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Investigadora conquista bolsa de meio milhão
INVESTIGADORA da UMinho foi distinguida com bolsa da Fundação la Caixa. Cristina Cunha vai receber 500 mil euros até 2025
para perceber como o fungo Aspergillus pode atacar doentes com imunidade reduzida
UMINHO
| Marlene Cerqueira |

Cristina Cunha ganhou uma bolsa da Fundação la Caixa no valor de meio milhão de euros. Até
2025, a investigadora da Universidade do Minho vai investigar
como é que o fungo Aspergillus
pode atacar doentes com imunidade reduzida.
Investigadora do Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina, Cristina Cunha foi premiada
no Concurso CaixaResearch de
Investigação em Saúde 2022, da
Fundação la Caixa.
Em comunicado, a UMinho
explica que a investigadora vai
dedicar os próximos três anos a
compreender como o fungo Aspergillus pode atacar doentes
Publicidade
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Cristina Cunha é investigadora do ICVS da Escola de Medicina da UMinho

com imunidade reduzida e causar doença pulmonar severa associada com taxas de mortalidade elevadas.
“Os resultados do trabalho vão
ajudar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento desta
grave complicação e no prog-

nóstico dos doentes”, explica.
A mesma fonte, descreve que
“o fungo Aspergillus transmitese pelo ar, mas para a maioria
das pessoas saudáveis, não traz
problemas. No entanto, quem
tem o sistema imunitário sensível – porque recebeu transplan-

lll
O concurso que agora
distinguiu Cristina Cunha
é o único do género na
investigação biomédica
ibérica. Este ano atribui
mais de 23 milhões de euros
a 33 projectos, sendo
13 deles em Portugal.
A presente edição envolveu
546 candidaturas.
te, tem um tumor, está em terapia intensiva ou tem Covid-19 –
pode desenvolver aspergilose
pulmonar invasiva, que sem tratamento rápido pode ser fatal”.
A cada ano, globalmente há 30
milhões de pessoas em risco de
desenvolver essa infecção e 300

mil novos casos diagnosticados.
Apesar dos recentes avanços, o
diagnóstico e o tratamento desta
infecção “são um sério desafio
médico”.
A investigadora vai estudar
ainda como é que só certas pessoas têm aspergilose, nomeadamente as de imunidade reduzida.
Vai “assim estudar factores específicos que alteram o equilíbrio da comunidade de microrganismos que habita os pulmões desses doentes e pormenorizar como o fungo ataca”.
“As infecções fúngicas oportunistas são um problema crescente e com taxas de mortalidade
associadas superiores a 30%, logo torna-se muito relevante estudar esta área na tentativa de
identificar alternativas terapêuticas”, realça a cientista.

12 ???????????
correiodominho.pt
3 de Outubro 2022

1 de Março 2022 correiodominho.pt
Braga 3

AEB exige redução do IVA na energia
AEB pede “medidas urgentes e temporárias” para fazer face ao aumento dos custos com a energia, em concreto a redução
da taxa do IVA e a promoção de um programa nacional de apoio à transição e eficiência energética.
AEB
| Marlene Cerqueira |

A Associação Empresarial de
Braga (AEB) exige que o Governo tome “medidas urgentes” para que as empresas consigam fazer face ao aumento brutal dos
custos da energia. Reivindica,
em concreto, a redução imediata
da taxa do IVA em todos os escalões de consumo de energia para
a taxa reduzida e a promoção de
um programa de apoio à transição e eficiência energética.
As reivindicações surgem na
sequência de uma reunião do
Conselho Estratégico da AEB,
que integra empresários de vários sectores de actividade e onde estes deram conta das dificuldades que enfrentam, sobretudo
com o aumento dos custos da
energia, mas também com a es-

DR

Conselho Estratégico da AEB reuniu para debater dificuldades das empresas

calada da inflação, do custo dos
transportes e falta de matériasprimas, explicou Daniel Vilaça
ao Correio do Minho.
O presidente da AEB cita, a título de exemplo, o caso de uma

unidade hoteleira da cidade que
viu a factura mensal da energia
passar de 15 mil para 91 mil euros por mês.
“São valores incomportáveis.
Há várias empresas que se depa-

ram com a factura a duplicar ou
triplicar de valor”, alerta Daniel
Vilaça, que não esconde que saiu
da reunião do Conselho Estratégico “bastante preocupado’ com
as dificuldades que as empresas
enfrentam para manter a actividade.
No que respeita ao aumento
dos preços da energia, o presidente da AEB defende que “as
empresas necessitam, por um lado, que as suas facturas energéticas diminuam no imediato”, e,
por outro, de “proceder à adopção urgente de medidas que promovam a redução de consumo
de energia, a adopção de processos de melhoria da sua eficiência
energética e hídrica e de transição energética para outras fontes
de energia, de forma a reduzir a
sua dependência face a combustíveis fósseis”.

Neste âmbito, a AEB pede ao
Governo “um conjunto de medidas excepcionais”, que produzam “efeitos rápidos e verdadeiramente eficazes”, para apoiar as
empresas. Em concreto, “a redução imediata da taxa de IVA
aplicável a todos os escalões de
consumo de energia para a taxa
reduzida” e a “promoção de um
novo programa nacional de
apoio à eficiência e transição
energética”. Daniel Vilaça frisa
que deve ser “um programa
acessível a todas as empresas e
sectores e sem grandes exigências burocráticas, num modelo
semelhante ao ADAPTAR, que
apoie os investimentos que as
micro e PME têm de promover
para implementar o conjunto
alargado das acções previstas no
Plano de Poupança de Energia
2022-2023.
Publicidade
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Arquidiocese pede “perdão”
por alegados abusos sexuais
ARQUIDIOCESE de Braga pediu “perdão” pelos alegados abusos sexuais imputados ao cónego Manuel
Fernando Sousa e Silva, adiantando que em Julho foram lhe impostas “medidas disciplinares”.
RELIGIÃO
| Redacção/Lusa |

A Arquidiocese de Braga pediu
“perdão” pelos alegados abusos
sexuais imputados ao cónego
Manuel Fernando Sousa e Silva
em Joane, Famalicão, adiantando que em Julho de 2022 foram
impostas “medidas disciplinaPublicidade

res” ao sacerdote.
Em comunicado, arquidiocese
especifica que as medidas passaram pela “necessidade de o suspeito se abster de exercer publicamente o seu ministério sacerdotal e, de modo particular, a celebração pública dos Sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, devendo recolher-se num

clima de oração, reflexão e penitência”.
“É com dor e sofrimento que a
Arquidiocese de Braga tem vindo a acompanhar, nestes últimos
dias, através da comunicação social, o relato de homens e mulheres vítimas de abusos por parte do Cónego Manuel Fernando
Sousa e Silva”, refere o comuni-

cado.
O jornal Nascer do Sol publicou em 17 de Setembro uma reportagem sobre “os abusos sexuais de menores praticados em
Joane durante décadas por um
sacerdote, o cónego Fernando
Sousa e Silva”. Na sexta-feira, o
jornal i dá conta de relatos de
abusos sexuais por parte de Fernando Sousa e Silva, em Joane,
alegadamente cometidos ao longo de décadas, sobretudo no
confessionário. “Muitas vítimas
pontapearam o fantasma denunciando-o nas redes sociais”, e
“não se escondem atrás de nomes falsos e dão o rosto”, lê-se
no matutino. Na noite de sextafeira, a RTP1 passou igualmente
uma reportagem sobre o assunto, que regressou às páginas dos
jornais.

lll
“Reconhecemos que não
conseguimos ser mais
céleres no tratamento
do caso e mais eficazes
no acompanhamento
das vítimas, o que
lamentamos”,
admite a Arquidiocese.
A Arquidiocese pede perdão a
todas as vítimas, “feridas física,
emocional e espiritualmente pelos abusos sofridos”, um pedido
que estende às famílias das vítimas e a todos os agentes pastorais da Paróquia de Joane e a toda a comunidade cristã.
“A comunidade paroquial tem
sido sujeita a uma forte exposição mediática que reaviva memórias dolorosas, mas que contribui para trazer à luz factos que
nunca deveriam ter acontecido.
Reconhecemos que, neste caso,
a Igreja falhou no seu dever de
proteger os mais frágeis e vulneráveis”, acrescenta.
Refere que, em 21 de Novembro de 2019, chegou à Comissão
de Protecção de Menores e
Adultos Vulneráveis da Arqui-

diocese de Braga (CPMAV) uma
denúncia por parte de uma vítima, relatando ter sofrido abuso
sexual por parte do referido sacerdote. Esta vítima mencionou
a existência de outras vítimas.
“Dentro dos limites das suas
competências, a Comissão diligenciou no sentido de identificar
estas e outras possíveis vítimas,
mas sem sucesso”, lê-se ainda
no comunicado.
Dois anos mais tarde, chegou à
Comissão mais uma denúncia.
“Tendo a CPMAV enviado os
relatórios relativos às duas denúncias à autoridade eclesiástica
competente, o então arcebispo
de Braga [Jorge Ortiga] criou,
em Janeiro de 2022, uma Comissão de Investigação Prévia, em
conformidade com as normativas eclesiásticas à data em vigor.
Em Maio de 2022, o actual arcebispo de Braga [José Cordeiro]
enviou todos os elementos recolhidos para o Dicastério para a
Doutrina da Fé”, sublinha o comunicado.
Em Julho de 2022, e “em sintonia com o mesmo Dicastério”,
foram impostas as referidas medidas disciplinares ao sacerdote
em causa.
“Reconhecemos que não conseguimos ser mais céleres no
tratamento do caso e mais eficazes no acompanhamento das vítimas, o que lamentamos”, admite a arquidiocese.
Vinca que a CPMAV “disponibilizará de imediato, no âmbito
das suas competências, um serviço de escuta destinado a todos
quantos desejem partilhar as
suas dolorosas experiências”.
O serviço estará disponível na
paróquia de Joane de forma presencial, sendo ainda possível recorrer ao mesmo por via telefónica ou por correio electrónico.
Os novos testemunhos que, entretanto, possam chegar à Arquidiocese “poderão permitir uma
leitura mais completa do caso e
possivelmente justificar novos
procedimentos”.
A Arquidiocese apela a todos
os que possam ter sido vítimas
de qualquer espécie de abuso sexual em alguma paróquia ou instituição para contactarem a
CPMAV.
“Confiamos que a nossa Igreja
saberá abrir-se a um novo futuro, marcado pelo reconhecimento humilde e transparente dos
seus erros e pecados, pelo acolhimento das vítimas e pela prioridade de criação de uma cultura
de prevenção e cuidado”, remata
o comunicado.
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Problema da escassez de água no futuro
resolve-se com as “cinco torneiras”
POÇAS MARTINS, ex-secretário dom Ambiente alerta para necessidade de mudança de políticas e de comportamentos
para enfrentar desafio da escassez de água. No futuro, avisa, os períodos de seca vai ser cada vez mais frequentes.
lll
Ainda há quem, do lado
de cá, ache que o objectivo
é fazer como Espanha: fazer
muitas barragens, ter tantas
barragens vazias como
Espanha
As nossas barragens têm
de deixar de ser tanto para
produção de electricidade
e mais para a agricultura
Temos de reabilitar muito
do que temos e sermos mais
eficientes no consumo
da água.

DR

Joaquim Poças Martins foi o convidado da última edição do programa ‘Da Europa para o Minho’

DA EUROPA PARA O MINHO
| José Paulo Silva |

Joaquim Poças Martins, ex-secretário de Estado do Ambiente
e consultor do sector da água para a União Europeia, NATO e
Banco Mundial, alertou que
“sempre houve e haverá secas”,
mas que os problemas de abastecimento não podem continuar a
ser enfrentados com “as soluções do passado”. Convidado do
programa ‘Da Europa para o Minho’, da Rádio Antena Minho,
Poças Martins avisou que, num
contexto de alterações climáticas, as situações de seca vão “repetir-se muitas vezes”, pelo que
temos de nos preparar, em termos técnicos e políticos, “para
esta nova normalidade”.
Segundo o também secretáriogeral do Conselho Nacional da
Água, “felizmente temos soluções” para enfrentar futuros momentos de escassez de água para
consumo humano e para a agroindústria, como o que vivemos
em Portugal desde 2017.
Deve-se “ventrar a questão nas
cinco torneiras”, advogou Poças

Martins no programa moderado
pelo jornalista Paulo Monteiro e
com a participação habitual do
eurodeputado José Manuel Fernandes.
A água da chuva constitui, na
linguagem usada por Poças Martins, uma dessas cinco torneiras,
mas “será cada vez menos”
A segunda torneira é a da água
que vem de Espanha pelos rios
internacionais e, também por essa via, “dificilmente teremos
mais água do que aquela que temos”.
A terceira torneira a ter em
conta no futuro, segundo este especialista da gestão hídrica, é da
“água virtual”, exemplificando
que “quando importamos um
quilo de arroz, estamos a importar duas ou três toneladas de
água para o produzir”. Ou seja,
com a importação de cereais,
Portugal está a evitar “gastar
quatro ou cinco barragens do Alqueva”.
A água reutilizada constitui outra das torneiras apontadas por
Poças Martins, relevando que
“cada um de nós gasta entre 100
e 150 litros de água por dia”, o

lll
“Temos câmaras municipais com perdas baixíssimas de água
e também temos os campeões de perdas, que estão no Norte
do país. Temos câmaras com 80% de perdas de água, o que é
absolutamente intolerável e evitável.”
que quer dizer que o que gastam
todos os portugueses corresponde a 600 milhões de metros cúbicos, quantidade de água que
“dava para regar aquilo que rega
Alqueva”
Afirmou Poças Martins que,
“sem construir barragens, teríamos a possibilidade de ter um
regadio semelhante ao Alqueva
espalhado pelo país’ e que “estamos literalmente a atirar ao mar”
cerca de 400 milhões de euros
por ano com a água que não reutilizamos.“Essa água posta ao
serviço de uma agricultura de alto valor acrescentado e optimizada daria para terminar com a
dependência alimentar do exterior”, sinalizou.
“A última torneira é a dessanalização. Termos mil quilómetros
de costa e uma quantidade infinita de água do mar. Hoje em dia

já é possível dessanalizar ao preço a que as câmaras compram a
água às empresas do grupo
Águas de Portugal”, apontou o
ex-secretário de Estado do Ambiente, concluindo que se há
problema futuro de escassez de
água, há também soluções para o
resolver.
“No passado, tínhamos só praticamente duas torneiras: chuva
e água de Espanha. Há quem tenha a cabeça formatada para o
passado. Quem não pensar nas
outras três torneiras, não tem soluções”, avisou
A questão da gestão dos caudais dos rios internacionais entre
Portugal e Espanha foi outra
questão abordada por Poças
Martins, que fez parte do Governo que, em meados da década de
90, começou a discutir com Espanha a Convenção de Albufeira

“Sentíamos uma grande crispação no diálogo com Espanha”,
confessou este especialista, segundo o qual, com a integração
na União Europeia, “Portugal e
Espanha passaram a ter que negociar certas matérias e a água é
uma delas”.
Recordou que “foram encontrados patamares possíveis de
equilíbrio”, mas adverte que
quando a situação de escassez de
água “é levada ao extremo, a
Convenção de Albufeira não
oferece as soluções adequadas”.
Isto é, “se Espanha não tiver
água de acordo com os artigos
da Convenção, simplesmente
não dá”.
Poças Martins adverte que “os
rios têm de existir como entidade, independentemente de as
suas águas serem usadas pelas
pessoas”, ou seja, “tem de haver
biodiversidade e continuidade
hidráulica”, cenário que “está a
ser difícil” de conseguir actualmente na Península Ibérica
“Espanha seguiu um modelo
de desenvolvimento de colonização do país. Construiram barragens para armazenar a água
largamente subsidiada no século
XIX e essa situação mantém-se’,
referiu, para explicar que “Espanha está, de facto, a gastar água
de mais, a levar o consumo até á
última gota”.
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§educação
Debate
Ainda as respostas
para os alunos com
necessidades especiais
Uma moção apresentado pelo
eleito do partido Aliança na Assembleia Municipal de Braga solicita à Câmara que exija do Governo “imediatas conversações
no sentido de definir, com carácter de urgência, resposta às necessidades das escolas, e em
particular às crianças com necessidades especiais”.
Numa sessão em que representantes do movimento ‘Pais em
Luta’ voltaram a reivindicar do
Município condições para o
acompanhamento de alunos
com necessidades especiais, sobretudo em tempo não lectivo, o
eleito do Aliança, João Carlos
Vaz da Silva defendeu o redirecionamento de fundos do Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR) para uma resposta às necessidades identificadas pelo
Município e pelas instituições da
economia solidária e social.
O autarca alegou que “os municípios deparam-se com enormes
constrangimentos agravados pelo penoso processo de descentralização de competências”.
Sobre a mesma matéria, a CDU,
pela voz de Sandra Cardoso, numa declaração política, alegou
que a descentralização de competências “permite agora ao Município de Braga tomar decisões
tão importantes como esta da
inclusão de todas as crianças e
jovens, com igualdade e sem
discriminação”.
Para a CDU, “se é um facto que o
poder central tem a sua quota de
responsabilidade , não é menos
verdade que o poder local tem a
mesma obrigação, não só moral
mas institucional, de tudo fazer
para resolver os problemas dos
seus munícipes”.
Publicidade

Assembleia recomenda aumento
do apoio às refeições escolares
ACTUALIZAÇÃO dos montantes pagos pela Câmara pelo serviço de refeições escolares é recomendada
na Assembleia Municipal. Autarcas das freguesias alertam para défice da operação.
EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva |

A Assembleia Municipal de Braga aprovou uma recomendação
apresentada pelo presidente da
União de Freguesias de Real,
Dume e Semelhe de actualização dos valores atribuídos pela
Câmara para o serviço de refeições escolares nos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do
ensino básico.
Um aumento de 0,25 cêntimos
por refeição é uma das propostas
aprovadas, actualização que se
deve concretizar logo que o Governo passe dos actuais 2,50 para 2,75 euros o valor pago às câmaras municipais para esse fim,
de acordo com entendimento a
que já chegou com a Associação
Nacional de Municípios Portugueses.
Por outro lado, a recomendação apresentada por Francisco
Silva, o autarca de Real, Dume e
Semelhe, aponta para um aumento imediato de 35 cêntimos
no que diz respeito ao prolongamento de horário no serviço de
refeições.
O presidente da União de Freguesia justificou o aumento de
40 para 75 cêntimos por refeição
com a actualização salarial dos
trabalhadores afectos a este serviço, bem como dos custos de
aquisição de materiais de limpeza.
Na Assembleia Municipal da
passada sexta-feira, Francisco

DR

Câmara Municipal paga 2,50 euros por cada refeição escolar, mais 40 cêntimos pelo serviço de prolongamento de horário

lll
A recomendação aprovada
na última Assembleia
Municipal surge num
momento em que algumas
juntas de freguesia e outras
entidades já subscreveram
com a Câmara o protocolo
de apoio para o
fornecimento de refeições
escolares.

Silva aludiu ao “esforço enormíssimo das juntas de freguesia
em manter este serviço”, tendo o
presidente da Junta de Freguesia
de Gualtar, João Vieira, acrescentado que “há risco de encerramento de serviços”, por défice
de exploração dos mesmos.
No que diz respeito às actividades de animação e apoio à família (AAAF) na educação pré-escolar, a recomendação considera
que o Município de Braga deve
disponibilizar recursos os finan-

ceiros necessários para assegurar a qualidade e segurança para
os alunos com necessidades especiais.
No que diz respeito ao complemento de apoio à família (CAF)
para os alunos 1.º ciclo do ensino básico, o autarca de Real sugeriu que seja realizado um
acordo idêntico ao das AAAF,
de forma a uniformizar os valores a cobrar aos pais e encarregados de educação em todo o
concelho.
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C&C Pronto Investe aposta
na confiança e transparência

C

onfiança, honestidade, ética,
transparência e atendimento personalizado estão entre os valores
que guiam a C&C Pronto Investe, a nova
aposta no sector imobiliário da região,
que inaugurou a sua sede na passada sexta-feira na Rua do Fujacal, n.º 10, Braga.
A C&C Pronto Investe actua no sector
imobiliário, contemplando compra, venda, locação, trespasse e outros, bem como
na área da construção e remodelação de
imóveis, além de intermediação de crédito bancário. A empresa está sediada em
Braga, contudo atende toda a região norte
de Portugal e dispõe de uma equipa especializada para apresentar as melhores soluções aos seus clientes.
A marca conta já com longos anos de
experiência em Angola e no Congo ao nível da construção. Agora Celestino Hilário e Luísa Hilário resolveram apostar no
ramo imobiliário em Portugal, criando
uma imagem própria neste mercado. A
motivação para este novo projecto surgiu
da “vontade de mudar o paradigma actual, de começar uma folha em branco, de
trabalhar e fazer o certo. Queremos trabalhar lado a lado com o cliente, acompanhando-o em todos os momentos, dandolhe todo o apoio e atenção de que necessita. Queremos credibilidade, um serviço de proximidade e confiança”, sublinha Celestino Hilário.
Além dos sócios Celestino e Luísa Hilá-

rio, a C&C Pronto Investe conta já com
uma equipa de 10 colaboradores, e o objectivo é desde já começar a crescer. “O
recrutamento nesta casa está sempre aberto, embora deva ser feito de forma paulatina. Quem quiser integrar esta equipa será bem-vindo, sabendo que aqui o
trabalho é honesto, temos ambição, mas
sempre com humildade, fazemos o certo
para que todos sejam bem-sucedidos”,
garante Celestino Hilário.
As expectativas para os próximos tempos são as melhores, e Celestino Hilário
revela que está já prevista a abertura de
novas lojas, nomeadamente, em Guimarães, Paredes, e no Porto. “Até ao final do
ano pelo menos duas destas lojas vão arrancar em sistema de franchising”, assegura.
Relativamente à actual situação do mercado imobiliário, Celestino Hilário considera que maior preocupação deve passar
pela angariação de imóveis. “Há sempre
quem venda, e no futuro acredito que surjam novos imóveis até porque a própria
conjuntura económica vai contribuir para
que isso aconteça. A nível de compradores acredito que haverá muito espaço para
o público estrangeiro que continua a acreditar muito no nosso país, mas não só.
Nos próximos 3 anos não acredito que se
sintam alterações significativas no mercado imobiliário”, afirma.
A inauguração da sede da C&C Pronto

A C&C
Pronto
Investe
Exemplo
para
texto para
um
destaque...
é a nova aposta no sector
imobiliário da região. Confiança,
honestidade e transparência
são os valores que guiam esta
marca que se compromete
a trabalhar lado a lado
com o cliente.
Investe decorreu na sexta-feira na presença de toda a equipa, clientes, futuros
clientes, ex-colegas, família e amigos.
Entre os presentes esteve também o presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça.
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Roberto Costa e Edna Costa apresentam-nos o Edna’s Boteco, que cativa pela gastronomia típica brasileira
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Localizado na Rua do Taxa, o Edna’s Boteco trouxe até Braga os sabores típicos da comida
brasileira, em especial da gastronomia mineira. Este é mais um espaço no roteiro Verde
Cool, uma iniciativa que a Associação Empresarial de Braga promove até 9 de Outubro.



_

Edna’s Boteco propõe
viagem pelos sabores típicos do Brasil
AEB
| Redacção |

O roteiro Verde Cool convida-nos hoje a viajar pelo Brasil através dos pratos típicos servidos no Edna’s Boteco.
Este restaurante, localizado na Rua do Taxa n.º 3, junto
ao Colégio Teresiano, é tipicamente brasileiro, muito inspirado na cozinha mineira, mas com uma oferta de pratos
representativa de todos os estados brasileiros.
O Edna’s Boteco é um dos 42 espaços que integram esta edição do roteiro Verde Cool, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga que está a decorrer até ao
dia 9 de Outubro.
Recorde-se que o roteiro Verde Cool regista a parceria
do jornal Correio do Minho e da rádio Antena Minho
(106 FM), que diariamente lhe dão a conhecer os espaços
onde pode saborear apetitosos menus compostos por um
Publicidade

petisco e um copo de vinho verde, por apenas 3,50 euros
cada.
Edna Costa faz-nos uma visita guiada pelo Edna’s Boteco, um espaço muito frequentado pela comunidade brasileira radicada em Braga que ali mata as saudades da comida típica do Brasil.
A clientela é maioritariamente brasileira, mas também
são já muitos os bracarenses que frequentam o restaurante. Estes últimos “pedem, sobretudo a nossa feijoada à
brasileira, mas também já se aventuram noutros pratos,
como o escondidinho de carne seca. Vêm muito em grupo para experimentar novos sabores e gostam”, conta
Edna Costa.
Edna Costa explica que o escondidinho de carne seca é
um prato “parecido com um empadão”, confeccionado
com puré de mandioca, carne seca desfiada e muito queijo. “É um prato que nos faz viajar muito pelo nordeste

brasileiro, por uma cozinha rica de sabores”, descreve a
empresária.
Com as temperaturas a descer, chegam ao Edna’s Boteco os pratos “de aconchego”, como os caldos, muito
apreciados pelos brasileiros. “Temos caldo de mandioca,
caldo de feijão, caldo de peixe... muitas variedades de
caldos, além de outras especialidades que trazem o aconchegam da comida”, explica.
Para o menu Verde Cool, este restaurante aposta também numa iguaria típica brasileira: ‘peixinhos do boteco’. Trata-se de um filete de tilápia (um peixe típico do
Brasil) servido com molho tártaro. O petisco casa na perfeição com um copo de vinho verde Porta da Capela.
A promoção é válida de quarta-feira a domingo, das 20
às 23 horas.
O roteiro Verde Cool decorre até 9 de Outubro, em Braga, Vila Verde, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso.
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Festividades em Honra de São Miguel

Gualtar festejou São Miguel com
“extraordinária adesão” popular
GUALTAR voltou a celebrar as Grandes Festividades em Honra de São Miguel. Foram quatro dias intensos de festa que ficaram
marcados pela “extraordinária” adesão dos gualtarenses aos momentos de animação, mas também às celebrações religiosas.
GUALTAR
| Marlene Cerqueira |

A elevada participação da população marcou os quatro dias das
Grandes Festividades em Honra
de São Miguel que ontem terminaram, em Gualtar. A afluência
dos gualtarenses notou-se não só
nos momentos de animação,
mas também nos actos religiosos
que “são o centro destas festas”,
como realça o cónego Avelino
Amorim.
Foi em 2018 que se realizou a
primeira edição destas festas.
Até então, a paróquia assinalava
o dia do padroeiro com uma eucaristia.
Já com o cónego Avelino Amorim como pároco, a comunidade
mobilizou-se e foi formada uma
Comissão de Festas que garantiu
a realização das festividades
desde 2018 até agora.
Em 2020 não foi possível celebrar o padroeiro, devido à pandemia. E no ano passado o programa foi muito restrito, ainda
devido à situação de saúde pública que se vivia.
Este ano, passada a pandemia,
a festa voltou a realizar-se e notou-se uma “extraordinária adesão” tanto nos momentos profanos, como nos religiosos. “É um
sinal visível da união desta comunidade”, nota o cónego, que
coordenou a Comissão de Festas
responsável pelo alargamento
das celebrações e pelo seu com-

ROSA SANTOS

Apesar do extenso programa de animação, as celebrações religiosas são o foco principal destas festas em honra do padroeiro de Gualtar

lll
Grandes Festividades em
Honra de São Miguel
decorreram entre quinta-feira e ontem, em Gualtar,
e ficaram marcada pela
elevada adesão da
população nos eventos
religiosos e nos momentos
de animação profana.

plemento com um programa
cultural e artístico “que dá um
colorido interessante à festa e se
revelou uma aposta a que as pessoas aderem cada vez mais”.
Apesar dos tempos difíceis, a
comunidade tem sido generosa e
contribuído para a realização
das festas, constata o cónego.
“Quando as pessoas são envolvidas, quando há verdadeiramente
o espírito de comunidade, a generosidade aparece, os proble-

mas resolvem-se e a alegria partilha-se na festa”, referiu.
Nesta festividade, o pároco
deixou ainda uma mensagem
aos fiéis, desafiando-os a seguir
o exemplo de São Miguel e, “em
liberdade, dizer sim a Deus”.
“Realizámos novena desde o
dia 20 com a novena e o objectivo foi sempre esse: encontramos
alguma referência para a nossa
vida, sobretudo para a nossa vida cristã, a partir do padroeiro

que celebramos”, referiu, lembrando o testemunho que São
Miguel deixou “de dizer ‘sim’ a
Deus’ quando poderia ter dito
‘não’ como outros anjos o fizeram’.
As festividades deste ano ficam também marcadas pelo encerramento de um ciclo, uma
vez que a Comissão de Festas
vai ser renovada. No próximo
domingo serão apresentados à
comunidade os novos membros.
Publicidade
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Festividades em Honra de São Miguel

Lápide testemunha devoção
e reconhece Comissão de Festas
LÁPIDE no exterior da igreja é uma marco que exterioriza a devoção dos gualtarenses ao seu
padroeiro e também reconhece o trabalho realizado pela Comissão de Festas que iniciou estas festas.
DR

Augusto Canário em Gualtar

No sábado à noite

‘Augusto Canário
e Amigos’
mobiliza multidão

ROSA SANTOS

Lápide foi descerrada ontem de manhã, no final da missa solene em honra do padroeiro de Gualtar, São Miguel

GUALTAR
| Marlene Cerqueira |

Num sinal exterior de devoção a
São Miguel e de reconhecimento
ao trabalho desenvolvido pela
primeira Comissão de Festas, foi
descerrada ontem uma lápide,
colocada à porta da igreja paroquial de Gualtar.
O momento decorreu no final
da eucaristia solene em honra de
São Miguel, um dos pontos de
destaque do programa das Grandes Festividades em Honra de
São Miguel.
Publicidade

Esta lápide “é um sinal exterior
da nossa devoção e gratidão ao
padroeiro São Miguel” e, ao
mesmo tempo, “é uma forma
muito singela, mas também merecida, de reconhecermos o trabalho que esta primeira Comissão de Festas, de forma desinteressada, foi capaz de realizar
desde 2018 até este ano. Um trabalho realizado com qualidade e
dignidade, como todos reconhecem”, referiu o cónego Avelino
Amorim.
O pároco de Gualtar sublinhou
que lápide não tem por finalida-

de “elogiar pessoas”, mas sim
“reconhecer o contributo que estas pessoas tiveram ao fazer nascer estas festas e dar-lhes esta
importância”.
A Comissão de Festas que promoveu a primeira edição das
Grandes Festividades em Honra
de São Miguel tinha por missão
organizar o evento ao longo de
três anos. “Acabaram por ser
cinco, devido à pandemia”, justifica o cónego Avelino Amorim.
Os protagonistas vão mudar,
mas o futuro destas festividades
de tradição recente está garanti-

do. “Já tivemos, este ano, um casal a acompanhar a organização
para irem percebendo o dinamismo que organizar a festa implica”, revelou o pároco, revelando
ainda que serão três os casais
gualtarenses que vão integrar a
nova Comissão de Festas. “Serão apresentados, no próximo
domingo, à comunidade paroquial”, disse, acrescentando que
além deste núcleo duro, a Comissão de Festas contará também com “um leque alargado de
colaboradores” que vão garantir
a continuidades das festividades.

As Grandes Festividades em
Honra de São Miguel de Gualtar contaram este ano com um
vasto programa , que se desenrolou entre quinta-feira e ontem. Em termos de animação,
o destaque vai para a noite de
anteontem, com a actuação de
Augusto Canário e Amigos a
mobilizar uma autêntica multidão, com pessoas de todas as
idades, mas sobretudo muita
juventude.
O Grupo de Cavaquinhos de
Gualtar, Tony da Bouça e o
Grupo de Cordas de São Miguel de Gualtar marcaram o
programa de quinta-feira.
Na sexta-feira, a animação esteve a cargo de Liliana Oliveiria e Jorge Martins com cantares ao desafio, e do grupo
musical Show Band.
No sábado, destaque ainda para a actuação do Dj JC Eventos, pela noite dentro.
Ontem, o programa privilegiou o folclore com a actuação
dos grupos: Grupo Folclórico
de São Miguel de Gualtar;
Grupo Folclórico de Rio Tinto, Esposende; Sinos de Sé; e
Rusga de Merelim S. Paio.
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ROSA SANTOS

Procissão realizou-se ontem à tarde e mobilizou centenas de pessoas

Procissão foi ponto altas das festas
OITO andores integraram esta procissão, destacando-se o andor com a imagem do Menino Jesus, transportado por jovens
da paróquia, numa alusão à Jornada Mundial da Juventude que Portugal se prepara para acolher.
GUALTAR
| Marlene Cerqueira |

A Majestosa Procissão em Honra de São Miguel foi o ponto alto
dos quatro dias de festividades
em Gualtar. Este acto religioso,
realizado ontem à tarde, registou
elevada participação da comunidade gualtarense que assim deu
testemunho da sua devoção pelo
padroeiro.
Oito andores magnificamente
ornamentados com flores naturais foram levados em ombros
por populares, percorrendo algumas artérias de Gualtar.
À frente seguiu o andor com a

imagem do Menino Jesus, carregado por jovens, numa dinâmica
que pretendeu fazer a ligação à
Jornada Mundial da Juventude
que Portugal vai acolher - explicou o pároco local.
A ornamentação de seis andores foi oferecida por particulares, assim como a decoração da
igreja onde, ontem de manhã, se
celebrou a eucaristia solene em
honra de São Miguel.
Já a ornamentação do andor de
São Brás foi oferecida pela Confraria de São Brás e o andor de
Nossa Senhora das Graças foi
decorado pela Legião de Maria,
grupo paroquial de que é pa-

droeira.
A estes andores, na procissão,
juntaram-se ainda os de São José, Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Senhora do Sameiro e do padroeiro, São Miguel.
O cónego Avelino Amorim,
destaca não só a elevada participação dos paroquianos na procissão, mas também o facto de a
participação ter decorrido “com
muita dignidade e respeito, numa manifestação exterior da
nossa devoção por São Miguel”.
Além da missa e da procissão,
o programa religioso de ficou
ainda marcado pelo sermão.

ROSA SANTOS

Este acto religioso foi o ponto alto destas celebrações
Publicidade
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Comunidade participa
activamente nas festas
JUNTA de Freguesia apoiou a realização das festividades que, durante
quatro dias, registaram uma adesão extraordinária na população.

ROSA SANTOS

Cónego Avelino Amorim e João Vieira

DR

A noite de sábado foi a mais concorrida nestas festividades

GUALTAR
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, que acompanhou
a preparação e desenrolar das
festividades, realça a “extraordinária mobilização popular” registada, além enaltecer o papel
dos gualtarenses que voluntariamente integraram a comissão de
festas.
Em declarações ao Correio do
Minho, João Vieira, notou que as
Grandes Festividades em Honra
de São Miguel se dividem em
duas partes, a religiosa e a popular, com a Junta de Freguesia a
apoiar esta segunda vertente logística e financeiramente. Um
Publicidade

apoio justificado porque “esta é
uma festa da comunidade, que
envolve as associações e colectividades, no fundo todos os que
na freguesia fazem trabalho do
desporto até à cultura”. As associações tiveram também oportunidade de marcar presença e fazer alguma receita para ajudar à
sua actividade.
O autarca realça que a festa decorreu “em comunhão com a paróquia, numa partilha frutífera”,
evidenciando em particular “o
papel das pessoas que se voluntariaram a fazer parte da Comissão de Festas” e que contribuíram para que as festividades
fossem “um grande sucesso”.
João Vieira refere que adesão

popular não se registou apenas
na elevada participação ao longo
dos quatro dias de festa, mas
também no peditório prévio feito pela Comissão de Festas, onde se verificou “um importante
contributo” para a concretização
das festividades.
O presidente da Junta considera ainda que a nova localização
da festa se revelou muito positiva, aguardando-se agora que o
Município proceda ao alargamento e requalificação daquelas
artérias. é uma intervenção que
vai dar melhores condições para
os eventos a realizar no centro
da freguesia, mas também vai
permitir criar mais segurança, no
dia-a-dia, no acesso às escolas.

ROSA SANTOS

Festividades envolvem participantes de todas as idades

ROSA SANTOS

População participou activamente nos diferentes momentos das festas
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Minho
Obras na fase final

Piscina municipal coberta
reabre no início de 2023
AMARES
| Redacção |

DR

Mais de 6 100 alunos frequentam as escolas do concelho de Esposende

Esposende regista este
ano mais alunos inscritos

As obras de requalificação da
piscina municipal coberta de
Amares devem estar concluídas no início de 2023. De visita
ao espaço, para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos,
o presidente da Câmara Municipal, Manuel Moreira, reconheceu que “esta é mais uma
obra há muito esperada por todos.”, acrescentando que a piscina coberta é um equipamento
que sempre teve uma enorme
adesão de utentes e cuja necessidade se encontra evidenciada

pelo forte número de pessoas
que diariamente nos contactam
com intenção de frequentar o
espaço”.
A requalificação em curso
passa pela melhoria das condições energéticas e de infraestruturas hidráulicas, eléctricas e
de comunicação de dados.
A Câmara Municipal de Amares informou, entretanto, que a
época de inscrições para frequência da piscina municipal
coberta inicia-se em breve, sendo a informação antecipadamente disponibilizada através
dos canais de comunicação da
autarquia..

MUNICÍPIO de Esposende destaca aumento do número de alunos
que frequentam o ensino básico e secundário no concelho.
ESPOSENDE
| Redacção |

O concelho de Esposende regista este ano lectivo um aumento
do número de alunos inscritos,
face ao ano anterior. Este ano registam-se 6 169 alunos, mais
180 alunos que no ano lectivo
2021/22, o que corresponde a
um acréscimo de 3%.
Segundo a Câmara Municipal
de Esposende, esta inversão da
tendência global para a diminuição de alunos, registada fora dos
grandes centros urbanos, é consequência directa das políticas
de fixação de população, nomeadamente em freguesias onde as
escolas estavam aquém da sua
capacidade.
“Estes números comprovam a
forma assertiva como o Município de Esposende olha para o seu
território, desenvolvendo um
trabalho em rede que privilegia
o todo, conferindo autonomia
aos seus parceiros e apoiando os
projetos que contribuem para o
crescimento de cada freguesia”,
destaca o presidente da Câmara
Municipal, Benjamim Pereira.
No número de alunos, regista-

se um aumento de 6,2% no
Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, com a
escola de Criaz a ver crescer em
50% o número de inscritos, face
ao ano lectivo transato. Fonte
Boa regista uma subida de 12%
e Rio Tinto de 10%. Palmeira de
Faro aumenta em 12%, Gemeses
7% e Esposende 8%.
No Agrupamento António Rodrigues Sampaio, o aumento
global é de 5,5%. Os maiores aumentos registam-se em Vila
Chã, Antas e em Mar, respectivamente com subidas de 37%,
19% e 11%. Também Pinhote e
Rio de Moinhos aumentam o
número de alunos em 9% e 8%,
respectivamente. “São diversos, os apoios disponibilizados
pelo Município para a Educação,
num total superior a seis milhões
e meio de euros. Procuramos estar sempre ao lado dos nossos

parceiros educativos, dos alunos
e suas famílias, ultrapassando,
não raras vezes, as nossas competências”, adiantou Benjamim
Pereira. O Município de Esposende, em articulação com os
agrupamentos de escolas e associações de pais, procedeu à alteração da gestão do serviço de refeições, até agora concessionadas, encontrando-se já sob gestão interna as cantinas das escolas básicas António Rodrigues
Sampaio e Apúlia.
Tal decisão contribui para a
implementação das medidas
constantes no Programa de Alimentação Sustentável, Geração
S, promovido pelo Município, e
que visa a sensibilização e a
aplicação das melhores práticas
e decisões tendentes a uma alimentação mais saudável e sustentável, desde logo privilegiando-se os produtos locais.

lll
O Município de Esposende está a proceder à revisão
da Carta Educativa, com a qual se pretende realizar o
planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios
e equipamentos educativos a localizar no concelho.
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Presidente da Câmara Municipal visitou obras das piscinas

Ambiente

Município lava contentores
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

No seguimento do habitual procedimento de limpeza e desinfeção dos contentores do lixo, o
Município de Terras de Bouro
está a proceder sua à lavagem e
higienização.
Esta acção surge como forma
de manter todos os cuidados
com a saúde pública, mantendo
boas condições de higiene urbana e proporcionando uma
melhor vivência ou visitação
no concelho.

DR

Limpeza e desinfecção dos contentores

14 Minho
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Vila Verde

Pitadas campestres
sentidas em Prado
e Parada de Gatim
COM FORTE ENVOLVIMENTO das comunidades locais,
Vila Verde registou mais um momento alto na rota das
colheitas, numa simbiose entre tradições e gastronomia.
VILA VERDE
| Redacção |
DR

Em Parada de Gatim saborearam-se iguarias gastronómicas e realizou-se igualmente uma desfolhada
Publicidade

As comunidades da Vila de Prado e de
Parada de Gatim marcaram a programação deste fim-de-semana Na Rota das Colheitas, no concelho de Vila Verde.
A recriação de tradições e a partilha de
saberes e sabores do mundo rural desafiaram ao convívio e animação populares,
com forte envolvimento das instituições e
das populações locais.
Na igreja paroquial de Prado, as ornamentações dos altares com produtos agrícolas contextualizavam a celebração da
missa dominical e todo o programa extremamente diversificado de uma Festa das
Colheitas que durante três dias abriu também espaço à promoção da gastronomia
local.
A Confraria Gastronómica Das Provas
Da Feira Dos Vinte deu a conhecer as
suas Papas de sarrabulho, depois da recriação da tradicional matança do porco.
O menu gastronómico do evento incluiu
ainda o arroz de feijão com pataniscas,
além dos rojões e do porco no espeto.
Uma desfolhada de milho e um magusto
foram outras das atracções do programa
organizado pela Paróquia de Prado e que
mobilizou diferentes movimentos associativos para as atividades, como o Cortejo Etnográfico, o Desfile da Pequenada e
o Leilão das Colheitas.

Em Prada de Gatim, a animação foi intensa ao longo do fim-de-semana, com a
música folclore e as concertinas a animarem o contexto da Festa das Colheitas organizada pela Junta de Freguesia. Uma
ceifa tradicional de milho e a desfolhada,
com homens e mulheres em trajes camponeses, foram momentos especiais do
evento, marcado também pela gastronomia, com destaque para as sopas de lavrador e o pica-no-chão.

lll
A programação Na Rota das
Colheitas prossegue até final
de Novembro em diferentes
freguesias do concelho de Vila
Verde. Na próxima quarta-feira,
feriado de 5 de Outubro, arranca
a Festa das Colheitas – XXX Feira
Mostra dos Produtos Locais.

A programação Na Rota das Colheitas
prossegue até final de Novembro em diferentes freguesias do concelho de Vila Verde. Na próxima quarta-feira, feriado de 5
de Outubro, arranca a Festa das Colheitas
– XXX Feira Mostra dos Produtos Locais, que assentará arraiais na sede de
concelho, até ao próximo domingo, dia 9.

§nota
Em Vade

Candidaturas a bolsas
de estudo decorrem
até 31 de Outubro
“A Junta de Freguesia do Vade informa que as
candidaturas à atribuição de bolsas de estudo
a estudantes do Ensino Superior residentes na
União de Freguesias do Vade decorrem até ao
próximo dia” 31 de Outubro, pode ler-se numa nota emitida pelo executivo desta junta
de freguesia de Vila Verde.

Para o presidente da União de Freguesias do
Vade, Carlos Cação, esta bolsa de estudo “é
um estímulo à frequência de cursos superiores
por parte dos jovens da freguesia, visando a
melhoria das suas competências profissionais
e dotando a freguesia de quadros técnicos superiores, de modo a contribuir para um maior
e mais equilibrado desenvolvimento social,
económico e cultural”.
Para além dos jovens da freguesia, esta medida também abrange “alunos residentes” na
“União de Freguesias”.
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Famalicão
Louro

Associação Ecos Culturais do Louro
inaugura Casa do Artista Amador

Café Filosófico
abre programação
diversificada

EX-ESCOLA Primária da freguesia de Louro é reabilitada como espaço para artistas emergentes. Novo
polo cultural oferece programação diversificada já este mês.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

Com um apoio financeiro de cerca de 80 mil euros da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão e outros contributos de
um conjunto alargado de empresas, a Associação Ecos Culturais
do Louro transformou o edifício
da Escola Primária da Gandra
em Casa do Artista Amador. Ontem, foi dia de inauguração do
novo polo cultural, que tem já
programados 25 eventos para este mês de Outubro, entre concertos, exposições, palestras e sessões de cinema.
José Aguiar, o presidente da associação que organiza o festival
de música Laurus Nobilis, destacou que a Casa do Artista Amador é um espaço aberto a todos
aqueles que precisam de um local para produzir e expor a sua
arte.
A empreitada de adaptação do
antigo edifício escolar a Casa do
Artista Amador iniciou-se em
2019, cumprindo-se agora o “sonho” dos dirigentes da Associação Ecos Culturais do Louro de
oferecer um espaço de trabalho
aos artistas emergentes.

DR

José Aguiar com Mário Passos na abertura de portas da Casa do Artista Amador

Ana Cristina Direito, secretária
da Junta de Freguesia do Louro,
relevou, na cerimónia de inaugauração da Casa do Artista
Amador, o gosto de ver o edifício reaberto, agora com eventos
de carácter cultural e recreativo,
apelando à participação da po-

pulação local na programação
que tem “ofertas para todos os
gostos”.
Presente também na abertura
da Casa do Artista Amador, o
presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos elogiou a Associação

Ecos Culturais do Louro pela
concretização de “um projecto
que parecia impossível” e que
contribui para o objectivo do
Município de manter com funções os edifícios escolares que
nos últimos anos foram sendo
desactivados.

Um ‘Café Filosófico’ sobre o
o tema ‘Histórias de Vida’,
com Agostinho Fernandes,
abre, quarta-feira, dia 5, às
21.15 horas, a programação da
Casa do Artista Amador.
No dia 7, às 21.15 horas, o
professor Roberto Pérez dá a
palestra ‘Porquê escutar os
clássicos?’.
Um dia depois, à mesma hora, há concerto de música tradicional com Pedro Fernandes
e Sandra Silva.
No dia 9, às 17 horas, o espaço da Associação Ecos Culturais do Louro acolhe um concerto do grupo de Indie Pop
‘Eigreen’, estando agendado
para o dia 12 novo Café Filosófico sobre ‘Em busca do
equilíbrio perdido!’, tendo como convidado Eduardo Rego.
No dia 15, uma noite de fado
é oferecida pela Associação
Acafado.
A diversificada programação
da Casa do Artista Amador
prossegue a 16 de Outubro, às
17h00, com um concerto do
tenor Carlos Ferreira e, no dia
19, às 21.15 horas, com o Café
Filosófico ‘Custo da Cultura:
gasto ou investimento’, com
Leonel Rocha.
A par de outros eventos até
ao final do mês, a Casa do Artista Amador acolhe, todas as
quintas-feiras, a partir das
21.15 horas, experiências
multimédia.

A partir de 15 de Outubro

Novo episódio de ‘Close-Up’ na Casa das Artes com estreia de ‘Vizinhos’
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

Na noite de 21 de Outubro, dentro do episódio 7, o ‘Close-Up’
estreará, na Casa das Artes de
Famalicão, o mais recente filme
de Pedro Neves, ‘Vizinhos’, produzido pelo Teatro da Didascália
e pela Red Desert.
O quotidiano da urbanização
das Lameiras, do lugar e da sua
comunidade, será tratado numa
sessão que contará com a presença do realizador e de alguns
participantes do filme. A projecção de ‘Vizinhos no Grande Auditório da Casa das Artes prece-

de a exibição da cópia digital
restaurada de ‘Gato Preto Gato
Branco’, de Emir Kusturica.
Na noite de abertura de CLOSE-UP, a 15 de Outubro, ‘Glockenwise’ apresentam em estreia
o filme-concerto ‘Melodia do
Mundo’.
Um dos destaques da 7.ª edição
do ‘Close-Up’ é o integral dedicado à cineasta Catarina Mourão, um percurso de 25 anos de
curtas e longas metragens de
transformação do documentário
português.
Além das projecções de filmes,
haverá sessões comentadas e
uma masterclasse da realizado-

ra.
Catarina Mourão estudou Música, Direito e Cinema, é fundadora da Associação pelo Documentário Português e dá aulas de
Cinema e Documentário desde
1998 em diferentes licenciaturas
e mestrados.
Em 2000 cria com Catarina Alves Costa a ‘Laranja Azul’, produtora independente. É neste
contexto que realiza os seus filmes que têm sido premiados e
exibidos em festivais internacionais. As suas áreas principais de
investigação são o documentário, a memória, o sonho, o arquivo e a autobiografia.
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Catarina Mourão: percurso retratado no ‘Close-Up’
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Guimarães

Conferência das Nações Unidas
debate Governação Electrónica
ANTÓNIO GUTERRES, secretário-Geral das Nações Unidas, envia os seus cumprimentos na cerimónia
de abertura, seguindo-se uma palestra ministrada pelo Secretário de Estado, Mário Campolargo.
GUIMARÃES
| Redacção |

A XV da conferência internacional sobre governação eletrónica
(ICEGOV) vai reunir altos dignatários, diplomatas, representantes governamentais e executivos, organizações internacionais
e investigadores para debaterem
a Governação para a Prosperidade Social, Económica e Ambiental, na cidade de Guimarães.
A conferência é organizada
pela Unidade Operacional de
Governação Electrónica da Universidade das Nações Unidas
(UNU-EGOV - United Nations
University Operating Unit on
Policy-Driven Electronic Governance) e pela Universidade do
Minho e decorre entre amanhã e
7 de Outubro. Vai colocar em
diálogo altos dignatários dos
Governos de Portugal, Cabo
Verde, Botswana, Uganda, Áustria e Estónia (nomeadamente o
Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo),
representantes executivos (de
vários países, incluindo Sérvia,
Arábia Saudita e Irlanda), de organizações internacionais (da

DR

António Guterres vai enviar uma mensagem na cerimónia de abertura

Comissão Europeia, do Conselho da Europa e da família da
ONU), diplomatas, e investigadores internacionais e nacionais.
Entre os destaques do programa encontram-se a apresentação
e o lançamento do Ranking de
Governo Eletrónico 2022 pelo
Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações
Unidas (UNDESA – United Na-

tions Department on Economic
and Social Affairs). Os governos
de todo o mundo vão conhecer a
posição que ocupam em termos
de desenvolvimento do governo
electrónico na Mesa Redonda 1
(no dia 4 de Outubro);
Destaque ainda para a dinamização de um workshop pela
Agência para a Modernização
Administrativa (AMA), que re-

força uma aposta na descentralização e traz para Guimarães
uma sessão dedicada ao tema
“Governo Digital em Portugal:
Tendência, Desafios e Soluções”
(no dia 7 de Outubro).
O programa é ainda composto
por quatro sessões plenárias. Na
primeira, destaca-se a presença
de Cristina Duarte, Subsecretária-geral das Nações Unidas e

lll
O evento é organizado
com o apoio da AMA
e da Câmara Municipal
de Guimarães e é financiado
pelo NORTE 2020 Programa
Operacional Regional
do Norte, promovido
pela CCDR-N.
Conselheira do Secretário-Geral
para a África, e de Ministros do
Botswana, de Cabo Verde e do
Uganda, que debaterão sobre o
multilateralismo no desenvolvimento da governança digital. A
segunda, sobre Inteligência Artificial no governo eletrónico,
contará com Marta Tonovska
(Conselheira Executiva do Primeiro-Ministro da República da
Sérvia) e Abdullah Alankary (da
Autoridade para o Governo Digital da Arábia Saudita). Na terceira e quarta plenárias, está garantida representação diplomática, com Nele Leosk, Embaixadora itinerante para os Assuntos
Digitais da Estónia, e Walter
Gehr, Ministro Plenipotenciário
da Áustria. O evento é organizado com o apoio da AMA e da
Câmara Municipal de Guimarães e é financiado pelo NORTE
2020 Programa Operacional Regional do Norte, promovido pela
CCDR-N, para contribuir para a
excelência da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e
da inovação no âmbito da consagração dos princípios de programação para a política de desenvolvimento económico, social e
territorial em Portugal.

CIAJG inaugura programa de arte, música e pensamento

Reescrever a gramática do museu
GUIMARÃES
| Redacção |

No ano em que comemora o seu
décimo aniversário, o Centro Internacional das Artes José de
Guimarães (CIAJG) desenvolve
um programa intenso que propõe
renovar a forma como nos relacionamos com o museu e as suas
colecções. Exposições, música e
debates ocuparão todo o CIAJG
em diferentes intensidades, permitindo ao público experimentar
novas formas de encontro e fruição, permeadas pela política,
identidades e subjetividades.

O mote do programa, que agora se apresenta, é o próprio acervo do CIAJG – composto por
1128 objectos de artes africanas,
pré-colombianas, da China antiga e obras do artista José de Guimarães – sendo constituído por
três novas exposições: Heteróclitos: 1128 objectos, a colectivaThings in Motion e a individual de Sara Ramo, Atirando
Pedras.
A inauguração está marcada
para dia 8 de Outubro, às 17 horas, e inclui o Antimuseu, um
programa de música, em parceria com a Revolve, que irá pro-

longar-se pela noite dentro com
intervenções artísticas contínuas
de Ana Pacheco, James Holden
+ Waclaw Zimpel, Lila Tirando
a Violeta e Dakoi.
Para Marta Mestre, directora
artística do CIAJG, “o programa
idealizado pelo CIAJG para o
dia 8 de outubro propõe refletir
sobre a natureza 'heteróclita' do
museu contemporâneo, aquele
que reúne acervos de procedências muito distintas”. “É uma
questão estética, política, mas
também ecológica: como gerar
num “território”?, destaca a directora artistica.
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O mote para o programa é composto por 1128 objectos
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“Acrescentar valor é o grande
desaﬁo dos vinhos verdes”

Viana do Castelo
Tuna de Veteranos
no XXV Internacional
de Cuarentunas
A Tuna de Veteranos de Viana
do Castelo vai marcar presença
no XXV Certame Internacional
de Cuarentunas que este ano terá lugar em Benidorm, entre os
dias 13 e 16 de Outubro.
Este evento, que já passou por
Viana do Castelo em 2008 e
2012, já vai na sua vigésima
quinta edição e conta este ano
com a participação de mais de
500 tunos.

DORA SIMÕES, nova presidente da Comissão dos Vinhos Verdes, analisou o momento do sector,
as questões económicas e climatéricas e os desafios colocados para o próximo ano.
VINHOS VERDES
| Rui Miguel Graça |

Com 114 anos de história, concretizados no passado dia 18 de
Setembro, momento da celebração da constituição da região
dos vinhos verdes, Dora Simões,
recentemente escolhida para liderar o projecto, analisou o momento do sector, desde o aumento de preços, às limitações para
encontrar produtos como o caso
do vidro, à seca. Falou de um
sector com “capacidade inventiva e inovadora”, “resiliência”, e
“constante dinamismo” no sentido de “fazer face às dificuldades
que têm surgido”.
É um sector que tem olhado
para o universo exterior, até porque “exporta para mais de 100
países no mundo”, mas “também deve continuar a promoverse entre portas, sendo que a pandemia demonstrou a também a
importância do consumo interno”.
É uma região que tem atraído
produtores, até porque as condições climatéricas, nomeadamente a seca que assola o país leva a
essa procura. Os níveis de humidade na região destacam-se em
relação ao resto do país e, as
“próprias reestrturações levadas
a cabo pelos produtores têm sido
no sentido de combater o actual
cenário”.
Dora Simões falou do grande

Viana do Castelo
Aulas de português
para estrangeiros
abrangem 120 pessoas

DR

A Câmara Municipal de Viana do
Castelo iniciou as aulas gratuitas
de português para migrantes,
que estão já a abranger mais de
120 pessoas de cerca de 20 nacionalidades.
As aulas são lecionadas por 10
professores voluntários, que têm
como “alunos” principalmente
cidadãos de Itália, Reino Unido,
Colômbia, Venezuela, Espanha e
França.

Região dos Vinhos Verdes recebeu, recentemente, a visita de alguns dos melhores sommeliers do mundo

desafio que se coloca nos próximos tempos aos produtores da
região, que está intimamente ligado com a “necessidade de
acrescentar valor”.
A Região dos Vinhos Verdes
recebeu a visita de alguns dos
melhores sommeliers do mundo.
Paz Levinson, Paolo Basso, Olivier Poussier, Arvid Rosengren,
Serge Dubs, Andreas Larson,
Dejan Zivkoski e Marcus Del
Monego, membros da conceituada organização Association
de la Sommellerie Internationa-

lll
A vindima atingiu o seu pico
e no balanço de um ano
seco, a uva “caracteriza-se
de qualidade excepcional”,
“sem doença”, perspectivando-se que os vinhos
do próximo ano sejam de
grande nível. “Acrescentar
valor é grande desafio que
se coloca actualmente na
região”.

le, tiveram a oportunidade de
provar alguns dos melhores Verdes do concurso de 2022, comprovando a diversidade, frescura, sofisticação e potencial de
guarda que a Região dos Vinhos
Verdes tem para oferecer.
Relativamente à actual vindima, que já terminou na maior
parte das produções, diga-se que
“o ano foi seco”, “a uva tem uma
qualidade excepecional”, “sem
doença”, sendo que os vinhos
esperam-se de “elevada qualidade no próximo ano”.

§nota

Arcos de Valdevez
Margens do Rio Vez
vão ser requalificadas
A Câmara Municipal procedeu à
consignação da empreitada Ecoparque do Vez - Requalificação
das margens do Rio Vez, no valor
de 1.226 694,48 milhões de euros e prazo de execução de 365
dias.
Este espaço desenvolve-se na na
margem direita do Rio Vez, desde o parque de estacionamento
do Largo do Cristina até ao Campo do Trasladário. A intervenção
terá lugar numa área com 7600
m2.

Arcos de Valdevez
Candidaturas
a bolsas de estudo
até 15 de Novembro

Projecto ‘Nature Friendly Actions’

Alunos Erasmus acolhidos
em Ponte de Lima
O Município de Ponte de Lima recebeu uma comitiva de alunos de diferentes países que visitaram o concelho no âmbito do programa Erasmus, com
o projeto ‘Nature Friendly Actions’.
A Escola EB 2.3 António Feijó acolheu delegações da Islândia, República
Checa, Letónia, Roménia e Espanha, que irão desenvolver diversas atividades relacionadas com o tema do projeto.
O Executivo Municipal de Ponte de Lima recebeu os alunos portugueses e as
delegações dos vários países, dando-lhes as boas-vindas.

DR

Executivo liderado por Vasco Ferraz deu as boas-vindas aos alunos

A autarquia arcuense considera
que se deve garantir a todos
uma justa e efectiva igualdade
de oportunidades no acesso e
sucesso escolares, por isso, atribui, anualmente, bolsas de estudo aos alunos com dificuldades
económicas.
As candidaturas terminam a 15
de Novembro.
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I Liga

Desporto

JOÃO PEDRO SOUSA REGRESSA
COM UM TRIUNFO ABONADO
TREINADOR BRACARENSE retorna a Famalicão coroado frente ao Boavista com quatro golos sem resposta e saída da zona
de play-off da manutenção.
§ declarações

ESTÁDIO MUNICIPAL - FAMALICÃO

FAMALICÃO

4

BOAVISTA

0

Árbitro Gustavo Correia (AF Porto)
Assistentes Tiago Costa e Inácio Pereira

Luiz Júnior
Penetra
Riccieli
Mihaj
Rúben Lima
Pelé
Colombatto
Ivo Rodrigues
Zaydou
José Luis Rodriguez
Alejandro Millán
João Pedro Sousa

Intervalo
2-0

César
Robson Reis
Sasso
Abascal
Malheiro
Makouta
Seba Perez
Bruno Onyemaechi
Bruno Lourenço
Gorré
Bozeník

João Pedro Sousa
“Entrámos confiantes,
era a parte mais difícil”

Petit

Substituições Abascal por Martim Tavares
(46 m), Bozenik por Yusupha (46 m), por Salvador
Agra (46 m), Alejandro Millan por Jhonder Cádiz
(67 m), Puma Rodriguez por Theo Fonseca (67 m),
Colombatto por Gustavo Assunção (67 m), Bruno
Lourenço por Masaki (70 m), Makouta por Ibrahima Camará (77 m), Theo Fonseca por Francisco
Moura (80 m) e Ivo Rodrigues por Rui Fonte
(87 m).

“Primeiro ponto: os jogadores:
estamos numa fase difícil;
segundo ponto: os adeptos;
terceiro ponto: uma palavra para
o meu colega que estava aqui
antes de eu chegar, porque nós
não fazemos milagres. Entrámos
confiantes e essa era a parte mais
difícil. Conseguimos um bom
resultado. Traduz a nossa
superioridade”.

Disciplina cartões amarelos para Ivo Rodrigues
(32 m), Malheiro (60 m) e Sasso (69 m).
Golos Ivo Rodrigues (25 m), Puma Rodriguez
(43 m), Zaydou (52 m) e Gustavo Assunção (84 m).
HUGO DELGADO/LUSA

FC Famalicão celebrou por quatro ocasiões no regresso aos triunfos

8.ª JORNADA
| Rui Serapicos |

Em fuga aos lugares da cauda da
tabela, o Futebol Clube Famalicão selou ontem o regresso de
João Pedro Sousa ao comando
técnico com um triunfo sobre o
Boavista, e por números que não
deixam dúvidas. O ataque dos
famalicenses abonou o marcador
com quatro golos e Luiz Junior
manteve a baliza minhota a zero.
Os pontos ontem alcançados,
após três derrotas consecutivas
valem aos minhotos a saída do
‘play-off’ de manutenção.
Nas sete jornadas disputadas
até então, o Famalicão alcançara
só uma vitória, já no longínquo
dia 28 de Agosto, à quarta ronda,
em casa, sobre o Santa Clara,
por 1-0.

Frente ao clube do Bessa, que
entrou em campo na expectativa
de se aproximar aos lugares cimeiros, os famalicenses, que entraram melhor, tiveram aos sete
minutos uma ocasião flagrante
para marcar. Após boa jogada
de Alex Millán e com a baliza
à mercê, Puma Rodriguez, que
se estreou como titular, tentou
colocar a bola fora do alcance do
guarda-redes César mas saiu
quase a tirar tinta ao poste.
Porém, aos 25 minutos, Puma
Rodriguez criou nova ocasião do
ataque minhoto - que Ivo Rodrigues converteu com êxito no primeiro golo.
Aos 43 minutos, o panamiano
Puma Rodriguez concretizou
uma bela jogada individual com
potente remate rasteiro e levou
para o intervalo o Famalicão a

+ mais
João Pedro Sousa
dirigiu ontem a equipa
famalicense, pela primeira
vez, esta temporada.
O treinador bracarense,
que tinha deixado
Famalicão a meio da
época 2020/21, regressou
para substituir Rui Pedro
Silva, que foi demitido
após a derrota na visita
ao Casa Pia.
Com o triunfo de ontem,
os famalicenses passam a
somar 7 pontos, mais dois
que o Santa Clara.

vencer - por dois golos sem resposta.
Na segunda parte, e quando os
axadrezados se adiantavam no
terreno a tentar reduzir o atraso
no marcador, Zaydou fez o terceiro para o Famalicão. Recebeu da direita, entrou na área e,
perto da marca de grande penalidade, chutou rasteiro.
Um duro golpe para a equipa
do Bessa, até porque ao intervalo Petit tinha operado três substituições no sentido de voltar a entrar no jogo.
O Boavista teve a sua melhor
reacção ao minuto 79, quando
Yusupha rematou à barra.
De novo com os axadrezados
balançados ao ataque, Gustavo
Assunção fez o quarto golo do
Famalicão, com nota artística:
um chapéu de cabeça.

Petit
“Estes quinze dias
fizeram mal”
“Foi um jogo para esquecer. Não
fomos a equipa intensa e agressiva que costumamos ser. Foram
golos muito consentidos, muito
fáceis. Estes quinze dias, se calhar, fizeram mal a alguma gente. Mas ainda faltam muitos jogos”

correiodominho.pt 3 de Outubro 2022

Desporto 21

I Liga

Vizela e FC Famalicão voltam a sorrir

MINHOTOS somaram triunfos importantes na fuga aos lugares de despromoção e, Vizela e FC Famalicão, sobem na tabela classificativa. Vitória tornou-se na primeira equipa a travar o Benfica. SC Braga e Gil Vicente averbam derrotas.

I LIGA PORTUGUESA
JORNADA 8
TOTAL
PTS. J V E D M S
1. Benfica
2. SC Braga
3. FC Porto
4. Portimonense
5. Boavista
6. Casa Pia
7. Sporting
8. Vitória SC
9. Estoril
10. Chaves
11. Rio Ave
12. Gil Vicente
13. Arouca
14. Vizela
15. Famalicão
16. Sta. Clara
17. Paços F.
18. Marítimo

22
19
19
15
15
14
13
11
9
9
9
9
9
8
7
5
2
0

8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
7

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

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

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

19
24
20
8
8
7
16
6
9
7
11
8
7
6
5
5
6
4

3
9
6
7
12
3
11
6
7
9
13
11
16
8
8
9
16
22

CASA

FORA

V E D M S

V E D M S

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

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

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

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

14 3
11 3
15 2
4 2
5 5
3 1
10 3
2 1
5 5
3 4
6 5
3 4
4 10
3 3
5 4
4 4
3 10
2 5

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

0 5 0
1 13 6
1 5 4
2 4 5
2 3 7
0 4 2
2 6 8
2 4 5
1 4 2
2 4 5
1 5 8
2 5 7
1 3 6
2 3 5
3 0 4
4 1 5
3 3 6
4 2 17

www.habimoreira.pt
RESULTADOS
Maritimo-Casa Pia (20.15h)
Famalicão, 4; Boavista, 0
Paços F., 1; Arouca, 1
FC Porto, 4; SC Braga, 1
Vizela, 1; Portimonense, 0
Chaves, 1; Estoril, 1
Rio Ave, 1; Sta. Clara, 0
Sporting, 3; Gil Vicente, 1
Vitória SC, 0; Benfica, 0

PRÓXIMA JORNADA
Boavista - Marítimo
Casa Pia - Vizela
Sta. Clara - Sporting
Arouca - Famalicão
Paços F. - Vitória SC
Gil Vicente - Estoril
Portimonense - FC Porto
Benfica - Rio Ave
SC Braga - Chaves

MARCADORES
5 GOLOS
Simon Banza (SC Braga)
Aziz (Rio Ave)
Taremi (FC Porto)
Fran Navarro (Gil Vicente)
Pedro Gonçalves (Sporting)
4 GOLOS
João Mário (Benfica)
Gonçalo Ramos (Benfica)
Evanilson (FC Porto)
Ricardo Horta (SC Braga)
Rafa (Benfica)
3 GOLOS
Vitinha (SC Braga)
Neres (Benfica)
Rafa Mujica (Arouca)

TOTOBOLA
1. Vitória - SL Benfica
x
2. FC Famalicão - Boavista 1
3. Rio Ave - Santa Clara
1
4. FC Vizela - Portimonense 1
5. D. Chaves - Estoril
x
6.P. Ferreira - Arouca
1
7. Southampton- Everton
2
8.West Ham - Wolverhampton1
9. Leeds - Aston Villa
1
10. Espanyol- Valência
x
11. Celta Vigo - Bétis
1
12. Sevilha - A. Madrid
2
13. Inter Milão - AS Roma
2
Super 14
M. City - M. United

1

* cancelado

Publicidade
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Taça de Portugal

Minho representado por 11 clubes
na 3.ª eliminatória da prova-rainha
ESTÃO ENCONTRADOS os clubes minhotos que irão marcar presença na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Braga, Vitória, Gil
Vicente, Famalicão, Vizela, Moreirense, Lank FC, Vianense, Pevidém , Dumiense e Courense carregam a bandeira minhota.
2.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

Estão encontrados os clubes que
irão participar na 3.ª eliminatória
da Taça de Portugal. O Minho
estará representado nesta ronda
da prova-rainha do futebol português com 11 clubes, sendo nove do distrito de Braga e dois de
Viana do Castelo.
Começando pelo Alto Minho,
o SC Vianense carimbara a passagem à próxima ronda no sábado ao bater o Arronches. Ontem,

DUMIENSE/CJPII SAD

Lobos bracarenses bateram o Moura por cinco golos sem resposta

o Courense imitou o histórico de
Viana do Castelo e foi a Silves
vencer por 3-5.
Porém, o grande destaque recai
nos bracarenses do Dumiense. A
equipa de Dume foi ao reduto do
Moura aplicar uma goleada de
cinco golos sem resposta. Por
sua vez, os vimaranenses do Pevidém venceram o Águeda pela
margem mínima (0-1).
O Lank FC Vilaverdense precisou do prolongamento para bater
o Atlético (2-1) e Moreirense já
carimbara a sua passagem no sá-

bado, batendo o Lajense por 1-3.
A estes seis conjuntos, juntamse os cinco clubes minhotos que
militam na I Liga.
Assim, na 3.ª eliminatória da
prova-rainha do futebol português teremos seis clubes da I Liga (SC Braga, Vitória SC, Gil
Vicente FC, FC Famalicão e Vizela), um da II Liga (Moreirense
FC), um da Liga 3 (Lank FC Vilaverdense), três do Campeonato
de Portugal (SC Vianense, Pevidém SC e Dumiense) e um da I
Divisão AFVC (SC Courense).

Publicidade

§2.ª eliminatória
Já são sete minhotos de fora

Merelinense FC, AD Fafe e Joane
caem da prova-rainha
Nem todos os jogos correram da melhor feição aos minhotos.
Exemplo disso são os desafios do Merelinense FC, AD Fafe e
GD Joane. Estes três conjuntos minhotos despediram-se da
prova-rainha.
O GD Joane já tinha sido eliminado no sábado, às mãos da B
SAD, por 3-0. Ontem foi a vez do AD Fafe perder em casa com
o Anadia por 1-2 e do Merelinense, também em casa, cair no
prolongamento com o Rabo Peixe por 3-4.
A estes três clubes, juntam-se os outros quatro minhotos que
tinham sido eliminados na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal: Santa Eulália, Brito, Monção e Atlético dos Arcos.
Resultados da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal:
Länk FC Vilaverdense - Atlético, 2-1 (a.p.)
Merelinense FC - Rabo Peixe, 3-4 (a.p.)
Silves - SC Courense, 3-5
Moura - Dumiense/CJPII, 0-5
AD Fafe - Anadia, 1-2
Arronches - SC Vianense, 0-2
Águeda - Pevidém SC, 0-1
GD Joane - B SAD, 0-3
Lajense - Moreirense FC, 1-3
Equipas minhotas já eliminadas da Taça de Portugal:
Merelinense FC
AD Fafe
GD Joane
CCD Santa Eulália
Brito SC
Desportivo de Monção
SC Maria da Fonte
Atlético dos Arcos
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Taça de Portugal

Penálti em cima do apito ﬁnal coloca
vilaverdenses na próxima ronda
O LANK FC VILAVERDENSE recebeu e venceu o Atlético CP e está na 3.ª ronda da prova-rainha. O conjunto minhoto precisou
do prolongamento e de ‘uma amostra das grandes penalidades’ para vencer a equipa sulista do Campeonato de Portugal.
CAMPO CRUZ DO REGUENGO

LANK FC

ATLÉTICO CP

1

2*

Intervalo
1-1

Árbitro Humberto Teixeira

Cajó
Laércio
Yanick
Armando
Miguel Pereira
João Caiado
João Batista
Willian Dias
Rúben Marques
Cipenga
Zé Pedro

Nélson Pinhão
João Damil
João Varudo
Lénio Neves
Diogo Santos
Tiago Rosário
Pedro Seguro
Tomás Martins
Daniel Almeida
Hugo Ventosa
Filipe Assunção

Ricardo Silva

Tiago Zorro

Substituições João Caiado por André Soares
(12m), Laércio por David Martins (63m), Rúben
Marques por Fati (63m), Tomás Martins por Luís
Rodrigues (77m), Filipe Assunção por Hugo Barbosa (77m), Willian Dias por Zé Domingos (80m),
Tiago Rosário por Bruno Silva (86m), Daniel Almeida por Martim Fonseca (90m), Cipenga por
Bruno (110m) e Bruno Silva por Fábio Freire
(110m).
Disciplina cartões amarelos para Tomás Martins
(53m), Rúben Marques (56m), Lénio Neves (67m),
Nélson Pinhão (84m), Daniel Almeida (90+5m),
Bruno Silva (100m), Zé Domingos (120+1m) e
Martim Fonseca (120+2m).
Golos Daniel Almeida (8m A.G.), Tiago Rosário
(18m) e Zé Pedro (120m g.p.).
* após prolongamento

2.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

O Länk FC Vilaverdense segue
firme na Taça de Portugal. Os
minhotos bateram o Atlético CP
por 2-1, em jogo da 2.ª eliminatória da prova-rainha do futebol
português. Daniel Almeida, com
um auto-golo, deu a vantagem
ao Länk FC Vilaverdense, mas
Tiago Rosário repôs a igualdade.
Zé Pedro, de grande penalidade
em cima do apito final do prolongamento, sentenciou o jogo.
O restante dinheiro angariado
com a venda dos produtos destina-se a subsidiar as actividades
extra-escolares a desenvolver
pelos alunos deste agrupamento
de escolas.
Os pupilos de Ricardo Silva
entraram melhores na partida e
depressa impuseram o seu jogo

FÁBIO MOREIRA

Länk FC Vilaverdense teve de suar bastante, mas conseguiu carimbar o bilhete para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

contra o Atlético CP. Logo aos
oito minutos, Cipenga esteve extremamente perto de inaugurar a
contenda, com o 77 do Länk FC
Vilaverdense a acertar nos ferros
da baliza adversária. Na sequência deste lance, a equipa da casa
beneficiou de um canto que acabou por resultar no primeiro golo da partida, graças a um autogolo de Daniel Almeida.
Porém, os sulistas deram uma
resposta quase imediata ao tento
sofrido. Depois de uma tentativa
de Lénio a sair por cima, Tiago
Rosário conseguiu encontrar o
caminho para o fundo das redes
de Cajó, repondo assim a igualdade no marcador.
O Länk FC Vilaverdense voltou a assumir as rédeas do encontro, mas os golos teimavam
em aparecer para desespero de
todos os presentes no Campo

§cabines
Ricardo Silva, treinador do Länk FC Vilaverdense

“Não fizemos um jogo extraordinário,
mas cumprimos o nosso objectivo”
No final da partida, Ricardo Silva, técnico do Länk FC Vilaverdense confessou que já estava a contar com um jogo difícil, devido à conjuntura das duas
equipas e à qualidade que o Atlético tem ao seu dispor.
“Por acaso, já estava à espera deste grau de dificuldade. O Atlético é uma
equipa que se reforçou bastante bem. Têm muitos jogadores interessantes
e esses atletas compõem um conjunto bom. Para além disso, temos de ter
também em conta o factor mental destes jogos, que são sempre difíceis de
encarar”, notou Ricardo Silva.
O treinador reconheceu ainda que a equipa não fez um jogo extraordinário,
mas que cumpriram o objectivo de passar à próxima elimiantória.
“Há sempre um diferencial de motivações, por estarmos a defrontar uma
equipa de uma divisão inferior. Acabou por correr bem, apesar do jogo ter
entrado num registo de crença do adversário. Reconheço que não fizemos
uma exibição extraordinária, mas conseguimos cumprir o nosso objectivo
que era passar à próxima fase da Taça de Portugal”, disse o técnico.

Cruz do Reguengo. Willian Dias
e Zé Pedro bem tentaram, mas a
‘redondinha’ parecia estar farta
de entrar na baliza do Atlético.
Essa teimosa da bola continuou
a fazer-se no segundo tempo.
Depois de quase 35 minutos
pouco emocionantes e sem grandes lances ofensivos (muito devido ao autocarro que o Altético
estacionou em Vila Verde), os
jogadores da casa lá começaram
a furar a linha defensiva dos forasteiros.
No espaço de dois minutos, Zé
Domingos, que tinha acabado de
entrar, teve o golo da vitória nos
pés por duas vezes. Na primeira,
o atleta teve uma enorme perdida, num lance onde o mais difícil era falhar. Na segunda, um
cruzamento-remate de Zé Domingos chegou mesmo a tirar
tinta aos ferros da baliza de Nélson Pinhão.
A cinco minutos dos 90, os
adeptos vilaverdenses entusiasmaram-se e chegaram mesmo a
gritar golo. Contudo, Nelson Pinhão voou para aquela que foi a
defesa da tarde e negou o golo a
David Martins.
Já em período de compensação, Cipenga e João Batista também tentaram a sua sorte, mas
ambos os remates acabaram por
sair para fora das quatro linhas.
Com tudo empatado, o árbitro
mandou o jogo para prolongamento e nem esses 30 minutos
extra pareciam ser suficientes
para separar os dois conjuntos.
Já quando tudo indicava que
esta partida só se iria decidir na
marcação das grandes penalidades. Eis que surge uma (curiosa)
luz ao fundo do túnel para o
Länk FC Vilaverdense. Bruno
Silva, ao tentar ganhar o um para
um, acabou por ser travado em
falta e o árbitro não teve outra
opção a não ser apontar para a
marca dos 11 metros. Chamado
à conversão desta grande penalidade, Zé Pedro não perdoou e
carimbou o bilhete do Länk FC
Vilaverdense para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.
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AF Braga - Pró-Nacional
AF BRAGA

PRÓ-NACIONAL A

JORNADA 4

1. Amares
2. Prado
3. Cabreiros
4. Forjães
5. Vieira SC
6. Sta. Maria
7. Esposende
8. Ninense
9. Marinhas
10. SP Arcos
11. Porto d'Ave
12. Martim

12
7
7
7
7
6
6
5
4
4
1
1

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

0 11
1 5
1 4
1 7
1 6
2 5
2 4
1 8
2 8
2 5
3 3
3 6

3
3
2
6
5
4
9
8
9
8
6
9

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

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

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

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

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

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

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

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

Martim, 1; Forjães, 2
Marinhas, 4; Ninense, 5
Prado, 3; SP Arcos, 0
Vieira SC, 2; Porto d'Ave, 2
Esposende, 1; Sta. Maria, 0
Cabreiros, 0; Amares, 2

PRÓXIMA JORNADA
Martim - Esposende
Ninense - Vieira SC
Forjães - Porto d'Ave
Amares - Prado
Sta. Maria - Cabreiros
SP Arcos - Marinhas

Novo triunfo dá
vantagem larga
na liderança
AMARES cavou fosso de cinco pontos para o
pelotão na Série A. Grande jogo nas Marinhas.
Berço venceu pela primeira vez na Série B.
4.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

CD PONTE

CD Ponte segue cem por cento vitorioso na série B, à imagem do Amares, que apresenta igual registo na série A

AF BRAGA

PRÓ-NACIONAL B

JORNADA 4

1. Ponte
2. Sandinenses
3. Ribeirão
4. Oliveirense
5. Mascotelos
6. Celoricense
7. Berço
8. Arões
9. Sta. Eulália
10. Joane
11. Taipas
12. Serzedelo
Publicidade

12
10
9
6
6
6
3
3
2
1
0
0

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
4
4

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

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

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

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

0 9 3
0 7 2
1 10 5
1 8 1
1 6 5
1 3 4
2 6 6
2 3 9
1 0 1
1 1 3
4 4 8
4 1 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Taipas, 1; Celoricense, 2
Serzedelo, 0; Ponte, 3
Sta. Eulália, 0; Sandinenses, 0
Ribeirão, 4; Mascotelos, 1
Berço, 4; Arões, 2
Oliveirense-Joane (adiado)

PRÓXIMA JORNADA
Celoricense - Serzedelo
Joane - Berço
Arões - Taipas
Ponte - Ribeirão
Sandinenses - Mascotelos
Sta. Eulália - Oliveirense

Continuam cem por cento vitoriosos os líderes das séries A e B
da Pró-Nacional. O Amares venceu em Cabreiros por 2-0 e o
Ponte foi a Serzedelo triunfar
por 0-3, respectivamente. Ambas as equipas somam 12 pontos
ao cabo de quatro rondas, sendo
que o Amares tem uma vantagem mais folgada, com cinco
pontos de avanço sobre os mais
directos concorrentes: Forjães,
Vieira, Cabreiros e Prado. Já o
Ponte, segue com dois pontos de
avanço sobre o segundo classificado, o Sandinenses, que nesta
ronda escorregou pela primeira
vez, cedendo uma igualdade sem
golos na casa do Santa Eulália.
Na série A, grande destaque,
acima de tudo, para um duelo
muito emotivo e recheado de golos, que significou, ao mesmo
tempo, o primeiro triunfo do Ninense - famalicenses foram às
Marinhas vencer por 5-4. Nove
golos, um farto banquete para
quem assistiu.
Na cauda da classificação continua o Martim, que foi derrotado em casa pelo Forjães. Os barcelenses têm um ponto, assim
como Porto d’Ave, que conse-

guiu nesta ronda somar pela primeira vez, na igualdade a duas
bolas em casa do Vieira. De resto, nota para o Prado, que infligiu ao SP Arcos nova derrota por
3-0 (os bracarenses já haviam sido derotados pelos menos números na ronda anteriores, diante
do Cabreiros).
Na série B, o grande destaque
vai para o Berço, que conquistou
o primeiro triunfo, e que foi também recheado de golos: 4-2 na
recepção ao Arões.
Em sentido inverso, Taipas e
Serzedelo continuam sem pontos somados na competição: os
primeiros foram derrotados em
casa pelo Celoricense (1-2), enquanto os segundos, como referido, perderam por 0-3 na recepção ao líder Ponte.
O duelo entre Oliveirense e
Joane foi adiado por força da
participação deste último na segunda eliminatória da Taça de
Portugal, tendo sido eliminado
aos pés da B-SAD, da II Liga.
De resto, nota ainda para o
triunfo gordo do Ribeirão, em
casa, diante do Santiago Mascotelos, por 4-1, permitindo aos famalicenses manterem a terceira
posição, com nove pontos, na
perseguição a Sandinenses e
Ponte.
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Pró-Nacional

Amares foi ao banco buscar a felicidade
TRIUNFO em Cabreiros chegou apenas nos descontos, construído por elementos lançados por Nélson Martinho no decorrer da
segunda metade. Penálti que abriu o activo gerou muita revolta entre os da casa. Amarenses descolam ainda mais na liderança.
SÉRIE A - 4.ª JORNADA

PARQUE DESPORTIVO DE CABREIROS

| Ricardo Anselmo |

Encontro que gerava grande expectativa nesta 4.ª jornada da série A da Pró-Nacional. Cabreiros
e Amares, segundo e primeiro
classificados, respectivamente,
com apenas dois pontos a separar ambos os conjuntos. Os verde-e-brancos, orientados por Dinis Rodrigues, ainda não tinham
sofrido qualquer golo nos três
jogos anteriores, enquanto o
Amares, de Nélson Martinho,
havia somado a totalidade dos
pontos possíveis até então.
Disposto a mostrar por que
ocupa a liderança, a formação
visitante esteve melhor no primeiro tempo, num encontro que,
em termos globais, teve pouquíssimas ocasiões de golo. A
primeira sairia da cabeça de Pedro Araújo, após um canto batido ao segundo poste, com o central dos amarenses a obrigar
Malhão a defesa apertada.
Com dificuldades para chegar
com perigo à baliza contrária, o
Cabreiros reapareceu bem melhor após o intervalo e tomou
conta das operações na segunda
parte. Ukra, num remate cruzado, viu Vasco fazer aquela que
seria a sua única intervenção em
toda a tarde.
O empate parecia o desfecho

SC CABREIROS

0

Malhão
Ricardo
Ruizinho
Ruben Teixeira
Valtinho
Figo
Luiz Alberto
Diogo Apolinário
Peixoto
Ukra
Tekla
Dinis Rodrigues

ROSA SANTOS

“Sabíamos que era um adversário muito complicado, ainda por
cima a jogar em sua casa. As dimensões do campo prejudicam.
Eles estão mais habituados do
que nós e podem-se adaptar melhor a isso. No entanto, entramos
muito bem, criámos várias oportunidades na primeira parte e o
0-0 ao intervalo parece-me escasso para nós. Na segunda parte
o Cabreiros esteve por cima do
jogo, sem criar grandes oportunidades, mas com muitas aproximações à nossa área e nós com

Intervalo
0-0

FVasco
Bruno Costa
Tiago Silva
Tanela
Gostinho
Liga
Duarte
Branco
Rafa
Sobrinho
Pedro Araújo
Nélson Martinho

Substituições Liga por Léo (64m), Peixoto por Diogo
Coelho (64m), Tiago Silva por Pimentel (76m), Branco
por Noé (76m), Tanela por Fabinho (82m) e Figo por
João Tiago (90+2m).
Disciplina cartões amarelos para Luiz Alberto (35m),
Valtinho (37m), Duarte (45m), Gostinho (45+2m),
Sobrinho (69m), Tiago Silva (75m), Diogo Apolinário
(84m), Ruizinho (90+4m) e Malhão (90+4m).
Golos Fabinho (90+4m, gp) e Léo (90+7m).

Ruizinho, do Cabreiros, consegue levar a melhor sobre Sobrinho, do Amares, perante o olhar atento de dezenas de adeptos na bancada

mais justo para duas equipas que
dividiram entre si (e entre metades) o domínio. No entanto, no
período de compensação, as coisas esquentaram, muito à boleia
de um penálti descortinado pelo
árbitro Cristiano Araújo, favorável ao Amares e muito contestado pela equipa da casa - na conversão, Fabinho não tremeu e
abriu o marcador, aos 90+4 mi-

lll
Ponta final muito acidentada em Cabreiros. Penálti
assinalado enfureceu os
verde-e-brancos. No final,
Dinis Rodrigues viu o
vermelho directo, enquanto
os jogadores se envolveram
em escaramuças.

“Golos na primeira parte seria mais justo”
| Ricardo Anselmo |

2

Árbitro Cristiano Araújo
Assistentes Diogo Mesquita e Luís Carneiro

Nélson Martinho, técnico do FC Amares

FC AMARES

FC AMARES

algumas dificuldades para conseguir combater isso. Sabemos
que seria um jogo complicado,
até pela história e pelas trocas
recentes, com alguns jogadores
do Cabreiros a virem para o
Amares. Sabíamos que, provavelmente, iriam receber algumas
provocações da bancada. Vínhamos preparados para isso, tentamos fazer o nosso jogo e, no final, acabando por ter sorte na
segunda parte, chegámos à vitória. Penso que os dois golos da
segunda parte deveriam ter
acontecido na primeira e trazer
mais justiça a esta vitória. Jogo
mais difícil até agora? Não, pro-

vavelmente foi a segunda parte
em que tivemos mais dificuldades para jogar o nosso jogo. Não
foi só demérito nosso, mas sim
mérito do adversário também.
Tivemos o jogo com o Santa
Maria também bastante difícil.
Reforço a ideia de que se tivéssemos concretizado as oportunidades na primeira parte, provavelmente teríamos outra história
na segunda parte. Não o conseguimos e este é um campeonato
muito competitivo, com todas as
equipas com muita qualidade.
Deixando o resultado em aberto,
acabou por ser um jogo muito
disputado até ao final.”

nutos.
Numa tentativa desesperada de
ainda evitar a derrota, o Cabreiros balanceou-se no ataque, deixou uma avenida na rectaguarda
e Noé, aproveitando o espaço,
conduziu pelo lado direito e serviu Léo, no interior da grande
área, para o 0-2, aos 90+7 minutos. Estes três elementos (Fabinho, Noé e Léo), lançados no

decorrer da segunda parte, foram
apostas certeiras de Nélson Martinho, cuja equipa do Amares
passa a somar 12 pontos e ganha
agora vantagem larga no topo da
tabela, com mais cinco pontos
em relação à concorrência.
Na próxima jornada, o Amares
recebe o Prado, enquanto o Cabreiros vai a Barcelos defrontar
o Santa Maria.

§SC Cabreiros
Dinis Rodrigues

“Este árbitro tem-nos prejudicado
e esperou pela recta final para nos matar”
“Nós não fizemos, na primeira parte, aquilo que trabalhámos durante a semana. Corrigimos o que queríamos e fizemos uma segunda parte excelente,
estando sempre por cima do jogo. Depois, acontece um lance caricato. Primeiro, o Duarte tem de ser expulso, depois de cortar a bola com a mão, já
tendo um amarelo. Depois, marca-se penálti num lance em que os próprios
jogadores do Amares dizem que não é penálti. Estragou o jogo todo. De
qualquer maneira estou muito orgulhoso do que os meus jogadores fizeram. Não merecíamos de maneira nenhuma este resultado. Fomos superiores ao Amares, principalmente na segunda parte. Golos sofridos? Não belisca nada. Sabemos o que queremos e sofremos da maneira que foi, na parte
final, uma injustiça tremenda, com um árbitro que já nos tem perseguido
desde a época passada. Tem-nos prejudicado sempre que nos encontra e
hoje [ontem], não sei porquê, esperou pela recta final para nos matar. Vamos trabalhar para o próximo jogo, esta equipa tem um carácter forte.”
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AF Braga
CAMPO DO MONTINHO

TAIPAS

1

CELORICENSE

2

Árbitro José Lopes
Assistentes Edgar Fortes e João Lamela

André
Tomás
Matias
Joel
João Paulo
Joaquim
Miguel Ribeiro
Zé Miguel
Petit
Carlos Veiga
Bébé
Diogo Leite

DR

Taipas teve mais bola e criou oportunidades mas não concretizou

Celoricense surpreende (1-2 )
Caçadores nas Caldas das Taipas
EQUIPA DE BASTO marcou aos 10 minutos por Pedro Miguel; formação da casa empatou aos 55 por
Miguel Ribeiro e ao minuto 88 o suplente António Obonogwu selou o resultado. Caçadores das Taipas
seguem com quatro derrotas em quatro jornadas.
PRÓ-NACIONAL
| Rui Serapicos |

O Celoricense foi ao reduto dos
Caçadores das Taipas vencer por
1-2, em jogo disputado ontem,
para a quarta jornada da Pró-Nacional da AF Braga, Série B.
Com este resultado, a equipa
da vila termal ainda não averbou
qualquer ponto.
A turma de Basto, que triunfo
sobe ao 6.º lugar (com os mesmos 6 pontos que a Oliveirense,
no quarto lugar, que já dá acesso
na segunda fase ao apuramento
de campeão) entrou e saiu com
mais eficácia na finalização.
Pelo meio, o clube da casa teve
períodos melhores, criou ocasiões para outro resultado, mas,
tendo sofrido dois golos, um
quase no início do encontro e
outro já perto do fim, não conseguiu nas fases em que dominou
superar o guardião visitante
mais do que uma vez.
Em pressão alta, o Celoricense
desde o início criou ao Taipas dificuldades na saída de bola.
Aos 10 minutos a pressão resultou num erro da defensiva
dos Caçadores e os forasteiros,

DR

Celoricense entrou a provocar erros na área do Caçadores das Taipas

com aproveitamento oportuno
de Pedro Miguel na finalização,
adiantaram-se no marcador.
O Taipas, que até ao momento
tinha mais posse de bola e havia
construído um par de oportunidades na área visitante, ressentiu-se do golo.
A equipa de Celorico cresceu e
impôs o seu domínio no meio

campo.
A melhor resposta do Taipas
ocorreu ao minuto 33. Após um
cruzamento da esquerda para a
zona da marca de grande penalidade, Carlos Veiga concluiu com
um pontapé de bicicleta, a que
Pedro Lopes respondeu com
uma defesa em voo.
Volvidos três minutos, numa

transição rápida pelo corredor
central, Miguel Ribeiro chega à
área do Celoricense isolado, mas
o guarda-redes Pedro Lopes voltou a levar a melhor.
Aos 40 minutos, o ala esquerdo
do Taipas, Jorge, teve após um
cruzamento da direita espaço e
tempo para cabecear, mas atirou
para fora.
Na segunda parte voltou o Taipas por cima. Aos 47 minutos,
descaído sobre a esquerda, Joel
tentou um remate de meia distância e acertou no ferro. Pouco
depois Jorge, à entrada da área,
atirou ao lado.
Aos 55 minutos, Jorge variou
para a direita, cruzou para o segundo poste e Miguel Ribeiro
fez o empate.
Com a igualdade reposta no
marcador, o encontro evoluiu repartido, com ascendente do Taipas em futebol mais apoiado e o
Celoricense a responder em lançamentos longos.
António Obonogwu, suplente
que entrou a meio da etapa complementar, fez, já a dois minutos
dos 90, o segundo golo dos visitantes.
Arbitragem regular.

Intervalo
0-1

Pedro Lopes
Nani
Chris
Diogo Miguel
Herculano
Pedro Sérgio
Neves
Padi
Pedro Miguel
Diogo Alves
Queirós
Zé Manel Teixeira

Substituições Petit por Schuster (62 m), Zé Miguel por Rui Oliveira (62 m), Pedro Miguel por André (64 m), Joaquim por Nuno Veiga (70 m), Padi
por António Obonogwu (71 m) e Pedro Sérgio por
Chafin (86 m).
Disciplina cartões amarelos para Nani (84 m) e
Joel (90+3m).
Golos Pedro Miguel (10 m), Miguel Ribeiro (55 m)
e António Obonogwu (88 m).

§declarações
Diogo Leite
“Segundo golo em cima
do fim é incompetência
da nossa parte”
“Sofremos o segundo golo já em cima dos 90 minutos. Tem sido uma
constante, temos sofrido muitas
vezes já a terminar.
Mas quando começa a acontecer
muitas vezes não é só infelicidade,
também passa a ser um bocado de
incompetência e acabou por ser um
bocado de incompetência da nossa
parte sofrer o segundo golo.
Sofremos o primeiro logo da primeira vez que o Celoricense foi á
nossa baliza”.

Zé Manel Teixeira
“Sair em transição e
apostar na bola parada”.
Sabíamos que era enganadora esta
equipa do Taipas, atendendo àquilo que são os pontos.
Ou seja, é uma equipa sem pontos
mas com um modelo de jogo muito
interesante e com jogadores de alguma valia.
Criámos um plano de jogo, que os
jogadores foram cumprindo: tentámos sobretudo controlar o jogo entre linhas. Tentámos encurtar espaços, sair em transição e apostar na
bola parada, porque a minha equipa ainda não tem modelo de jogo
bem mecanizado, fruto de alguns
jogadores que chegaram.”
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Fechar com chave de ouro
o melhor mundial de sempre
INDISCRITÍVEL o momento de consagração
de Fernando Pimenta e José Ramalho como
campeões do mundo de k2 no campeonato
que deixou Ponte de Lima
em apoteose nos últimos
dias.

lll
“Foi um momento épico
para o desporto nacional
e que se realizou em Ponte
de Lima. Começamos com
o ouro de Nuno Barros
e fechamos com o ouro
de Fernando Pimenta e
de José Ramalho. Estamos
naturalmente orgulhosos
com a prestação dos
canoístas portugueses, em
especial os filhos da terra”.
Considerado o melhor
campeonato do mundo de
sempre? “É sempre fantástico ouvir isso numa cerimónia de encerramento.”
“Tivemos cerca de 50 mil
pessoas durante estes dias a
vibrar com uma modalidade
que em Ponte de Lima é
desporto-rei, mas que não o
é na maior parte dos sítios.
Sentimos cada vez mais
que a aposta que fazemos
na modalidade é certa”.

Vasco Ferraz
Presidente da CM de Ponte de Lima

DR

Fernando Pimenta e José Ramalho sagraram-se campeões do mundo no último dia de um mundial altamente elogiado pela sua organização

CANOAGEM
| Rui Miguel Graça |

Difícil imaginar um cenário
mais perfeito. A sétima medalha
portuguesa voltou a ter o carimbo minhoto e, mais uma vez, um
filho da terra a brilhar. Ponte de
Lima exultou ontem com o feito
de Fernando Pimenta, o ícone
português da canoagem, que, ao
lado de José Ramalho, garanti-

ram a medalha de ouro em k2.
Naquela que foi primeira competição internacional em K2 juntos, fizeram somente a seletiva nacional para esta prova -,
Ramalho, vice-campeão do
mundo em K1, e Pimenta, ouro
na short race, atacaram na última
rondagem e foram os mais fortes
no final dos 29.800 metros de
percurso no Rio Lima, impondose em 1:58.04, seguidos dos es-

panhóis Miguel Llorens e Alberto Plaza e dos noruegueses Eivind Vold e Amund Vold.
“É uma medalha conquistada
em Portugal, com um público
extraordinário. A portuguesa é
sempre especial, toca-nos a todos e todos merecemos ouvi-la”
disse José Ramalho, que cumpriu o sonho de garantir o ouro
mundial.
“As mensagens das pessoas

que nos têm apoiado têm sido
incríveis. Fazem-nos pensar nos
momentos em que estamos mais
em baixo e que ninguém quer
saber de nós, mas a verdade é
que as pessoas estão sempre
connosco. Ao demonstrar este
carinho, este apoio, esta gritaria
que foi em todas as portagens.
assim vale a pena”, agradeceu.
Portugal terminou em terceiro
lugar no medalheiro.

DR

Vasco Ferraz orgulhoso
Publicidade
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§distritais

Ucha, Esporões e Selho
lideram Divisão de Honra
LÍDERES mantêm-se inalterados, mas só Ucha e Selho é que seguem
100 por cento vitoriosos. Ucha é também única equipa sem golos sofridos.
DIVISÃO DE HONRA
| Fábio Moreira |

Com três jornadas completas,
Ucha, Esporões e Selho assumem-se como os líderes das três
séries da Divisão de Honra da
AF Braga. Destes três, destaque
para o SC Ucha que é único clube da Divisão de Honra sem golos sofridos.

AF BRAGA

DIVISÃO DE HONRA

JORNADA 3

1. Ucha
2. Louro
3. S. Veríssimo
4. Ág. Alvelos
5. Roriz
6. Vila Chã
7. Calendário
8. S. Cosme
9. Viatodos
10. Pousa
11. MARCA
12. Lousado
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PRÓXIMA JORNADA
Pousa - Viatodos
Ucha - Roriz
Lousado - S. Cosme
Vila Chã - Louro
MARCA - S. Veríssimo
Calendário - Ág. Alvelos

Maximinense, 2; Celeirós, 4
Sequeirense, 1; Pedralva, 3
Este FC, 1; Esporões, 1
Guilhofrei, 2; Delães, 1
Bairro, 1; Rib. Neiva, 0
Caldelas-Ág. Graça (adiado)

AFVC

E que comece
Luta a três pelo
a luta na I Divisão primeiro lugar
Arrancou a I Divisão da AF Braga.
Nesta primeira jornada, os grandes destaques recaem sobre os
triunfos de Carreira, Ceramistas,
Soarense, S.Cristóvão, Fermilense
e Rossas conseguiram vitórias
avultadas e assim arrancaram as
suas respectivas campanhas na I
Divisão com três pontos.

A I Divisão AFVC está ao rubro. Limianos, Correlhã e Atlético dos
Arcos dividem a liderança da
competição.
Por sua vez, na II Divisão do Alto
Minho, o Anha e o Monção B seguem com a vida complicada. Estes dois conjuntos ainda não conseguiram pontuar.

I Divisão AF Braga:
Série A
Santa Maria B - Tadim, 1-1
Palmeiras - Granja, 0-1
Carreira - Cabanelas, 5-0
Pico Regalados - Rendufe, 1-0
MJ Póvoa - Ceramistas, 2-5
Oleiros - Merelim S.Paio, 2-1
Série B
Alegrienses - Ars. Crespos, 2-1
Soarense - Figueiredo, 4-0
S.Mamede d’Este - Peões, 1-0
Celeirós B - Sete Fontes, 3-0
Realense - Ars. Devesa, 2-1
T. Bouro - M. Fonte B, 1-1
Sobreposta - Guisande, 2-1
Série C
AN Tabuadelo - Delães B, 3-1
S. Cristóvão - Nespereira, 4-0
S. Cláudio - Aldão, 3-4
Urgeses - Operário, 3-2
Gondifelos - Fradelos, 0-1
Ruivanense - Polvoreira, 4-3
Série D
Briteiros - Ases Eufémia, 1-0
Campelos - Longos, 2-2
Sout. Gondo. - Sta. Eulália B, 1-2
Montesinhos - Abação, 2-1
Berço B - Infias, 0-0
Série E

Cepanense-Serzedelo, 3-1
Mota - Travassós, 0-3
Cavez - ST Pinheiro, 2-2
Gandarela - Gerês, 2-1
Fermilense - Mosteiro, 4-0
Arco Baúlhe - Rossas, 4-0
Resultados da I Divisão AFVC:
Limianos - Távora, 2-1
P. Barca - Cerveira, 1-1
Atl. Arcos - Âncora Praia, 4-2
Cardielense - Chafé, 5-1
Correlhã - Torreenses, 2-0
Valenciano - V.Piães, 0-1
Campos - Fachense, 0-0
Lanheses - Neves, 3-0
Resultados da II Divisão AFVC
Série A
Vila Fria - Deucriste, 3-2
Lanhelas - Alvarães, 2-2
Condor - Barroselas, 2-1
Valenciano B - Darquense, 1-3
Vila Franca - Raianos, 3-1
Série B
Monção B - Anais, 2-4
Perre - Anha, 2-1
Bertiandos - Ancorense, 1-0
Arcozelo - Melgacense, 2-1
Paçô - ADECAS, 3-0

PRÓXIMA JORNADA
Celeirós - Este FC
Ág. Graça - Guilhofrei
Pedralva - Bairro
Esporões - Sequeirense
Rib. Neiva - Caldelas
Delães - Maximinense

RESULTADOS

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

Louro, 2; MARCA, 0
S. Cosme, 1; Pousa, 1
Viatodos, 0; Ucha, 2
Roriz, 3; Vila Chã, 0
Ág. Alvelos, 0; Lousado, 0
S. Verissimo, 0; Calendário, 0

RESULTADOS

TOTAL

JORNADA 3

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

RESULTADOS

FORA

AF BRAGA

1. Selho
2. Ronfe
3. Torcatense
4. Antime
5. Emilianos
6. Regadas
7. St. Adrião
8. Fafe B
9. Gonça
10. S. Paio
11. Pica
12. Airão

A

CASA

JORNADA 3

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

quer ponto nesta edição na Divisão de Honra. Nota ainda para o
Santo Adrião que até, ao momento, atravessa uma saga de
empates.
O grande destaque desta 3.ª
jornada recai sobre a série C,
mais precisamente no União
Torcatense, conjunto que recebeu o último classificado Airão e
ganhou por 4-1.

TOTAL

AF BRAGA

1. Esporões
2. Pedralva
3. Celeirós
4. Guilhofrei
5. Rib. Neiva
6. Caldelas
7. Este FC
8. Bairro
9. Sequeirense
10. Delães
11. Ág. Graça
12. Maximinense

Na série A, o líder SC Ucha
venceu o Viatodos por 0-2; por
sua vez, na série B, o Esporões
empatou no reduto do Este a
uma bola, ao passo que, na série
C, o Selho derrotou o Fafe B por
2-1.
Sorte inversa têm tido as equipas do Maximinense, Pica e Airão. Estes três conjuntos ainda
não conseguiram registar qual-

AF Braga

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

1
2
0
2
3
2
1
1
1
2
2
9

Fafe B, 0; Selho, 2
Torcatense, 4; Airão, 1
Regadas, 0; Ronfe, 3
Gonça, 2; Emilianos, 3
Pica, 1; Antime, 3
S. Paio, 0; St. Adrião, 0

PRÓXIMA JORNADA
Airão - Regadas
Antime - Fafe B
Selho - Torcatense
St. Adrião - Pica
Ronfe - Gonca
Emilianos - S. Paio

SU CARDIELENSE

SU Cardielense, da I Divisão AFVC, aplicou chapa cinco ao AD Chafé
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Opinião
Voz às escolas

HORTENSE SANTOS Directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante

Regresso às aulas e acesso ao ensino superior

T

erminado Setembro, mês que marcou o início do ano letivo, leva-nos
a refletir sobre este retomar das atividades.
Este ano retomamos as atividades letivas dentro da normalidade, com os horários ajustados (dentro do possível) à situação pós pandemia, com os alunos,
professores e pessoal não docente sem a
máscara obrigatória, permitindo conhecermo-nos melhor, cumprimentar com o
sorriso que fazia falta.
Mas o mês de setembro não é só o regresso às aulas nas nossas escolas. Para
os que terminaram o ensino secundário, o
momento é mais significativo pela entrada no ensino superior, um mundo novo,
pleno de desafios, a última passagem antes da entrada no mercado de trabalho e a

H

á momentos em que a folha
branca parece mesmo existir e o que nos ocorre abordar como tema ou assunto é algo
repetido ou desinteressante, nada
de perspectiva ou de carácter reflexivo, pertinente ou actual. A folha
branca assume-se como partida e
chegada, uma partida em que não
sabemos para onde ir, uma chegada
que não encontramos sentido…
Todavia, e na verdade, não há folha
branca, ou melhor, só existe folha
branca em aparência, já que somos
(sempre) feitos de nós próprios (e
do que conquistamos em informação e conhecimento, das nossas capacidades inatas que desenvolvemos ou acantonamos) e do nosso
contexto que nos informa e forma.
Por ser assim, vem à memória expressão lida algures tempo atrás
“terra, tecto e trabalho”, expressão
essa que, com três palavras, condensa o sentido da urbanidade que,
cada um de nós enquanto indivíduo
e pessoa, enquanto membro de uma
comunidade procura e aspira como
direito e dever.
Terra, tecto e trabalho feitos trilogia dos sinais evidentes da nossa
presença e existência, mas, sobretudo, da nossa necessidade e exigência de, como seres humanos, viver em dignidade e com dignidade.
Terra enquanto sinónimo de chão
construído em respeito pelo bem
natural que o conforma, enforma e
informa. A este chão construído
chama-se cidade, a invenção mais

assunção de novas responsabilidades.
Não esquecemos que o percurso destes
alunos que agora termina foi realizado em
condições completamente diferentes do
que era habitual, devido a suspensão de
aulas ou aulas à distância, através dos
meios digitais, exigindo de todos empenho, dedicação, entrega, empatia, trabalho.

A espera pela publicação dos resultados
do acesso ao ensino superior provoca alguma ansiedade, principalmente nos alunos e respetivas famílias, mas também na
restante comunidade escolar. No entanto,
estamos muito orgulhosos pelo trabalho
realizado. Os nossos alunos estão, quase
sempre, colocados nas opções pretendidas e este ano não foi exceção.

lll
Mas o mês de setembro não é só o regresso às aulas nas nossas escolas.
Para os que terminaram o ensino secundário, o momento é mais significativo
pela entrada no ensino superior, um mundo novo, pleno de desafios, a última
passagem antes da entrada no mercado de trabalho e a assunção de novas
responsabilidades.

Mas vamos aos números, no que diz respeito ao ensino superior público.
Na primeira fase, dos 423 alunos que
apresentaram candidatura, 356 foram colocados e a maioria na primeira e segunda
opção. Tendo em conta os cursos pretendidos, verificamos a diversidade desde a
Enfermagem, a Medicina, as Engenharias, o Direito, a Arquitetura, entre muitos
outros.
Quanto às universidades e institutos superiores que receberam os nossos alunos,
destaca-se a Universidade do Minho que
recebeu 190, o Instituto Politécnico do
Cávado e Ave com 40 e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo com 23. Os
restantes estão distribuídos por outras instituições do continente à Universidade
dos Açores, por exemplo.

Terra, tecto e trabalho
intrincada e complexa que o homem gerou, invenção mais apaixonante e exigente que o mesmo homem criou.
A cidade é um artifício humano que
serve o humano na resposta às suas
necessidades, mas que se funde e
inspira (ou deveria ser assim) no
meio natural de suporte que herda,
ocupa e transforma.
A cidade não é uma construção
abstracta nem pode ser arbitrária,
não emerge da folha branca (mesmo aquelas construídas a partir de
puras opções políticas , mesmo
aquelas resultantes de planos e projectos previamente delineados para
solos “desocupados e virgens”),
nem deve desconhecer a partida,
ambicionando (mesmo sabendo
que não lá chegará) sempre aproximar-se do ponto final da chegada.
Como tal, a cidade, ou esta artificialização do território, tem de ser
conjugada com o meio natural donde emerge, entendendo, respeitando as debilidades e fragilidades
deste meio, as suas necessidades e
condicionantes, aceitando o que
não pode ser mudado, respeitando
o que deve ser preservado, transformando o que pode ser melhorado, num processo dialético de conquista e de qualidade, nunca de
imposição ou sobreposição.
Porque, na verdade, enquanto siste-

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias

ma complexo de construções e
vias, de seres e trocas, a cidade não
é mais do que uma réplica artificial
da proópria natureza, assim saiba
encontrar a sabedoria certa para a
interpretar e valorizar.
Tecto porque sempre precisamos, e
precisaremos, de nos abrigar e conter no mundo criado à nossa escala
e sentido. Tecto enquanto sinónimo
de abrigo e protecção, de conforto
e partilha, de referência individual
na vida comunitária que experimentamos na cidade. Tecto enquanto espaço identitário de cada
um e que transmite segurança e
conforto para o ciclo de vida quotidiano.
Trabalho como rendimento e como
satisfação, forma de nos realizar-

mos, modo de rentabilizar talentos
e capacidades. Trabalho como contributo para a construção do bem
comum e como rendimento para a
compensação justa e necessária.
Terra, tecto e trabalho como princípios básicos de urbanidade e que
nos oferecem as maiores riquezas
que o ser humano em relação a outro ser humano foi capaz de criar:
comunidade, conforto e cultura.
Comunidade como expressão de
uma vida comum sobre a terra ,
cultura assumida como o resultado
do exercício e labor da comunidade, seja material ou imaterial, conforto na criação de condições de
equilíbrio entre a realidade herdade
e aquela construída.
Terra, tecto e trabalho, comunidade, conforto e cultura encerram todas elas o mesmo foco e a mesma
convergência: dignidade! Dignidade como valor maior de entendimento relacional entre nós e nós e o
nosso contexto.
Reclamamos melhores condições
de trabalho, salário proprocional,
espaços físicos bem dimensionados, direitos de harmonia entre labor e família, labor e lazer; reclamamos estruturas de abrigo sólidas
e capazes de serem mais do que
simples albergue, antes habitação e
lar; reclamamos atenção ao que nos
rodeia “naturalmente” e apercebe-

mo-nos, cada vez mais, o quanto a
Natureza se magoa com o nosso
excesso, o quanto somos indiferentes e egoístas às suas chamadas de
atenção; reclamamos de tanto… e
tanto entronca na dignidade! Provavelmente, porque a teremos começado a perder algures no tempo
e no espaço e, seguramente, estamos com dificuldade em encontrála, quanto mais usufruí-la, ainda
mais em pleno.
Talvez por isso seja importante
nunca esquecer de que, quando falamos de cidade, de habitação e
mobilidade, de economia e cultura,
de solidariedade e educação, de
edifício e natureza, de política e de
“sustentabilidade”, de opções e reversões (e, consequentemente,
quando estamos a governar, ou seja, a decidir sobre o espaço de todos nós e a condicionar o espaço de
cada um de nós em função do bem
maior chamado “bem público”),
mais não estamos e, de forma perene e constante, a falar de dignidade e a medir a nossa dimensão e valor. Sim, porque, na verdade, podemos ter muito e cada vez mais,
mas nunca deixaremos de ser o que
a nossa dignidade nos retratar. E
valer para mim e para os outros!
A cidade é um bom espelho desta
realidade. E, seguramente, por isso,
merecemos uma cidade digna. Temos esse direito. Assim como temos o dever de a saber reclamar e
construir. Para depois usufruir.
Dignamente!
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PEDRO J. CAMÕES Professor Auxiliar do Departamento de Ciência Política da Universidade
do Minho

O Memorial do Aeroporto

O

romance O Memorial do Convento, um dos mais conhecidos de José Saramago, tem como mote o
Convento de Mafra, palácio português
construído por ordem de D. Joã o V entre
1717 e 1744. Para além da grandiosidade
e beleza do Convento, os 27 anos de
construção implicaram um enorme custo,
que se diz ter sido suportado pelas remessas de ouro e diamantes do Brasil. O Rei
promete a Deus e à Igreja a construção de
um convento caso tenha um filho com a
sua consorte a princesa austríaca D. Josefa. A rainha engravida e o Convento é
construído. Na narrativa coexistem figuras históricas, com personagens ficcionais, como Baltazar, um ex-militar que
perdeu uma mão na guerra, e Blimunda,
que vê o interior das pessoas quando está
em jejum. Os dois formam um dos pares
mais extraordinários da literatura portuguesa, e vivem uma história de amor imediato e sem reservas. Se ainda vivesse e
escrevesse, talvez Saramago pudesse ter
escrito um romance tendo como mote a
construção de um aeroporto em Lisboa.
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A narrativa do Memorial do Aeroporto deveria iniciar-se em 1969, quando
Marcello Caetano e Américo Thomaz decidem criar o Gabinete do Novo
Aeroporto de Lisboa. No diploma de aprovação, o governo já falava
na necessidade de resolver rapidamente o que se considerava um importante
problema nacional decorrente do aumento do tráfego aéreo na capital
portuguesa.
A novela teve já muitos capítulos, com personagens históricos em quase todos
os Governos de Portugal. Por exemplo, as localizações escolhidas ao longo
dos anos para a construção incluem Fonte da Telha, Porto Alto, Rio Frio,
Portela, Santa Cruz, Ota, Azambuja, Alverca, Granja, Tires, Marateca,
Alcochete, Montijo, Santarém.
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é possível estarmos 50 anos a tomar uma
decisão. Pagámos um custo muito elevado pela não decisão.’ O Governo liderado
pelo mesmo António Costa aprovou então
a criação de uma comissão técnica independente para proceder à avaliação ambiental estratégica do futuro aeroporto de
Lisboa, sendo Montijo, Alcochete e Santarém as localizações consideradas. Pela
voz do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sabemos que devemos
ter calma, porque “o novo aeroporto vai
demorar”.
Esta infraestrutura corresponde a um investimento que, a preços atuais, pode
chegar a 10 mil milhões de euros, se contabilizarmos todas as suas complementares necessárias. Esta é, portanto, a uma
construção de dimensão comparável à
promessa de Rei D. João V e terá de ser
em larga medida suportado por fundos
europeus. Pelo menos o Palácio demorou
mas foi construído, algo de que não podemos estar certos quanto ao novo aeroporto. Por vezes, Portugal mais parece uma
obra de ficção.
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Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:
theatrocirco@theatrocirco.com
Encontre-nos em:
Av. da Liberdade, 697
4710-251 Braga
www.theatrocirco.com

PIANISTA LUIS MAGALHÃES NO CASA
DE PARTIDA E PERFORMACE DE DANÇA
JE T’AIME NO SEGUNDA CASA
CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
TRALALA | CINEMA | 3 DE OUTUBRO – 21H30
de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
2019 | 2h15 | M12 | Irão
Tralala tem cerca de quarenta anos e é cantor nas ruas de Paris. Certa noite
encontra uma jovem que lhe envia uma única mensagem antes de desaparecer: «Acima de tudo, não sejas tu mesmo». Será que sonhara? Ao sair da capital acaba por encontrar em Lourdes a mulher por quem já está apaixonado.
Mas ela não se recorda dele. No entanto, uma senhora enternecedora acredita
que Tralala é na verdade o seu próprio filho, Pat, que desapareceu há vinte
anos, nos Estados Unidos. Tralala decide assumir o «papel». Vai encontrar
para si uma nova família e descobrir a inventividade que nunca teve.

LUÍS MAGALHÃES | CASA DE PARTIDA – RESIDÊNCIA ARTÍSTICA | 4 DE OUTUBRO – 21H30
A melhor forma de descrever este projeto é chamá-lo de esboço: Casa de
Partida, em 2022, é um esboço de um projeto que arrancará em pleno em
2023, em que um artista é convidado a desenvolver um conjunto de espetáculos que habitarão a programação ao longo do ano. As premissas, essas, serão
sempre diferentes. Para este ano, o ponto (casa!) de partida é o piano e, como
tal, o artista convidado é um pianista que já dispensa biografias e que tem sido presença habitual nos palcos do Theatro Circo: Luís Magalhães.No primeiro concerto, a solo, o programa considera obras de Schubert, Debussy e
Brahms.

JE T’AIME - SEGUNDA CASA/PALCOS INSTÁVEIS | DANÇA | 7 DE OUTUBRO – 19H00
João /Maria João Costa Espinho
'Je t’aime” é um trabalho que coloca o corpo empático e a relação amorosa
em evidência. A dança como troca de energia entre dois corpos. Um ritual como ponto final de uma relação. Um momento de catarse a dois. Como construir e coexistir sem perder a sua individualidade natural e essencial?

CAROLINA DESLANDES | MÚSICA | 8 DE OUTUBRO – 17H00 E 21H30
Carolina Deslandes é um dos maiores nomes da actual geração de cantores
e compositores portugueses. A sua carreira tem sido meteórica desde que entrou em cena pela primeira vez, estabelecendo-se como uma figura importante tanto no mundo digital quanto na música nacional contemporânea. “Casa”,
o seu terceiro álbum, após o lançamento foi direto para o nº. 1 do topo de
vendas nacionais, tornando-se o álbum de estreia mais vendido em 2018. É
vencedora do Grammy Latino na Categoria de Melhor Vídeo de Longa Duração, por “Mulher” e foi distinguida com o Globo de Ouro de Melhor Música
por “Por um Triz” na XXV Gala.Em Setembro de 2021, Carolina Deslandes
lançou “Eco”, uma canção e vídeo, no prestigiado Colors, uma das mais importantes plataformas internacionais de música. “Eco” evoca e homenageia
Amália Rodrigues através do refrão de “Grito”.
Promotor: Sons em Trânsito
Saudações Circenses!
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ID: 124391111-13 |
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266 000 €

ID: 124391107-16 |

118 800 €

ID: 124391121-22 |

55 000 €

NOVO PREÇO
Moradia T3 em Póvoa de Lanhoso
Excelente moradia individual semi-nova com 228m2.
Muito próximo do centro da Vila de Póvoa de Lanhoso.
Com 3 suites, sala em open space, garagem para 4
viaturas. Jardim, terraço, varandas com vistas para a vila.
Painéis solares. Caixilharia em aluminio. Estores elétricos.
Paredes exteriores com capoto.

Apartamento T1, a 500m da praia
Inserido em prédio com elevador.
Cozinha equipada com frigorifico, placa, fogão,
exaustor, esquentador e mesa para refeições.
C.E.: E

ID: 124391001-1061 |

99 990 €

Excelente terreno com 4.360 m2
em Cabeceiras de Basto
A 800 m do centro da cidade, com ótima exposição
solar e nascente espontânea
(registada no Ministério do Ambiente), todo murado.

Loja em Braga
Loja para venda com enorme potencial
para comércio ou armazém.
C.E.: C

ID: 124391001-1045 |

63 000 €

Terreno em São Mamede Variante
Terreno em S. Mamede D´Este, com 990 m2
(330 m2 de área bruta de construção).
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
PRECISA-SE
DE ELETRICISTAS
E AJUDANTES
Instalações Elétricas
Manutenções
Energias Renováveis

935156106/253101747

Email: geral@eletrohilariosa.pt

VENDE-SE
TERRENO COM 11.000 M2 AGRICOLA E 4.000 M2
PARA CONSTRUÇÃO CERVÃES - VILA VERDE

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

ARRENDAMENTO
Apartamento T2+1
Sito na Alameda Maria da Fonte,
Área 100m2.

475,00€

(C/condomínio)

Consultório/Escritório
Sito no Edifício S. Lázaro.
com muita luz,. Área 60m2

350,00€

(C/condomínio)

Escritório
Sito no Centro Comercial Rechicho
c/2 W.C.’s. Área 75m2.

400,00€

(C/condomínio)

Nortinloc

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

ESTAMOS A RECRUTAR

GESTOR
DE CLIENTE

PRECISA-SE

PADEIRO

com experiencia para a zona de Braga
Horário nocturno
916 267 601

VENDO

RENAULT
MEGANE
2011, 1.5 Diesel, 110cv,
120.000Kms. Irrepreensível.

Tlm. 965 005 112

COMPRO!!!

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

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Correio

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome

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

Morada
Localidade
C. Postal
E-mail

VANTAGENS
- 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

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
FORD
FIESTA 1.0
GASOLINA
ANO 2015
97054 KM
10.800 €
VW CC 2.0 TDI

CAIXA AUTOMATICA DSG
170CV
207881 KM
ANO 2008
12.350€

BMW 520D
CAIXA
AUTOMÁTICA
2011
219610 KM
15.850€
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
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SC Braga no pódio nos nacionais
de estrada em Famalicão

Karaté
SC Braga
com três medalhas
na Taça de Portugal
Decorreu, a Taça de Portugal
de Cadetes, Juniores e Seniores
na Póvoa de Varzim.
O SC Braga esteve em destaque
ao conquistar três medalhas na
competição.
Guilherme Gonçalves subiu ao
lugar mais alto do pódio em Kumite Júnior Masculino (-68kg). A
Gverreira, Emma Barros, arrecadou o 2.º lugar em Kata Júnior
Feminino e Léa Barros ficou em
3.º lugar na categoria de Kumite
Sénior Feminino (-55kg).

FAMALICÃO acolheu os campeonatos, sendo que o conjunto arsenalista foi segundo colectivamente
em masculinos. Em femininos terminou com quarto lugar, com os mesmos pontos do terceiro.
ATLETISMO
| Carlos Filho |

O segundo lugar obtido pela
equipa masculina do Sporting
Clube de Braga foi um dos
maiores destaques do campeonato nacional de estrada em
Atletismo, que decorreu, ontem
em Famalicão.
A edição foi dominada pelos
atletas do Sporting, que lideraram as principais modalidades,
com exceção da Individual Feminina, que teve no primeira lugar, Solange Jesus do Feirense.
O Sporting dominou completamente (quatro triunfos coletivos)
a 29ª edição dos Campeonatos
Nacionais de Estrada, que decorreram em Joane, na distância de
10 quilómetros.
Muito público a assistir a duas
provas muito competitivas, com
as mulheres a partirem 15 minutos antes. Sporting em peso, com
todas as suas figuras individuais,
com equipa forte, mas impotente
para uma Solange Jesus (Feirense) imparável, que andou sempre na frente em busca do sonho
de triunfar. Arriscou e obteve o
seu primeiro título nacional.
Na prova masculina, o desfe-

Moto GP
Miguel Oliveira
vence GP da Tailândia

DR

Equipa bracarense que participou nos campeonatos nacionais de estrada

cho foi emocionante. A menos
de 500 metros do final, Bernardo Rocha (Salgueiros) seguia na
frente, parecia poder alcançar
um título inesperado, mas o experiente Rui Pinto (Sporting) foi
mais forte no final e chegou à
meta em primeiro lugar, para o
seu segundo triunfo na competi-

lll
A nível colectivo, os
Guerreiros apenas não
superaram o Sporting CP
nesta competição, tendo
conquistado 43 pontos. Em
feminino foram quartas.

ção.
Francisco Rodrigues, Paulo
Rosário, Paulo Barbosa, Tiago
Costa, Diogo Rosário, Luís Saraiva, João Nuno, David Silva,
Miguel Moreira e Rui Borges
foram os atletas que conquistaram este excelente resultado ao
serviço do SC Braga.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande
Prémio da Tailândia de MotoGP,
17.ª de 20 provas da temporada,
disputada com o piso molhado.
O piloto luso, que conquistou a
quinta vitória em MotoGP, segunda do ano, concluiu as 25
voltas com 0,730 segundos de
vantagem sobre o australiano
Jack Miller (Ducati) e 1,968 sobre
o italiano Francesco Bagnaia
(Ducati), que foi terceiro.
O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que foi apenas 17.º,
mantém a liderança do campeonato, mas agora com apenas
dois pontos de vantagem sobre
Bagnaia.

Decorre hoje, a partir das 18.30 horas

FPF distinguida
na Gala da UMinho
DESPORTO
| Redacção |

A Universidade do Minho
(UMinho) vai entregar uma distinção especial à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) hoje
durante a 21.ª Gala do Desporto.
Na cerimónia, que acontece a
partir das 18.30 horas no Salão
Medieval da Reitoria da Universidade do Minho (Largo do Paço, Braga), a entidade será reconhecida pela parceria profícua

que tem mantido com a instituição minhota ao longo dos últimos anos.
A FPF desempenha um papel
muito activo na mudança do paradigma desportivo nacional
através do desenvolvimento de
projectos que visam a conciliação da formação escolar e desportiva de jovens atletas e a formação pós-graduada de quadros
altamente especializados.
Durante mais de duas décadas
tem existido uma forte ligação

DR

Os premiados de 2021

entre a UMinho e a FPF.
Resultante desta parceria de
sucesso foram organizados na

Universidade do Minho quatro
Campeonatos Internacionais na
modalidade de Futsal, um cam-

peonato Europeu Universitário
em 2019 e três Mundiais Universitários.
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O Rei Juliano
Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother: Última Hora
Big Brother: Diário
Jornal das 8
Festa É Festa
Quero É Viver
Para Sempre
Big Brother: Extra
Big Brother: Ligação à Casa
Ouro Verde
Betty, a Feia em NY
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HORIZONTAIS: 1 – específicas; estômago. 2 - cortam; soldado. 3 - ides; bagaceira. 4 - igual; galeria.
5 - ocultar; enseada. 6 - mesmo; excepto; mealheiro.
7 - escolher; murchos. 8 - concordar; bazófia. 9 - expulsar; enlace. 10 - lanígero; doutrinas. 11 - anilhas;
majestoso.
VERTICAIS: 1 – prestadio; quadro. 2 - os; trabalhar.
3 - ocorrer; palaciano. 4 - perfeito; cachaças. 5 - desgostosas; zombar. 6 - nível.7 - abismo; falso. 8 estafas; cachari. 9 - assexuados; até. 10 - estevas;
não. 11 - mudos; remenda.
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ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

Sudoku
9

3

4

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

Praça do Comércio, 47

R. Conselheiro São Januário 95

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

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

R. Luis de Camões,v 114

Praça Guilherme de Abreu, 61

Largo da Lapa

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167
Rua do Souto, 70

R. da Corredoura, 50

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

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

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

7
5

Praça da República, 3-5

7

1

3
5

3

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

R. Adriano Pinto Basto, 54

1

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144
Largo do Toural, 26

2
4

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124
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3
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9
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2
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9

8

5

8

7
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6

5

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – unicas; mala. 2 - toram; magal. 3 - is; bagaçada. 4 - par; ramal. 5 calar; sino. 6 - tal; sem; cos. 7 - amar; secos. 8 - betar; gas. 9 - eliminar; no 10 - lanar;
ritos. 11 - aros; solene. Verticais: 1 – util; tabela. 2 - nos; camelar. 3 - ir; palatino. 4 cabal; ramas. 5 - amaras; rir. 6 - res. 7 - mar; megaro. 8 - maças; caril. 9 - agamicos;
te. 10 - ladanos; non. 11 - alalos; cose.
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NOVIDADE

KATIA DELÍCIA
DE MULHER
ADORO
MINETE
ESPANHOLADA
BOAS MAMAS
XXL NATURAIS

964 131 762

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

PORTUGUESA
Trintona. Bom corpo
Bom peito
Oral O.N. final.

916 426 658

Houchens

SARAH
Quem não quereria
colher estes
morangos?
Sarah fez a pergunta
e, em menos de uma
hora, mais de 19 mil
fãs, no Instagram,
fizeram questão
de responder.

Publicidade 39

MENINA SÓ

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

925 751 527

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

COLOMBIANA

Simpático, meiga, peito XL
peludinha. Atendo sem
pressas, oral, vaginal 69 +
acessórios, adoro minete.

913 639 564

MORENA

Bonita, meiga
e atrevida. Convívio
nas calminhas.

969 080 576

ALICE

Loirinha, carinhosa, mamas XL,
rata quente, oral guloso, anal
profundo, se frescura, adoro um
bom minete, massagem próstática,
tenho acesórios. Tudo nas calmas.

931 898 053

JOGOS
Segunda 26/09/22

Sorteio 39/2022

62 098
2.º Prémio 47 076
3.º Prémio 15 743
1.º Prémio

Terça 27/09/22

CLÁUDIA

DE VOLTA A BRAGA
Safadinha,
magrinha,peluda,
grelinho avantajado
com oral ao natural
bem profundo.

914 481 104

Sorteio 77/2022

4 20 21 34 44
*1 *3
Quarta 28/09/22

Sorteio 78/2022

4 7 16 30 42
+6
Quinta 29/09/22

Sorteio 39/2022

81 531
2.º Prémio 62 731
3.º Prémio 78 831
4.º Prémio 93 382
Terminação 1
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

Sexta 30/09/22

Sorteio 76/2022

1 2 11 16 26
*3 * 12

Sorteio 39/2022

SVJ 03027
Sábado 1/10/22

Sorteio 79/2022

23 42 43 45 49
+10

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Tire proveito de todos os
momentos a sós com a pessoa
amada. Construa um futuro risonho.
Saúde: Possível debilidade física. Faça
refeições a cada duas horas para ter
sempre energia.
Dinheiro: Hoje poderá resolvida uma
questão que a atormentava. A justiça
será feita.
Números da Sorte:
1, 12, 17, 23, 27, 42
Touro
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará a
trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à fruta
ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte:
1, 9, 17, 21, 29, 43
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Possível desentendimento com um
familiar. Repense as suas atitudes.
Seja sempre leal.
Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde
não é de ferro.
Dinheiro: Comece a poupar. É tarde
para economia, quando a bolsa está
vazia.
Números da Sorte:
2, 5, 14, 18, 25, 29
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que ama!
Não espere que o amor vá ter consigo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentir-se
bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir. Você é capaz de tudo.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Leão
Carta do dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e carinho.
Saúde: Sentir-se-á com muita força e
energia.
Dinheiro: A sua autoridade poderá ser
posta à prova. Mantenha-se firme.
Números da Sorte:
11, 13, 25, 31, 45, 48
Virgem
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Trate a pessoa amada com
carinho. Seja mais atenciosa.
Saúde: Pode andar mais agitada. Faça
uma massagem relaxante.
Dinheiro: Trace planos objetivos para a
carreira. Alcance um futuro seguro.
Números da Sorte:
1, 9, 13, 24, 35, 46

Balança
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela calma e
pela harmonia. Aproveite para guardar
energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte:
11, 19, 20, 28, 41, 47
Escorpião
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegida.
Viverá momentos de pura felicidade.
Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Não sobrecarregue o
fígado.
Dinheiro: Possível convite de trabalho.
Decida com o coração.
Números da Sorte:
10, 13, 21, 25, 37, 42
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema imunitário.
Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte:
11, 16, 24, 28, 30, 43
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Aproveite todos os momentos
que tem para estar com o seu amor.
Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais cansada.
Se possível tire uns dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fazer uma
viagem inesperada. Prepare-se!
Números da Sorte:
1, 8, 15, 18, 29, 43
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Conseguirá partilhar com o seu
amor as suas preocupações e
desejos. Será mais feliz.
Saúde: Cuidado com a alimentação.
Evite cometer muitos abusos.
Dinheiro: Aprenda a controlar bem os
gastos. Tente gerir tudo com
sabedoria.
Números da Sorte:
9, 14, 17, 20, 29, 45
Peixes
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista
quanto ao amor. Abra o coração a
novas emoções.
Saúde: Durma mais horas.
É importante que descanse e relaxe.
Dinheiro: Trate bem os colegas e
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte:
9, 11, 16, 31, 39, 42
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Futsal

Tiago Brito substitui
lesionado Tomás Paçó
na selecção nacional
Em comunicado, a FPF anuncia que
Tiago Brito, do SC Braga/AAUM, foi
chamado por Jorge Braz para
substituir o lesionado Tomás Paçó
nos eleitos para o arranque da
qualificação para o Mundial2024.
O ala de 31 anos apresentou-se já
no dia de ontem, em Lousada.
Portugal vai disputar os dois
primeiros encontros no Grupo 4 da
ronda principal de qualificação para
o Mundial2024, frente à
Bielorrússia, a 6 de Outubro, em
Paredes, e à Lituânia, no dia 12, em
Kaunas. Os vencedores dos grupos e
os quatro melhores segundos
classificados qualificam-se para a
ronda de elite, enquanto os
restantes segundos posicionados
disputam um 'play-off'.

Canoagem

Marcelo felicita lusos
após Mundiais
O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, felicitou a
prestação da selecção nacional nos
Mundiais de canoagem de
maratonas, que ontem terminaram
em Ponte de Lima. “O Presidente da
República congratula, em particular, Fernando Pimenta e José
Ramalho, que conquistaram a
medalha de ouro na prova K2,
sagrando-se campeões do mundo.
Este último logrou ainda alcançar o
segundo lugar na prova de K1, uma
medalha de prata e assim o título
de vice-campeão do mundo”, refere
a nota presidencial, onde se saúda
“todos os atletas, técnicos e dirigentes que orgulhosamente representam Portugal ao longo do ano.”

SEGUNDA, 3 OUTUBRO 2022
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Hóquei em Patins

HC Braga empata mas segue em frente
na WSE Champions League
O Hóquei Cube de Braga assegurou a presença na 2.ª ronda de qualificação da WSE
Champions League. A equipa comandada por Tó Neves empatou ontem na casa dos
italianos do Forte dei Marmi, a uma bola, selando o apuramento para a próxima fase da
competição. António Trabulo inaugurou o marcador no PalaForte, já no segundo tempo,
mas Federico Ambrosio assinou a igualdade pouco tempo depois. As duas equipas seguem
em frente, com o HC Braga no segundo lugar lugar do grupo A, com 5 pontos, depois de ter
vencido os espanhóis do PAS Alcoi (3-2) e empatado com os franceses do US Coutras (3-3).
De regresso ao campeonato, o HC Braga tem encontro agendado com o Sporting, no
pavilhão João Rocha, em Lisboa, no feriado da próxima quarta-feira, dia 5 de Outubro,
pelas 15 horas. O Valongo, a outra equipa portuguesa presente nesta fase da competição,
também assegurou a passagem à 2.ª ronda, tendo terminado no segundo lugar do grupo
D, também com cinco pontos, os mesmos dos espanhóis do CH Caldes, e à frente dos
franceses do Quévert e dos italianos do Bassano.

OC Barcelos

Triunfo sobre o Tomar (7-2), liderança
reforçada e Alvarinho intratável
O Óquei Clube de Barcelos recebeu e venceu o Sporting de Tomar, por 7-2, na 3.ª jornada
da I Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Com cinco golos, Alvarinho foi o grande
destaque de uma partida em que Luís Querido, com um bis, também participou nos golos
dos comandados de Paulo Pereira. Do lado do Tomar, que até começou a vencer, os golos
foram apontados por Filipe Almeida e Tomás Moreira. Seis dos nove golos deste encontro
foram marcados na conversão de grandes penalidades. Com este resultado, os barcelenses
mantêm-se isolados no topo da classificação, com 9 pontos, mais três que Benfica (menos
1 jogo), Sporting, Famalicenses e FC Porto. No outro jogo do dia de ontem, o Sporting
sofreu mas conseguiu vencer em Paço de Arcos por 4-3.

Pólo Aquático

Vitória SC, já apurado, fecha fase
de grupos da Champions com derrota
O Vitória SC, já apurado para a segunda fase da Liga dos Campeões de polo aquático,
perdeu ontem por 21-6 diante dos gregos do Panionios, na última jornada do grupo D da
competição, que se disputou em Tourcoing, França.
Já com o apuramento assegurado, após vencerem os dinamarqueses do Kastrup (11-6) e os
bósnios do Banja Luka (29-9), os minhotos não conseguiram triunfar ante a oposição
grega, numa partida em que Pedro Sousa e Pedro Cunha, com dois golos, foram os
melhores anotadores entre a formação lusa.
Apesar do resultado, os vitorianos seguem em frente, um feito inédito no polo aquático
português, e disputarão a segunda ronda entre 14 e 16 de outubro.
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Braga

Encontro de colaboradores do município
reforçou sentimento de pertença
Decorreu no Parque da Ponte o encontro de colaboradores do
Município de Braga e Empresas Municipais. Este evento traduziu-se
num momento de partilha de experiências e ideias num ambiente
informal, tendo em vista o reforço do sentimento de pertença.
Durante o evento realizaram-se diversas actividades como jogos
tradicionais, dinâmicas de grupo, arborismo, slide, canoagem,
paintball, tiro ao arco e também rastreios de saúde e um workshop
de nutrição e primeiros socorros. Ricardo Rio, presidente da CM
Braga, afirmou que este encontro é importante para que todos se
possam sentir parte de uma grande equipa que “todos os dias dá o
seu melhor em prol da cidade”. “O vosso trabalho e dedicação é
absolutamente fundamental para servir os cidadãos da melhor
forma possível, numa altura em que as solicitações e as exigências
são cada vez maiores”, referiu o autarca.
Publicidade

