
contacto telefónico e pelas novas tecnologias de comunicação.
Tudo muito cruel e distante!
Coisas que hoje voltaram a ter um valor
incalculável: Voltar a sentir a partilha e o
convívio com a Esposa, o abraço dos
Pais, dos Filhos e outros Familiares. Voltar a entrar em casa. Voltar a ver o mar.
Voltar a sentir, “saborear” o cheiro do
meu quotidiano… Começar a cruzar com

os Amigos e conhecidos… Um mundo infindável de coisas!
Depois, dia-a-dia, havia que se trabalhar
a recuperação. Comecei logo com fisioterapia e cinesiterapia, que ainda permanece, com várias sessões semanais, o que
tem ajudado na recuperação funcional
dos pulmões e nas saturações de oxigénio. E ao longo destes já 8 meses, havia
que subir degrau a degrau, de um calvário
que parece interminável, mas que tem que
se enfrentar.
A doença COVID-19 não afecta só os
pulmões desencadeando pneumonia. A
doença COVID-19 é muito mais “agressiva” e deixa limitações e sequelas, e provavelmente algumas que ainda não conhecemos, que só o tempo e a
investigação nos vão desvendar. Outras,
infelizmente, já conhecemos e sentimos:
Dores músculo-esqueléticas, perturbações psicológicas, neurológicas e psiquiátricas, etc… O doente COVD-19 , na sua
fase de recuperação não é só um doente
das especialidades de pneumologia e fisiatria, mas sim, de outras especialidades.
Foi o padrão do sono que se alterou, e que
ainda hoje não está regularizado, e por isso dificulta a vida diária, a concentração e
a energia necessária a um sadio dia. O humor, o raciocínio, a memória e a capacidade e velocidade de correlacionar o raciocínio com o verbal, na rapidez e
elasticidade que o cérebro possuía. A fadiga permanente!
Hoje já se fala na questão do doente

“long covid”. E isso é uma realidade. Não
se pode olhar só para este doente na perspectiva e especialidade da pneumologia,
mas sim, numa visão holística do doente/paciente. Este doente/paciente vai
apresentar queixas e disfunções orgânicas
por muito tempo. A Medicina Familiar
tem um papel importante e insubstituível
no acompanhamento destes doentes. Precisa e continuará a precisar dos cuidados
de várias especialidades médicas. Aguardemos os estudos que se estão a fazer e
toda a evolução desta doença, com a implicação das novas variantes e a atenuação das complicações graças às vacinas
(devo dizer que eu, no início, estava muito cético à vacinação), mas também ao
comportamento preventivo de cada um.
Entre outras queixas, sabemos que os
doentes que sofreram doença Covid-19,
referem:
• Cansaço;
• Dispneia acentuada em caminhar em
pisos com declive ou subida de escadas;
• Dispneia ao esforço (pegar em pesos,
actividades repetidas);
• Dores articulares e musculares;
• Enjoo e náuseas;
• Perda de visão, que entretanto se vai
recuperando alguma coisa;
• Perda de acuidade auditiva;
• Queda acentuada de cabelo;
• Aumento do intervalo interdentário;
• Dificuldade de concentração;
• Raciocínio lento e lenta transição do
raciocínio para a oralidade e escrita;

• Etc.
Palavras de gratidão, devo-as a tantos
Profissionais de Saúde. A todos os serviços da ULSAM por onde passei, à Medicina do Trabalho que me acompanha
mensalmente, com uma simpatia e disponibilidade permanente e sem regatear esforços no pedido de colaboração, consultas e exames de outras especialidades
médicas, para a minha recuperação ser
plena. Ao Médico e Enfermeiro de Família pelo apoio e disponibilidade sempre
presente e manifestada. À terapeuta que
ao longo destes já longos meses de recuperação, me tem ajudado com fisioterapia
e cinesiterapia nas várias sessões semanais. Têm sido de uma ajuda imprescindível.
Palavras de gratidão também, aos meus
Colegas da Unidade e do meu Serviço
(todas as Classes Profissionais), que inúmeras vezes, logo após a alta hospitalar,
passaram no meu domicílio para se disponibilizarem a tratar-me e a ajudar no que
fizesse falta. Nos inúmeros telefonemas
que me dedicaram, para saber do meu estado e incentivar na recuperação. Uma
preocupação constante!
Às pessoas amigas que ainda hoje, pelas
diversas formas, se preocupam com o
meu estado de saúde, o meu obrigado.
Numa outra perspectiva, apesar de Profissional de Saúde, mas agora como cidadão doente/utente/paciente, o que vi e vivi? Já numa fase mais recuperada, vi,
nesta “minha” ULSAM, Profissionais de
Saúde dedicados, esgotados, cansados e
com um saber científico, imenso. Uma
dedicação extrema aos doentes, conforme
o seu estado de saúde/doença. Os serviços
superlotados. Uma pressão imensa. A rotura dos serviços era iminente! Mas a dedicação e o profissionalismo era o mesmo.
Temos efectivamente um Serviço Nacional de Saúde vivo, com capacidade de
resposta, mas que precisa de ser “acarinhado”, valorizado, potenciado, financiado e reconhecido. E os seus Profissionais,
também, não com palmas, mas com valorização remuneratória e de carreiras! Tudo isto leva também a perguntar: Se não
tivéssemos um SNS como o que temos,
como tinha sido a capacidade de resposta
e a capacidade de vacinação que se verificaram?
Um imenso sentimento de gratidão a Todos.
Fim
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ID:124391005-584:

89.000 €

C.E.: (E) - T3, em Real. Localizado junto
ao Continente de Real. Principias características:
apartamento com duas frentes, varanda na sala
e em um quarto, 2WCs; prédio revestido a capoto
e telhado novo.

ID: 124391005-573:

79.500€

C.E.: (D) -T2 em Maximinos, no centro!
Com muita luminosidade e vistas desafogadas.,
com as seguintes características: cozinha mobilada,
prédio com 2 elevadores, em bom estado,
oportunidade para investimento;

ID:124391009-88:

160.000€

C.E.: (C) - T2 em Nogueira. Acabamentos de luxo,
cozinha equipada, elevador e garagem
para uma viatura, em zona sossegada.

ID: 124391042-24:

147.900€

C.E.: (C) - T3 remodelado, com garagem fechada
e suite. Apartamento equipado com estores
elétricos e caixilharia corte térmico.
Com vista panorâmicas sobre a cidade de Braga.

ID:124391009-86:

214.790€

C.E.: (E) -T3 duplex totalmente remodelado,
possui uma sala ampla com cozinha estilo 'open
space' com 27 m2 e acesso a varanda, quartos
com roupeiros embutidos, duas casas de banho
completas e um lavabo.

ID: 124391022-74:

148.000€

C.E.: (E) - T2 em plena Avenida da Liberdade.
Remodelado e decorado com muito bom gosto,
com elevador e vistas panorâmicas.
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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

ESTÁMOS A RECRUTAR

GESTOR
DE CLIENTE
PROCURA-SE
- Pessoas pró-activas e com facilidade
de comunicação / interacção pessoal
- Gosto em lidar com Clientes, procurando
sempre atingir um serviço de excelência
- Forte orientação para resultados
- Apetência para trabalhar por objectivos
- Gosto por trabalho em Equipa
- Carta de condução

Publicidade 27

VENDE-SE

MOTORES ELÉCTRICOS

5,5 CU.1500 rpms - 40c x
3.000 R. GARIBALDE eléctrico
2.500 Kg. Compressor - 125 L.
IMAN Permanente - 500 Kg

- Integração em equipa dinâmica e experiente
- Apoio permanente de um Director Comercial
- Valorização profissional e perspectivas
de carreira
- Formação contínua
- Telemóvel, Viatura e Computador da Empresa
Candidaturas para:

recrutamentoangroup@gmail.com

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

964 099 125

Freitas Costa & Filhos S.A.

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

✓

253 606 830

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

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

Venda T1 – 67.000,00€

VANTAGENS

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

Situado em Maximinos, próximo do Correio do
Minho, com bons acessos.
Arrendado até maio de 2022.
Marque já a sua visita!

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

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

ROBUST.PT

VENDO

ADMITE
TROLHA

QUINTA DO CONDADO

915 820 941

963 888 340

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

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

“Correio do Minho”, 23/10/2021

EXTRACTO
______Eu abaixo assinado Paulo Jorge Domingues da Silva
Passos, colaborador da Notária Maria Margarida Gomes Dias
Azenha, nif 125.189.680, devidamente autorizado para a prática
deste acto nos termos do n.º 3 do art.º 8º do dec-lei 26/2004 de
04 de Fevereiro, CERTIFICO que neste cartório, desde folhas
23 e seguintes do livro de notas nº 386B se encontra exarada
uma escritura de justificação notarial, na qual:
Domingos Moreira da Silva e mulher Teresa de Jesus
Vieira Rodrigues da Silva, NIFS 119.228.700 e 131.938.045,
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes
na Rua Bairro do Sol, Casa 6, freguesia de Braga (S.Vítor),
desta cidade, naturais, ele da freguesia de Braga (S. João do
Souto), desta cidade, e ela da freguesia de Gualtar, deste concelho, portadores dos cartões de cidadão respetivamente
03987128 2 ZX6 válido até 4.06.2031 e 03876667 1 ZY8 válido
até 10.08.2022, DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores há mais de quarenta
anos e com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Parcela de terreno actualmente destinada a outros fins, com
a área de duzentos e sessenta e um metros quadrados, sita na
Rua Bairro do Sol, freguesia de Braga (S. Vítor), desta cidade,
a confrontar do norte com Elísio de Oliveira, do sul com a Rua
do Bairro do Sol e Universidade do Minho, do nascente com herdeiros de António Rodrigues e do poente com a Universidade do
Minho, inscrito na matriz sob o artigo 5549, com o valor patrimonial tributário de 5.420,00€, não descrita na Conservatória.
Que o referido prédio foi por eles adquirido, então com a
natureza de prédio rústico, sempre omisso na correspondente
matriz, por volta do ano de mil novecentos e setenta e oito, por
compra verbal feita ao Instituto das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria em Portugal, com sede na Avenida Manuel da
Maia, nº 2, em Lisboa, sem que no entanto ficassem a dispor de
título formal que lhes permita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial.
Que não são assim detentores de qualquer título formal que
legitime o domínio do referido prédio.
Que, não obstante isso, têm eles justificantes usufruído o
dito prédio, desde aquele ano de mil novecentos e setenta e
oito, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, fazendo a limpeza do mesmo, suportando os respectivos encargos, com ânimo de quem exercita direito próprio,
sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente,
porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém - e
tudo isto por um lapso de tempo superior a quarenta anos.
Que dadas as enunciadas características de tal posse adquiriram o identificado prédio por usucapião - título este que, por
natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios
normais, mas que invocam para efeitos de registo em seu nome
na Conservatória do Registo Predial.
Braga e Cartório da dita Notária,
aos 22 de Outubro de dois mil e vinte e um.
O colaborador
(Paulo Jorge Domingues da Silva Passos)

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

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

28 Publicidade

23 de Outubro 2021 correiodominho.pt

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

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

vcivenda@gmail.com

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 155CV
22.990€
7 ANOS GARANTIA
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§nacional
Contra a criação do órgão

Bastonário dos Médicos afirma que direcção executiva
do Serviço Nacional de Saúde é “um disparate”
O bastonário da Ordem dos Médicos considera que a criação da direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde, proposta no estatuto do SNS aprovado na quinta-feira, é “um disparate” e que há
estruturas que podem desempenhar as mesmas tarefas. “É um disparate. O Ministério da Saúde já
tem muitas instituições dependentes dele para a gestão global do SNS, seja os cuidados de saúde
primários ou nos hospitais”, disse à Lusa Miguel Guimarães, exemplificando: “tem a Administração
Central dos Serviços de Saúde (ACSS), que por sua vez tem o conselho nacional do internato medico; tem a DGS [Direção Geral da Saúde]; tem os SPMS [Serviços Partilhados do Ministério da Saúde] (…) e tem as administrações regionais de saúde”.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO DE

MARIA FIDALGO
A direcção participa o falecimento da Sr.ª D. MARIA FIDALGO, avó do
Director Pedagógico do Colégio João Paulo II, Dr. Fernando Fidalgo.
O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto em câmara ardente na
Igreja Paroquial de Paradela do Rio, em Montalegre.
O seu funeral realiza-se hoje, sábado, dia 23. Será celebrada missa de
corpo presente às 17 horas na Igreja Paroquial de Paradela do Rio, em
Montalegre, finda a qual irá para sepultar no cemitério local em jazigo de
família.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes actos religiosos
Braga, 23 de Outubro de 2021
A Gerência

Publicidade

ESTÃO A RECRUTAR

ENGENHEIRO/A ELETROTÉCNICO
(M/F)
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

PALMIRA BARREIROS
A Gerência participa a todos os seus clientes, fornecedores e
amigos, o falecimento da Sr.ª PALMIRA BARREIROS, mãe do Sócio-Gerente desta empresa Sr. João Barreiros Gomes.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á exposto na Igreja
Paroquial de Nogueira, hoje, sábado dia 23, a partir das 14 hora, onde
será celebrada missa de corpo presente às 15 hora.
Finda a qual irá para sepultar no cemitério local em jazigo de
família.
A gerência agradece de forma sentida todas as manifestações de
apoio na celebração da Vida que se realizará e pela boa compreensão nas limitações sociais
impostas para a realização das cerimónias fúnebres.

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

Braga, 23 de Outubro de 2021
A Gerência
www.bracarense-grupofunerario.pt / Bracarense & Bracara Augusta / 253 200240 - 968 225005 / 916 646567

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

Publicidade

SINTONIZE 106.0 FM

www.antenaminho.pt
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
09:57 Destino Animal
10:52 Aqui Portugal
12:59 Jornal da Tarde
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Aqui Portugal
19:06 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Doce
21:52 Joker
00:00 História do Teatro de Revista
em Portugal
00:01 Piercing
01:33 A Herança de Aristides
02:30 Janela Indiscreta

14:25 Supertaça Europeia Râguebi
Delta X Lusitanos XV
16:37 Mirai
18:15 Biosfera
18:46 Faça Chuva Faça Sol
19:19 Pedro Flores:
Uma Homenagem
20:01 Renoir e a Menina
com Laço Azul
20:57 Folha de Sala
21:02 Mesmo Antes de Cristo
21:30 Jornal 2
22:01 Até Que a Morte Nos Separe
22:55 Folha de Sala
00:04 Filha da Mãe
00:48 Francisco Lucas Pires
Ao Princípio Não Era o Estado...
01:51 Europa Minha
02:12 Euronews

06:45
07:20
09:05
12:15
12:50
13:00
14:00
15:00
15:30
19:57
21:50
00:20

TVI

As Aventuras do Max
Uma Aventura
Estamos em Casa
Nosso Mundo
É Bom Fazer o Bem
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Alô Marco Paulo
Jornal da Noite
Terra Nossa
Quem Quer Namorar com o
Agricultor? - Tudo por Tudo
00:55 O Clube
02:00 Regresso Ao Futuro

08:15 Diário da Manhã
Fim-de-Semana
09:00 Vida Animal
10:00 Inspetor Max
11:00 Querido, Mudei a Casa!
12:00 Vivavida
13:00 Jornal da Uma
14:30 Conta-me
15:00 Em Família
19:57 Jornal das 8
21:45 Festa é Festa
00:00 Big Brother - a Semana
01:45 GTI
02:00 Os Heróis
03:00 Os Heróis
03:45 Doce Tentação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom; sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar. 8 - rodízio; caverna. 9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates; terraços..
VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto; espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - bagagem; leito. 11 - os; devotos.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

Sudoku
1
7

3

9

2

6

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

6

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

1

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

R. Conselheiro São Januário 95

R. da Cumieira, 32

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

NUNO BARROS T. 253 623 708

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

Calçada Real, 4-6

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

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Guimarães Shopping-loja 101/2

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400
Av. de França, 1361

Praça da República 43

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

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

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

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603
Av. Dom Afonso III, 434

6
3

7

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

1

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.
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COLOMBIANA
Simpática, meiga, quente na
cama, oral delirante, peito natural
para uma boa espanholada.
Convívio excitante. Espero por ti.
Atendo sem pressas.

912 585 106

LORENA
19 aninhos
Corpo
escultural,
alta, magra
e elegante.

964 131 762

MULHER
CHARMOSA
que põe tudo em pé,
ardente, quente
e gostosa. Massagens

915 033 527

Publicidade 31

MENINA SÓ

Colombiana

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

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

913 639 564

925 751 527

BRAGA
TÁXIS

253
916
966
936

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
233
233
233

253
602
602
602

JOGOS
Segunda 18/10/21

Sorteio 42/2021

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

Terça 19/10/21

PORTUGUESA
Trintona linda morena, faço
de tudo um pouco, bom
corpo, tenho uma boca macia
e quente, oral divinal.
Liga-me, 15 beijinhos

Sorteio 84/2021

4 20 36 40 41
*1 *6

911 161 354

Quarta 20/10/21

QUER CASAR
CASAR OU NAMORAR?

Sorteio 84/2021

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

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

253 27
2766 004

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

Nina
SEREBROVA
A modelo, originária
do leste europeu,
encontra-se em
Florida, Miami, e
aproveitou a estadia
nos Estados Unidos da
América para ir à
praia.
“Um dia relaxante”,
referiu Nina
Serebrova.

Sorteio 42/2021

74 018
244
3.º Prémio 55 840
4.º Prémio 53 506
Terminação 8
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 65

Sexta 22/10/21

Sorteio 85/2021

12 17 22 33 39
*2 *12

Sorteio 43/2021

ZBZ 10301
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
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Jovem ferido num acidente envolvendo
autocarro e bicicleta

Obras alteram
percurso
de autocarros
Os autocarros dos Transportes
Urbanos de Braga que fazem a
carreira 41 (Circuito Urbano I) têm o
percurso alterado entre segunda e
quarta-feira, devido a obras no
cruzamento das ruas D. Frei Caetano
Brandão e D. Afonso Henriques.
Por esse motivo, a partir da Praça
Conde de Agrolongo (Campo da
Vinha), os autocarros da Carreira 41
passam a circular pelo túnel que
liga a Praça Conde de Agrolongo à
Avenida da Liberdade.
O trajecto normal é retomado
precisamente na Avenida da
Liberdade.

Paredes de Coura

Mulher ficou
em estado grave por
ter sido atropelada
Uma mulher de 70 anos ficou ferida
com gravidade, depois de ter sido
atropelada na freguesia de
Resende.
A mulher sofreu um traumatismo
craniano e foi transportada pelos
Bombeiros Voluntários de Paredes
de Coura ao Hospital de Braga, com
acompanhamento da Viatura
Médica de Emergência e
Reanimação do Hospital de Viana
do Castelo.
O acidente aconteceu pelas 14 horas
na Rua Dr. José Gomes Moreira.
Os Bombeiros Voluntários de
Paredes de Coura estiveram no local
com cinco operacionais e duas
viaturas.

Um jovem de 13 anos ficou ferido com gravidade, ontem à tarde em
Tadim, num acidente que envolveu um autocarro e a bicicleta onde
seguia. O jovem terá caído da bicicleta na Avenida do Cíclo no momento em que passava o autocarro dos Transportes Urbanos de Braga, tendo ficado ferido com gravidade num braço. Os Bombeiros Sapadores de Braga prestaram o socorro

Braga

GNR apreendeu armas a homem suspeito
de maus tratos a animais

Política

Programa ‘Da Europa para o Minho’ no ar
O programa ‘Da Europa para o Minho’ avança hoje para mais uma edição na Antena Minho.
Hoje, entre as 12 e as 13 horas, o eurodeputado José Manuel Fernandes estará em conversa
com o jornalista Paulo Monteiro, para analisar as últimas notícias relativas à política nacional e internacional.

Cabceiras de Basto

A GNR apreendeu ontem três espingardas caçadeiras e 128 cartuchos a um homem suspeito de maus tratos a animais de companhia, na freguesia de Sobreposta. O homem, de 65 anos, encontrava-se a ser investigado no âmbito de um processo relacionado com
a morte de um animal. No decorrer daacção policial foram emitidos
três mandados de busca, um numa residência e dois em veículos,
que culminaram na apreensão das espingardas caçadeiras e dos cartuchos. O homem já tinha sido constituído arguido no decurso do
inquérito, tendo entretanto os factos sido comunicados ao Tribunal.

Novo executivo municipal já reuniu
Publicidade

O novo Executivo Municipal de Cabeceiras de Basto realizou ontem a sua primeira reunião
do mandato 2021/2025, sob a presidência de Francisco Alves, tendo estado presentes os vereadores do Partido Socialista António Fernando Basto e Carla Lousada, bem como os vereadores eleitos pela Coligação PPD/PSD-CDS-PP, Manuel Teixeira e António Ribeiro Fernandes, e pelo movimento IPC - Independentes por Cabeceiras, Jorge Machado e Hélder Vaz.
Das principais deliberações tomadas, destaque para a aprovação, com sete votos a favor, de
um Voto de Pesar pelo falecimento, no passado dia 1 de Outubro, do ex-presidente da Junta
de Freguesia da Faia, António de Sousa Cunha. Nascido a 19 de Agosto de 1958 e aposentado da GNR, foi presidente da Junta de Freguesia da Faia no mandato 2017/2021, tendo falecido inesperadamente poucos dias antes do final do mandato. A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto deliberou “aprovar um voto de pesar pela morte do cidadão e autarca
António Cunha, apresentando à família as mais sentidas condolências”.
Durante esta primeira reunião camarária após o acto eleitoral, o presidente da Câmara informou o Executivo Municipal da nomeação de António Fernando Basto como vice-presidente da Câmara e da designação de Carla Lousada como vereadora em regime de permanência.
Nesta reunião foram aprovados, por unanimidade, as Normas de Participação do XI Concurso das Quadras de S. Martinho e do XX Encontro de Quadras de S. Martinho, bem como as
Normas de Funcionamento do II Concurso de Natal I A montra Mágica.
De entre outros assuntos, a Câmara Municipal concedeu mais quatro apoios à natalidade,
no montante global de 2 mil euros.
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