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FACTOS ESCONDIDOS HISTÓRIA PORTUGAL JOSÉ GF

OFICINA DO LIVRO
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A CIDADE DE VAPOR CARLOS RUIZ ZAFÓN
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A CULPA VIVE SOLTEIRA LUÍS AGUIAR-CONRARIA

CLUBE DO AUTOR

7

A LIVRARIA PENELOPE FITZGERALD
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CLUBE DO AUTOR
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ALGUÉM ESTÁ A MENTIR RACHEL AMPHLETT

ALMA DOS LIVROS
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OBJECTIVA
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OFICINA DO LIVRO
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DINFO FERNANDO CAVALEIRO ÂNGELO

CASA DAS LETRAS

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

PLANETA
CLUBE DO AUTOR

LEYA

A NÃO PERDER

Factos escondidos da história
de Portugal
AUTOR José Gomes Ferreira
EDITORA Oficina do Livro

Um livro fascinante que nos obriga a repensar a história O Brasil foi descoberto mais de cinquenta anos antes da data oficial, como prova o mapa de Andrea Bianco de 1448; O Canadá foi
assim batizado por se tratar do nome da propriedade do descobridor algarvio João Vaz Corte
Real: a Canada, em Tavira; Os portugueses descobriram a Austrália. Mapas de 1447 mostramna desenhada ao estilo da nossa cartografia e com nomes lusitanos.
Estes e outros factos continuam arredados da História oficial dos países envolvidos, porque os
interesses políticos, diplomáticos e económicos pesam mais do que a verdade. Com a ajuda das
tecnologia de informação e o acesso a provas como mapas e outros documentos de época, cada
vez mais cidadãos estão a tomar consciência de que a verdadeira História dos seus países tem
muitas páginas escondidas – a de Portugal não é exceção, como nos revela esta investigação
apaixonante do jornalista José Gomes Ferreira.

A herança
de D. Dinis

AUTORA Maria Antonieta
Costa
EDITORA Clube do Autor
Teria D. Dinis acesso ao tesouro dos Cavaleiros da Ordem do
Templo? É isso que Eunice Bacelar, a mais famosa investigadora portuguesa, vai tentar
descobrir.
Às dúvidas nascidas na riqueza evidenciada no testamento real, documentos inéditos
encontrados na Torre do Tombo parecem confirmar as suas suspeitas.
No entanto, há outros interessados que não hesitarão em recorrer a todos os meios para que mais ninguém se aproxime deste extraordinário
pecúlio...

DESTAQUES

A Livraria

Diz-me só a verdade

Uma obra-prima acerca do mundo literário, dos sonhos e das vicissitudes
da vida. Perfeito para todos aqueles
que são incapazes de imaginar a vida
sem livros.

A descoberta de uma carta antiga vai
transformar o presente de uma família e
mudar o futuro de uma mulher.
Diz-me Só a Verdade é um romance intenso e avassalador sobre aquilo que
acontece quando enfrentamos os fantasmas do passado.

AUTORA Penelope Fitzgerald
EDITORA Clube do Autor

As palavras que ficam

AUTORA Luísa Castel-Branco
EDITORA Clube do Autor

A culpa vive solteira

AUTOR Vítor Gonçalves
EDITORA Oficina do Livro

AUTOR Luís Aguiar-Conraria
EDITORA Clube do Autor

Em cada entrevista há um diálogo singular e irrepetível. Todos diferentes,
todos relevantes. Nesses encontros conheci histórias de vida extraordinárias, acompanhei o trajecto de personalidades que se distinguem nas suas
áreas e tive contacto com uma imensa
diversidade de percursos que tornam
a experiência humana tão rica e surpreendente (...)

Luis Aguiar-Conraria, um dos mais influentes opinion makers da atualidade,
baseia-se em princípios económicos
fundamentais para apresentar neste livro um retrato de Portugal e do que podemos fazer para mudar o rumo do nosso país.

DINFO - A queda
do último serviço
secreto militar

AUTOR Fernando Cavaleiro
Ângelo
EDITORA Casa das Letras

A história das informações
militares é uma história de
sucesso. Entre 1974 e 1997, a
DINFO foi fundamental na
preservação da segurança nacional, tendo realizado várias
missões e operações extremamente sensíveis que todos
nós ignorávamos. Até agora: Fernando Cavaleiro Ângelo, militar
que desempenhou diversas funções ao mais alto nível nos serviços
de informações, releva-nos em primeira-mão muitos dos segredos
destas actividades que alguém disse serem a “mão invisível” do Estado: A constituição da DINFO no pós-25 de Abril e a sua reformulação resultante das realidades políticas saídas do 11 de Março e
do 25 de Novembro. Como ameaças reais internas à soberania nacional fizeram com que a DINFO deixasse de ser um gabinete de
análise profunda do estado do país e passasse a focar-se na pesquisa de informações relacionadas com terrorismo e espionagem.
Publicidade

‘A LIVRARIA’ = 13,60 €
‘DIZ-ME SÓ A VERDADE’ = 14,85 €
‘A HERANÇA DE D. DINIS’ = 15,75 €

correiodominho.pt
10 de Maio 2021
12

1 de janeiro 2013 correiodominho.pt3

Braga

Equilibrium Social Circus COVID-19
quer ser resposta social 839,582

MORTES

PORTO SOCIAL SUMMIT contou com a participação do projecto Equilibrium
Social Circus. Alargar a todas as escolas e chegar às associações é o objectivo.

16,992 (+1)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

800,277 (+270)

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS
22,313 (+53)

+ 324 NOVOS CASOS

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

10,832,463

337383
NORTE

VACINAS
ADMINISTRADAS

119040
CENTRO

3,845,140

317235

1.ª DOSE

LISBOA
E VALE DO
TEJO

2,777,561

29859
ALENTEJO

2.ª DOSE

DR

Equilibrium Social Circus, projecto incubado no Centro de Inovação de Braga, foi um dos seleccionados para estar na Cimeira Social

INOVAÇÃO SOCIAL
| Patrícia Sousa |

O “reconhecimento” do trabalho
realizado pelo projecto Equilibrium Social Circus, promovido
pelo Projecto Homem, chegou
com a participação na Campanha ‘Fazer Acontecer a Europa
Social’, que integrou a Cimeira
Social, que terminou este sábado
no Porto. Com o co-financiamento do projecto a terminar, a
meta agora é chegar a todas as
escolas e associações. “Temos a
possibilidade de transformar o
projecto numa resposta social
definitiva e a longo prazo”,
anunciou a coordenadora do
projecto, Sara Leite.
A participação do projecto na
Cimeira Social contou com a
apresentação de um vídeo e uma
exposição de fotografias e a
coordenadora mostrou-se “entusiasmada” com o “feedback
muito positivo” que o projecto
recebeu do Portugal Inovação
Social. “Para nós, estar presente
nesta Cimeira Social, teve este
impacto muito positivo de reconhecimento do nosso trabalho”,
confidenciou a coordenadora do
projecto, assumindo a importân-

lll
Equilibrium Social Circus está incubado no Centro de Inovação
Social de Braga - Human Power Hub, tendo sido financiado
pelo Portugal Inovação Social. Projecto quer agora transformar-se em resposta social e chegar a todas as escolas e
associações.
cia do Equilibrium Social Circus
ficar associado “ao surgimento
deste novo pilar da Europa - direitos sociais - tendo sido assinada a Declaração do Porto, que
assenta precisamente em tudo
aquilo que são os objectivos do
projecto, desde os direitos das
crianças e dos jovens, passando
pela promoção da igualdade ou a
inclusão social”.
Já a preparar o próximo ano
lectivo, Sara Leite evidenciou o
facto do financiamento do projecto terminar no final do ano,
sendo que o objectivo é continuar o Equilibrium Social Circus, transformando-o em resposta social. “O nosso objectivo
último é encontrar soluções para
transformar o projecto em resposta, porque queremos que
continue a estar integrado nas
escolas e nas associações”, assegurou.

Com o objectivo de chegar a
todas as escolas, a coordenadora
do projecto já entrou em contacto com o Agrupamento de Escolas de Maximinos, nomeadamente com a EB2,3 Frei Caetano Brandão, para avançar com o
projecto. “Queremos alargar o
projecto a outras escolas onde
não estamos e estamos já a fazer
alguns contactos, esperando que
a situação esteja mais calma em
Setembro”, referiu.
Implementado na Associação
Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS),
o projecto pretende chegar também a outras associações do
concelho. “Não temos obrigatoriamente que funcionar só em
contexto escolar, podemos trabalhar em todas as associações
onde o nosso público-alvo esteja”, confirmou ainda a coordenadora.

1,067,579

21840
ALGARVE

9334

4891

MADEIRA

AÇORES

158,420,614

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 110,001 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

33,455,120
22,296,414
15,150,628
5,767,959
5,016,141

3,299,060

135,934,769

MORTES

ACTIVOS

595,598 6,453,651
242,398 3,736,612
421,484 1,051,476
106,277 828,701
42,746 282,171

CRÍTICOS

9,002
8,944
8,318
5,005
3,175

Portugal
Pessoas a partir dos 60 anos já podem agendar vacinas
As pessoas a partir dos 60 anos já podem fazer o agendamento para a vacinação contra a Covid-19, que até agora estava reservado a maiores de
65 anos. A decisão de antecipar a medida de alargar o autoagendamento
para a vacinação às pessoas a partir dos 60 anos prendeu-se com o elevado ritmo de vacinação registado nos últimos dias. Houve pessoas acima
dos 60 anos que já conseguiram uma marcação para quinta-feira.
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Mercado de trabalho agudizou-se
e desemprego volta a subir

Emprego
Lay-off evita maior
descalabro a Norte
A taxa de desemprego do Norte diminuiu para 7% no 4.º trimestre de
2020, situando-se, ligeiramente,
abaixo do valor nacional (7,1%).
Segundo o relatório, a queda deste
indicador resultou de uma diminuição do número de desempregados
para 130.700, menos 0,4% face ao
período homólogo de 2019, indicando que a evolução da taxa tem
que “ser lida com cautela” porque
não reflecte a conjuntura da economia do Norte num quadro em que
328 67 trabalhadores estavam em
layoff no 4.º trimestre de 2020.
“A amplitude das medidas de apoio
estão a evitar que a taxa de desemprego no Norte se situe perto doa
25%”, lê-se no documento.

JANEIRO E FEVEREIRO voltam a registar um aumento do número de desempregados resultado
da restritividade social e económica. Braga registou aumento de 10,1% entre Dezembro e Fevereiro.

Dados
Taxa de desemprego
jovem das mais elevadas

DR

Crise económica e sanitária tem agravado a situação do mercado de trabalho no final de 2020 e início de 2021

CCDRN

| Paula Maia |

Após uma redução entre o terceiro e quarto trimestres de 2020,
o número de desempregados inscritos nos centros de emprego da
região Norte voltou a registar
um crescimento mais acentuado
em Janeiro e Fevereiro de 2021,
decorrente do agravamento da
restritividade social e económica
verificada nestes meses. A região registou mais 6,4% dos desempregados que em Dezembro
de 2020. Os dados são divulgados pela CCDR-N, no Norte Conjuntura, que faz a avaliação a actividade económica do 4.º trimestre e início de 2021.
Na sub-região do Cávado o número de desempregados aumentou em Janeiro mais 9,1% face a
Dezembro. Pese embora a dinâmica negativa, o documento refere que a evolução do mercado
de trabalho nesta sub-região ao
longo dos últimos 12 meses está
a ser ligeiramente mais resiliente
do que a média do Norte. O desemprego no Cávado aumentou
em 25,7% entre Fevereiro de

§nota
Turismo

Indicadores demonstram
situação “incomportável” do sector
A crise pandémica provocou um impacto muito negativo na região e ainda
não existem sinais claros de uma melhoria da conjuntura.
As quedas nos indicadores do último trimestre de 2020 foram mais acentuadas do que as da média do ano, sendo que esta evolução negativa não se
deveu a qualquer efeito da sazonalidade, mas antes do agravamento efectivo do contexto económico e das novas medidas de controlo da doença.
O número de hóspedes nos estabelecimentos do Norte diminuiu 66,4%
no 4.º trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019.
Os restantes indicadores mostram quedas homólogas bastante elevadas
no Norte e reveladoras da situação incomportável do sector.
No 4.º trimestre, as dormidas, os proveitos totais e os proveitos de aposento
nos estabelecimentos da região diminuiram 68,7%, 72,8% e 73,7%,
respectivamente.
Em todo o caso, revelam os dados, a evolução do turismo na região Norte
no 4.º trimestre foi ligeiramente menos negativa do que a nacional.
A procura interna continuou a suplantar a procura externa.
2020 e Fevereiro de 2021, um
valor que compara com o aumento de 28,6% na região.
Em Braga, o desemprego aumentou 10,1% entre Dezembro e
Fevereiro de 2021.

Na sub-região do Ave o arranque do ano também despoletou
uma inversão da tendência de
queda, com o desemprego a aumentar mais 3,1% em Fevereiro
face a Dezembro de 2020. No

cômputo geral de um ano, o desemprego no Ave cresceu 20,6%
entre os meses de Fevereiro de
2020 e de 2021, o menor crescimento acumulado entre todas as
sub-regiões comparáveis do ponto de vista económico e demográfico. Apenas as NUTS III,
onde predominam territórios de
baixa densidade - com estruturas
de emprego baseadas, essencialmente, no sector primário e emprego público -, observaram um
menor crescimento do desemprego durante esse período.
Em Guimarães, o desemprego
subiu 2,5% entre Dezembro e
Fevereiro. Já em Vila Nova de
Famalicão, a subida foi de 6,2%.
No Alto Minho, a subida do desemprego em Fevereiro de 2021
foi de 7,3% face ao mês de Dezembro anterior. O número de
desempregados em Fevereiro de
2021 era superior em 46,1% ao
Fevereiro de 2020, o que representou o maior crescimento entre todas as NUTS III do Norte.
Em Viana do Castelo, o concelho mais populoso desta sub-região, o número de desempregados subiu 12,4%.

O documento revela ainda que a taxa de desemprego nos trabalhadores mais jovens do Norte continua a
ser das mais elevadas. Nos indivíduos com idade entre os 15 e os 24
anos, a taxa situou-se em 20,8% no
4.º trimestre de 2020, um valor inferior ao do trimestre precedente
(24,3%). No entanto, a redução não
resultou da criação líquida de postos de trabalho, mas do aumento
de inactivos jovens que desistiram
de procurar emprego num quadro
em que diminuiu a probabilidade
de o obter.

Segundo o relatório
Desemprego é menor
nos níveis de
escolaridade mais altos
As taxas de desemprego por nível
de escolaridade registaram evoluções assimétricas no 4.º trimestre:
os trabalhadores com o secundário
e pós secundário viram a taxa aumentar para 9%, enquanto que os
trabalhadores com o ensino superior e com o ensino até ao 3.º ciclo
básico assistiram a uma redução da
taxa de desemprego para 6,7% e
5,9%, respectivamente.

Turismo
Dezembro não chegou
para salvar o ano

Apesar de no mês de Dezembro se
ter observado uma ligeira melhoria
face ao mês anterior, o turismo no
Norte continua com indicadores
muito negativos.
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Exportações no concelho de Braga descem
32,6% nos primeiros meses de 2021

FOI O CONCELHO que registou uma quebra mais expressiva face ao período homólogo de 2020. Reduções verificaram-se sobretudo no segmento das máquinas, aparelhos e materiais eléctricos e suas partes. Toda a região sofreu uma redução das exportações.
CCDR-N

| Paula Maia |

Tal como o desemprego, e após
uma recuperação significativa
no terceiro e quatro trimestres de
2020, o agravamento da situação
sanitária provocou a redução no
comércio internacional, com as
exportações de bens do Norte a
diminuírem 12,3% no mês de
Janeiro, em especial as exportações de bens de capital e bens de
consumo.
Em Janeiro de 2021, apenas as
exportações do segmento de outros artefactos têxteis confeccionados, sortidos e trapos (onde se
incluem as máscaras para a protecção da Covid-19) continuaram a registar uma aumento face
ao período homólogo de 2020.
Na sub-região do Cávado, demonstrando que a crise pandémica tem afectado a maioria dos
clusters industriais, mesmo os
de maior grau tecnológico, as
exportações no 4.º trimestre de
2020 observaram uma redução
de 7,8% face ao mesmo período
do ano transacto, invertendo a
tendência de crescimento que se
tinha registado do trimestre precedente. O desenvolvimento da
crise pandémica do início ano
novo acentuou a redução das exportações, com o valor a diminuir em 21,7% em Janeiro face
ao mês homólogo de 2020. Entre
os principais bens, as reduções
mais acentuadas foram observadas no segmento das máquinas,

DR

Concelho baracarense seguiu a tendência verificada em praticamente toda a região

aparelhos e materiais eléctricos
e suas partes (-59,3%) e nos instrumentos e aparelhos de óptica,
fotografia ou cinematografia
(-24,4%).
O concelho de Braga, que vinha já numa trajectória de queda
no final de 2020, registou uma
nova redução muito expressiva
de 32,6% em Janeiro face ao período homólogo de 2020.
O agravamento da situação na-

lll
No Ave, o início de 2021
também marcou uma inversão da tendência de crescimento das exportações, sobretudo os artefactos confeccionados, segmento que
deu o forte contributo para
o seu crescimento.

cional e internacional também
tem vindo a afectar o dinamismo
exportador de Barcelos, mas
com menor intensidade, registado um decréscimo de 4,5% em
Janeiro.
Na região do Ave, o início de
2021 também marcou uma inversão da tendência de crescimento das exportações, sobretudo os artefactos confeccionados,
segmento que deu o forte contri-

buto para o crescimento global
das exportações da sub-região.
Em Janeiro de 2021, as exportações no Ave diminuíram 6,2%
face ao mesmo período de 2020,
queda que resultou, sobretudo,
da diminuição do segmento do
calçado e do sector do vestuário.
No entanto, os principais concelhos têm-se destacado pela sua
resiliência, a começar pelas exportações de Guimarães que diminuíram apenas em 1% no 4.º
trimestre de 2020, após quedas
mais acentuadas nos trimestres
precedentes. O final de 2020 tinha sido bastante promissor não
fosse a nova redução de 2,8%
em Janeiro.
Em Vila Nova de Famalicão as
exportações, que também tiveram uma aumento de 2,2% do
4.º trimestre - interrompendo
uma tendência de queda que se
observava há quatro trimestres
consecutivos, registou também
uma redução de 7,7% em Janeiro,
No Alto Minho, a evolução negativa no primeiro mês de 2021
resultou da queda das exportações em dois segmentos importantes para a competitividade do
território, nomeadamente nas
caldeiras, máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos e suas
partes (-61,1%) e no material de
transporte (-5,4%). Viana do
Castelo viu as exportações caírem 19% em Janeiro, Ponte de
Lima 13,9% e Vila Nova de Cerveira 11,9%.
Publicidade
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Obras nas praias fluviais do Cavadinho
e Navarra arrancam durante este mês
INTERVENÇÕES, cujo prazo de execução é de 10 meses, dotarão as duas praias de infraestruturas de apoio aos banhistas que
permitirão a sua classificação como zona de banhos.
PRAIAS FLUVIAIS
| Paula Maia |

Vão finalmente arrancar este
mês as obras nas praias fluviais
do Cavadinho (Crespos) e de
Navarra, intervenções que vão
dotar estas duas praias de infraestruturas de apoio aos banhistas, permitindo a sua classificação como zonas próprias para
banhos e a sua integração na Rede de Praias Fluviais do concelho.
Reconhecidas pela qualidade
das suas águas, estas zonas fluviais não estão reconhecidas pelas entidades oficiais como zona
de banhos por não disporem das
estruturas homologadas para tal,
nem possuírem vigilância como
acontece com outras zonas balneares do concelho, como Adaúfe ou Merelim S. Paio.
Ao Correio do Minho, o presidente da União de Freguesias de
Crespos e Pousada diz que a intervenção no Cavadinho é uma
aspiração de muitos anos, tendo
sido incluída já em vários programas eleitorais.
A obra, a cargo da Câmara Municipal de Braga e orçada em
cerca de 450 mil euros, já foi adjudicada, devendo arrancar ainda no decurso deste mês.
O prazo de execução é de 10
meses e, por isso, segundo o autarca, “este ano a praia não estará pronta para ser frequentada
com as condições que se pretendem. Será um local em obras”,
refere José Correia, adiantando
que esta é uma praia muito frequentada, registando uma afluência “brutal”, apesar do espaço
não comportar as condições desejadas.
A intervenção pretende, sobretudo, criar infraestruturas de
apoio, nomeadamente um bar,
casas de banho, posto de socorro, além de espaços de lazer e
áreas destinadas às crianças.
A intervenção integra ainda os
acessos à praia, tendo a junta local já arrancado com a empreitada da Rua de Cortinhas. “Fica-

DR

Obras nas praias fluviais do Cavadinho (Crespos) e Navarra estão agendadas para começar ainda durante o presente mês

lll
”Sempre foi o grande objectivo estrutural para esta
união de freguesias a requalificação do Cavadinho.
O que temos realmente de
bom é a natureza e aquilo
que o rio nos dá. O investimento e a força que colocamos nesta obra é muita”.
-nos a faltar um troço que está
ainda em processo de negociação com um proprietário”, diz
José Correia. As obras para criação de acessos são da competência da junta de Pousada e Crespos que prevê investir também
cerca de 400 mil euros. “Contas
redondas estamos a falar de perto de um milhão de euros de investimento nesta praia”, acrescenta.
O autarca sublinha que o objectivo é somente criar melhores
condições para o usufruto do espaço, deixando intacta toda a envolvendo paisagística que caracteriza o lugar.

§nota
Quercus

Água do Cavadinho
selada com ‘Qualidade Ouro’
Juntamente com Adaúfe, a Praia Fluvial do Cavadinho voltou, em 2020, a
ser galardoada com o selo ‘Qualidade de Ouro’ pela Quercus devido à qualidade das suas águas, sendo considerada pela Associação Nacional de Conservação da Natureza como a praia com a melhor água do concelho.
“Ainda não sabemos a classificação para este ano, mas a montante do Cávado, não temos tido problemas. A água é de qualidade”, diz o autarca, ressalvando que pode haver, no entanto, alguns factores temporários que podem
alterar os parâmetros de qualidade. “A Quercus é muito rigorosa nesse âmbito. Por isso é que este galardão é muito valioso”, remata José Correia.
Vincada por uma paisagem natural idílica, os visitantes da
Praia Fluvial do Cavadinho podem ainda visitar um núcleo de
azenhas situadas a 50 metros do
local. “É um atractivo que extravasa a questão da praia fluvial”,
diz ainda José Correia.
Durante vários anos a junta local tentou dotar a praia de condições mínimas de comodidade,
criando um pequeno parque de

estacionamento e colocando casas de banho amovíveis no período balnear, embora a praia
não tenha vigilância.
Com esta intervenção e a inclusão da praia na Rede de Praias
Fluviais, a freguesia de Crespos
- e também o concelho de Braga
- ganhará uma nova centralidade. “Não temos a mínima dúvida. Sempre foi o grande objectivo estrutural para esta união de

freguesias a requalificação do
Cavadinho. O que temos realmente de bom é a natureza e
aquilo que o rio nos dá. O investimento e a força que colocamos
nesta obra é muita. Tenho a convicção que vai revolucionar a
freguesia e atrair muita gente.
Não é por acaso que notamos
hoje uma procura ‘medonha’ de
terrenos e de casas quer em
Crespos, quer em Pousada. Estou certo que será um foco de
desenvolvimento”, continua o
presidente da junta.
O projecto de intervenção da
Praia Fluvial de Navarra será
executado pela mesma empresa
que vai intervir em Cavadinho,
sendo que o projecto de intervenção também será similar,
confirmou ao Correio do Minho
o vereador do Ambiente da câmara de Braga. “As obras já deveriam ter arrancado, mas por
questões de burocracia ainda
não foi possível”, assume Altino
Bessa, garantindo que as duas
praias ficarão dotadas com condições para serem classificadas
como zonas de banhos.
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Tiago Corais
reeleito
vereador
em Oxford

BRACARENSE obteve 686 votos e o acesso directo
a um dos dois lugares disponíveis naquela circunscrição pelo Partido Trabalhista.
POLÍTICA

| Redacção/Lusa |

O bracarense Tiago Corais foi
reeleito vereador para a câmara
de Littlemore, nos arreadores de
Oxford, pelo Partido Trabalhista. De acordo com os resultados
conhecidos no passado sábado,
o bracarense recolheu 686 votos
que lhe deram o acesso directo a
um dos lugares disponíveis naquele círculo.
O bracarense de 42 anos manifestou-se “muito satisfeito por
continuar a ter a aprovação dos
residentes” e prometeu manter
um diálogo permanente nos próximos meses para resolver uma
das questões mais polémicas, as
restrições à circulação de automóveis. “Vamos escutar e procurar cumprir as expectativas para
ver se esta é uma boa solução ou
se devemos mudar. Temos de
envolver os residentes na solução”, vincou, em declarações à
Agencia Lusa.
O município de Oxford manteve-se sob o controlo do Partido
Trabalhista, que elegeu 34 dos
48 assentos em disputa. Apesar
de o Reino Unido já não fazer
parte da União Europeia (UE),
cidadãos europeus continuam a
poder concorrer e votar nestas
eleições porque deveriam ter sido realizadas em 2020, durante o
período transitório pós-Brexit.
Também candidato pelo ‘Labour’, o português Carlos Castro

DR

Bracarense mostra-se “muito satisfeito” por continuar a ter a aprovação dos residentes

não conseguiu ser eleito em
Crawley, onde concorreu pela
freguesia de Tilgate nas eleições
do município e também pela circunscrição de Maidenbower and
Worth nas eleições do conselho
distrital West Sussex County
Council. No geral, foram a votos
cerca de 4.600 autarcas em 143
municípios em Inglaterra nas
eleições locais de 6 de Maio.
Dos 128 municípios cujos resultados já foram apurados, o
Partido Conservador conseguiu
o controlo em 55, o Partido Trabalhista de 44, os Liberais Democratas de cinco, mas em 24
municípios não existe uma maioria absoluta.
Dos 13 presidentes de Câmara
Municipal [mayors] eleitos directamente, o ‘Labour’ elegeu oito,
incluindo Manchester, Cambridgeshire e Oeste de Inglaterra, enquanto os ’tories’ mantiveram
West Midlands e Tees Valley.
Três continuam por apurar, incluindo Londres, onde o trabalhista Sadiq Khan é favorito.
Na Escócia, onde o Partido Nacionalista Escocês (SNP) assegurou 64 dos 129 assentos da
Assembleia regional e um quarto mandato consecutivo à frente
do Governo autónomo, mas ficou aquém da maioria absoluta.
No País de Gales, o Partido
Trabalhista garantiu 30 dos 60
deputados do parlamento regional e assim vai formar governo
por mais cinco anos.

lll
O bracarense manifestou-se “muito satisfeito por continuar
a ter a aprovação dos residentes” e prometeu manter um
diálogo permanente para resolver uma das questões mais
polémicas, as restrições à circulação de automóveis.
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Terras de Bouro

Minho

Terras de Bouro à espera
de época termal de “excelência”

+ mais
Nas Termas do Gerês,
recomendadas para
tratamento do fígado,
vesícula, obesidade,
diabetes, hipertensão
arterial e reumatismos
crónicos, há programas
específicos de bem-estar
termal, relaxamento,
manutenção, reeducação
dietética, emagrecimento
e anti-stress.

TERMAS DO GERÊS reabriram no passado sábado e as termas de Moimenta abrem portas no dia 17
de Maio. Presidente da autarquia acredita que são dois bons motivos para visitar e ficar no concelho.
TERRAS DE BOURO
| Patrícia Sousa |

As Termas do Gerês reabriram
as portas no passado sábado, já
as Termas de Moimenta voltam
a abrir portas no próximo dia 17
de Maio. Das últimas actividades económicas a retomar “a
normalidade”, estes equipamentos envolvem dezenas e dezenas
de postos de trabalho e o presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, Manuel Tibo,
espera que esta época termal seja de “excelência” e que leve
muitos termalistas a ficar no
concelho.
As termas do concelho, sobretudo as da vila do Gerês, “têm
um impacto económico muito
grande pela dinâmica que criam
na própria vila”, lembrou o autarca, reforçando a importância
destes equipamentos “na criação
e manutenção de dezenas e dezenas de postos de trabalho, bem
como no desenvolvimento económico que trazem para todo o
concelho”.
Manuel Tibo espera que se avizinhe uma “excelente” época
termal, que se vai prolongar até
31 de Outubro. “As termas do
concelho abriram as portas em
Junho do ano passado, mas
“com menor procura devido à
insegurança que existia à volta
da Covid-19”, confirmou o presidente, adiantando que as ter-

As Termas de Moimenta
aproveitam as
propriedades curativas
das águas sulfúreas
conhecidas pelo povo
de Terras de Bouro há
várias décadas para o
tratamento de doenças
do foro respiratório,
reumatismal e de alergias
de pele.
DR

Termas do Gerês reabriram as portas no passado sábado

mas estiveram, entretanto, de
portas fechadas desde Outubro
passado.
Agora com este retomar da
“normalidade” e o programa de
vacinação em massa, Manuel Tibo acredita que os termalistas
vão regressar. “As pessoas já se
sentem mais seguras e também o
concelho de Terras de Bouro
sempre foi um local seguro e esteve sempre muito calmo em relação à Covid-19 e tudo isso
acaba por transmitir um sinal de
segurança a todos que queiram
visitar o concelho, sobretudo os
termalistas”.

DR

Termas de Moimenta abrem as portas no próximo dia 17 de Maio

Manuel Tibo espera que os visitantes fiquem em Terras de
Bouro. “Agora que a saúde e
bem-estar começam a ganhar
mais adeptos, Terras de Bouro
para além de oferecer património natural e cultural tem também um património termal de
excelência”, garantiu o autarca,
esperando que a situação actual
também ajude o concelho. “As
pessoas querem relaxar e ter benefícios para a saúde física e
mental e em Terras de Bouro temos um património natural, cultural e termal de excelência”, assegurou.
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“No concelho de Terras
de Bouro temos cerca
de 6.200 camas e a procura
do território é muito
grande, porque somos
um destino seguro e,
por isso, espero que seja
um ano de grande procura
de Terras de Bouro.”
Manuel Tibo
Presidente CM Terras de Bouro

DR

Benefícios das águas atraem muitos termalistas
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Barcelos

Livro ‘Do Trauma à Liberdade’ ajuda
a superar vários tipos de traumas
EVELIN GIANINNI pretende apontar possíveis soluções para quem passa por momentos difíceis,
através do relato de experiências pessoais. Livro foi editado em versão digital.
BARCELOS

| Miguel Viana |

“A minha maior mensagem é levar esperança ao coração das
pessoas. Quero mostrar que
quando encaramos os nossos
medos, nos tornamos ainda mais
fortes, mais maduros e mais felizes. Mostrar que o perdão é um
acto de dar liberdade a um prisioneiro, e descobrir depois que
esse prisioneiro era você”.
Quem o diz é Evelin Gianinni,
autora do livro ‘Do Trauma à Liberdade’, recentemente publicado. No livro a autora relata algumas experiências pessoais traumatizantes, como um acidente
de automóvel quando era criança, ou uma tentativa de violação

sexual durante a juventude e o
processo porque passou para superar esses traumas.
“Sabemos que cada pessoa
passa por experiências diferentes ou semelhantes uma das outras e com as minhas experiências penso que ajudarei a todos.
Acredito que o modo de como
todos conseguem alcançar essa
tal liberdade, mesmo depois de
um assédio físico, trauma emocional, agressão ou abuso sexual, é fazendo da mesma forma
que eu conto no livro. Eu digo
detalhes sobre minhas histórias e
passo a passo do que funcionou
para mim depois de ter passado
por tudo isso e muito mais. Eu
sou feliz, aceitei o meu passado
e levantei um ‘estandarte’ para

DR

Evelin Gianinni

pessoas que sofrem em silêncio
possam me ver e enxergarem
que ainda há esperança para elas
e que não estão sozinhas/os”, relata Evelin Gianinni.
Assumindo que o livro foi “um

instinto espontâneo com uma
coragem de me expor, que nem
eu mesma consigo dizer de onde
veio”, a autora revela que a publicação é “como se fosse uma
conversa entre eu e o leitor, co-

mo amigos, contando tudo que
eu passei e o que fiz para finalmente sentir essa superação e se
sentir feliz novamente”.
Por enquanto o livro existe
apenas na versão digital, no site
da Amazon, mas a edição em papel pode surgir até ao fim deste
ano. Poderá vir a ter uma edição
em língua inglesa.
A opinião do público que já leu
o livro ‘Do Trauma à Liberdade’
tem sido muito positiva.
“Os depoimentos que tenho recebido têm-me deixado ainda
mais animada e satisfeita por ter
conseguido transformar a vida
dessas pessoas de alguma forma.
Uma mãe recentemente me enviou uma mensagem nas redes
sociais e disse que comprou o livro para sua filha. No dia seguinte recebi um texto gigantesco da mãe em agradecimento e
logo depois da filha que se sentiu tão grata pelo livro que não
conseguia parar de chorar, de felicidade em ter lido o que precisava naquele momento. Todas
essas palavras de carinho, de
amor e de felicidade não têm
preço.”, salientou Evelin Gianinni.
Publicidade
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Vizela

Praça da República e Jardim Manuel
Faria são o novo “coração da cidade”

REMODELAÇÃO custou cerca de um milhão e 845 mil euros e foi inaugurada ontem pela ministra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa, e pelo presidente da Câmara Municipal de Vizela, Victor Hugo Salgado.
VIZELA

| Redacção |

O centro da cidade de Vizela ganhou ontem uma nova centralidade, com a inauguração das
obras de remodelação da Praça
da República e do Jardim Manuel Faria, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa,
e pelo presidente da autarquia.
Victor Hugo Salgado confessou sentir orgulho pela obra realizada e pelo dever cumprido.
O autarca vizelense destacou
que a Praça da República e o Jardim Manuel Faria revelam a
identidade de Vizela e formam
“o nosso coração. Esta obra foi
muito difícil. É aqui que se sente
o pulsar dos vizelenses. Esta foi
a praça onde os vizelenses comemoraram a sua autonomia. É
a praça que revela a nossa identidade. É um espaço inter-geracional. Os vizelenses vivem e
sentem este espaço”.
O autarca aproveitou a ocasião
para pedir desculpa aos comerciantes e moradores da zona pelos incómodos causados pelas
obras.
A ministra da Coesão Territorial mostrou-se emocionada com
a forma como foi recebida em
Vizela, tendo mesmo afirmado
que “nunca fiz uma inauguração
como esta. Sinto-me em casa,
sinto-me vizelense”.

DR

A nova escadaria é um dos elementos marcantes da remodelação do Jardim Manuel Faria

DR

A ‘Bica Quente’ ganhou nova vida na Praça da República

DR

Vizela Romana foi colocada na Praça

Ana Abrunhosa destacou o facto da intervenção urbana contribuir para “melhorar a qualidade
de vida das pessoas. As obras
desta praça e do jardim foram
pensadas para devolver o espaço
aos vizelenses e aos visitantes
que o concelho acolher. Esta é a
praça da reconciliação dos vizelenses com o país”.
A remodelação da Praça da República e do Jardim Manuel Faria custaram cerca de um milhão
e 845 mil euros, tendo sido comparticipada a 100 por cento pelo
FEDER. A Câmara Municipal
de Vizela foi apenas responsável
pelo pagamento dos trabalhos
adicionais ou imprevistos. Os
trabalhos decorreram no âmbito
do PARU (Plano de Acção de
Regeneração Urbana de Vizela)
e do RUS (Plano de Acção - Regeneração Urbana Sustentável).
Em termos arquitectónicos, na
Praça da República destaca-se a
área envolvente à Bica Quente,
(onde foi ianugurada a estátua
de Abílio Torres) e a nova localização da estátua da Vizela Romana. O piso é feito em calçada
‘à antiga portuguesa’.
O Jardim Manuel Faria também foi redesenhado, havendo a
destacar o escadório de ligação à
Rua Dr. Abílio Torres e a estátua
de Camilo Castelo Branco, que
frequentava as Termas de Vizela,
no século XIX.

Nas áreas das acessibilidades, património e habitação social

Governo compromete-se com mais investimento em Vizela
VIZELA

| Miguel Viana |

O presidente da União de Freguesias de Caldas de Vizela (S.
Miguel e S. João), Mário Oliveira, mostrou-se também satisfeito
com as obras feitas na Praça da
República e no Jardim Manuel
Faria, mas alertou que faltam fazer mais obras no concelho.
O autarca, que é também presi-

dente da Associação Comercial
e Industrial de Vizela, desafiou o
Governo a estar presente na
inauguração da Ponte da Aliança
e a apoiar, no futuro, uma eventual ligação de Vizela à auto-estrada A11, na reabertura das Termas de Vizela e na construção de
mais habitação social.
A ministra da Coesão Territorial tomou nota do recado e deixou uma promessa.

“Fique bem claro que este Governo e a CCDR (Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional) do Norte se cumprometem com as obras da Ponte da Aliança, do Castelo de
Vizela, do museu, das Termas de
Vizela, das habitações sociais.
Elas são importantes para os vizelenses e são importantes para
o país. Vamos cumprir estas promessas que levo aqui no encargo

do senhor presidente da União
de Freguesias”, destacou, ontem, a ministra da Coesão Territorial, na sessão de inauguração
das obras de revitalização da
Praça da República e do Jardim
Manuel Faria.
O autor do projecto, o arquitecto Filipe Costa, destacou que a
praça ficou “mais abrangente” e
que o jardim “permite aconchegar o acto de estar”.

Filipe Costa garantiu que o
subsolo da praça está “intacto,
com o património arqueológico
que nele foi encontrado”. Recorde-se que a actual praça era
composta por várias piscinas termais que foram usadas até à
inauguração das Termas de Vizela, no século XIX. No jardim,
foi feita uma correcção “de sentidos sem deixar o romantismo”,
assegurou o arquitecto.
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Famalicão

Paulo Cunha convidado a debater
a social democracia e o poder local

ENCONTRO promovido pelo Instituto Francisco Sá Carneiro pretende dar a conhecer as boas práticas
executadas pelo autarca na defesa dos cidadãos e das comunidades.
FAMALICÃO
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão e da Distrital
de Braga do PSD, Paulo Cunha,
é um dos oradores da conferência do cíclo ‘Social Democracia
e o Poder Local’ que o Instituto
Francisco Sá Carneiro (IFSC)
organiza amanhã, a partir das 21
horas. A Paulo Cunha juntam-se
Rui Rio (presidente do PSD) e
Maria da Graça Carvalho (presidente do IFSC). A intervenção
do autarca famalicense tem como finalidade “demonstrar as

DR

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão

boas práticas que os autarcas do
PSD executam por todo o país,
sempre na defesa dos seus cidadãos e das suas comunidades”,
destacou Paulo Cunha, acrescentando que é uma honra poder
dar o seu contributo (com a experiência no município famalicense) para esta visão global do
partido no país. Estes ciclos de
conferências pretendem ainda a
formação autárquica, tendo em
vista as eleições que se aproximam e têm a participação, para
além do IFSC, dos Autarcas Sociais Democratas e da Fundação
Konrad Adenauer Stiftung.

§Fafe
PSD
Vereador não foi
convidado para
reunião com Governo
O vereador do PSD na Câmara
Municipal de Fafe não foi convidado pelo presidente da autarquia para uma reunião com o secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Lacerda Sales, sobre a situação do Covid-19 no concelho.
Tal facto levou o PSD de Fafe a
encarar a situação como sendo
“sinais de uma arrogância política inaceitável”, por parte do presidente da autarquia fafense.
O PSD de Fafe refere ainda que “o
executivo camarário, na pessoa
do seu presidente, escolheu não
convidar o vereador do PSD porque, segundo explicações do próprio, considerou que Antero Barbosa representaria os vereadores
da oposição”. A atitude, refere o
PSD fafense, revela “desrespeito
institucional”.
Publicidade
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§destaques
Ponte de Lima
Programação
do Teatro Diogo
Bernardes reforçada
O Teatro Diogo Bernardes retomou, desde Março, a sua programação cultural, reforçando-a ao
longo do mês de Maio, com uma
oferta diversificada, como já é
habitual.
A destacar na programação deste
mês, o concerto de FLAK, músico
com uma carreira de mais de 40
anos, marcado para o dia 15 de
Maio, às 20 horas. Em 2021, ano
em que perfaz 60 anos, apresenta “um novo espectáculo de cariz
mais instrumental e cinematográfico”.
Todos os bilhetes para os eventos
podem ser adquiridos na bilheteira física do Teatro Diogo Bernardes, de segunda a sexta-feira
no horário normal de funcionamento, ou então online no BOL –
teatrodiogobernardes.bol.pt

Ponte da Barca
Município associa-se
à segunda edição
da ‘Corrida para a Vida’

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte
@LPCCNorte realiza a 2.ª edição
da Corrida para a Vida, uma prova desportiva solidária a favor
dos doentes oncológicos. Este
ano, o evento conta com dois padrinhos vencedores do cancro,
como símbolos de luta e esperança, a ex-atleta Aurora Cunha
e o cantor Marco Paulo e à qual o
Município de Ponte da Barca se
associa.
Os interessados podem inscreverse no Serviço de Acção Social e
Saúde da Câmara Municipal de
Ponte da Barca.
Esta 2.º edição culminará na manhã de 30 de Maio, mas decorrerá a partir de 16 de Maio. O valor
da inscrição é um donativo obrigatório.

Alto Minho
Influenciadores
digitais fizeram
‘Adventure Trip’
Seis convidados e influenciadores
digitais estiveram no Alto Minho,
para uma aventura.
Tratou-se de uma iniciativa
apoiada no âmbito do projecto
de cooperação transfronteiriça
‘Fronteira Esquecida Límia-Lima’,
aprovado peloINTERREG V-A
España-Portugal (POCTEP).
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Parecer favorável para plano
de transportes escolares e apoios
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Viana do Castelo deu parecer favorável ao Plano
de Transportes Escolares e aos auxílios económicos, um investimento de mais de 1,7 milhões de euros.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Um investimento de mais de 1,7
milhões de euros, direccionados
para o Plano de Transportes Escolares e aos auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico e da educação préescolar para o ano lectivo 2021/
2022, mereceram o parecer favorável do Conselho Municipal
de Educação de Viana do Castelo.
Durante a reunião, foi apresentado o Plano de Transportes Escolares, que corresponde a um
investimento superior a 1,262
milhões de euros, garantindo o
apoio a 1.889 alunos do concelho vianense, a transportar diariamente no percurso casa-escola. Assim, do pré-escolar está
previsto o transporte de 527 alunos, do 3.º ciclo de 694 alunos,
do ensino secundário 656 alunos, bem como 324 alunos dos
diversos ciclos integrados nos
circuitos especiais.
No quadro da transferência de
atribuições e competências, ficou a Câmara Municipal de Viana do Castelo com a competência de assegurar, organizar e
gerir os transportes escolares. O
Plano inclui ainda o recurso à
implementação de Circuitos Especiais para alunos do 1.º, 2.º e
3.º ciclo e secundário quando a
oferta de transporte público
existente se afigure de todo desadequada aos horários de funcionamento das escolas.
De destacar que o plano, inclui
também o recurso a circuitos especiais para transporte dos alunos das escolas do 1.º ciclo entretanto encerradas, nomeadamente Serreleis, Deão, Moreira,
Santa Leocádia, S. Gil, Montaria, Vilar de Murteda, Meixedo,
Vila Mou, Amorosa, Fieiros do
Mar e Vila Fria, bem como de
alunos deslocalizados nas freguesias de Carvoeiro, Outeiro,
Santa Leocádia, Freixieiro de
Soutelo, Alvarães, Amonde,
Castelo do Neiva, Vila Mou, Vila Fria, Portela de Susã e Mu-

DR

Conselho Municipal de Educação deu parecer favorável a investimento de mais de 1,7 milhões de euros para o próximo ano lectivo

lll
O parque escolar do concelho de Viana do Castelo é constituído
por sete agrupamentos de escolas que integram 26 jardins de
infância, 33 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, cinco escolas
dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, quatro escolas do 2.º, 3.º
ciclos e ensino secundário e duas escolas de ensino secundário.
jães, cuja residência do novo estabelecimento diste mais de 2,5
kms, com circuitos a executar
pelas juntas de freguesia. Estão
também previstos circuitos de
táxi para alunos integrados na
educação inclusiva.
Entretanto, para a Acção Social
Escolar – Auxílios Económicos
a alunos carenciados do 1.º ciclo
do Ensino Básico e da Educação
pré-escolar o apoio global ascende a 442 mil euros. A proposta define os dois escalões da Acção Social Escolar para o 1.º
CEB e pré-escolar, mantendo
em 1,46 euros o valor máximo a
pagar por refeição, 0,73 euros
para os alunos posicionados no
2º escalão do abono de família

(escalão B) e isenção do pagamento da refeição aos alunos
com o 1º escalão (escalão A).
Mantém o reforço do apoio às
famílias numerosas com crianças que frequentem as escolas
do 1.º CEB e pré-escolar, traduzindo-se na redução de 25% no
custo das refeições a agregados
com dois educandos e redução
de 50% no custo da refeição a
agregados com três ou mais educandos. Este apoio abrange 230
alunos e representa um acréscimo de encargo com as refeições
de 13.082 euros.
Os encargos previstos para o
Município de Viana do Castelo
são de 12 mil euros para material didáctico e de 205.500 euros

para a comparticipação das refeições, correspondendo ao
apoio a 990 alunos.
O documento discrimina ainda
os escalões e comparticipação
das famílias na componente de
Actividades de Animação e
Apoio à Família (AAAF). A implementação do serviço gratuito
das Actividades de Animação e
Apoio à Família vai abranger
um universo de 710 alunos, representando para o município
um encargo anual de 211.684
euros.
A Câmara Municipal de Viana
do Castelo atribuiu, no passado
mês de Março, equipamentos diversos para renovar e apetrechar
as bibliotecas escolares, nomeadamente 90 computadores, 45
portáteis e 45 projectores.
A autarquia também já entregou, aos agrupamentos escolares, 600 portáteis e 668 hotspots
para ligação à internet, para
apoiar o ensino à distância dos
estudantes com alunos identificados do escalão A e B com carências económicas.
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MOREIRENSE QUER PONTUAR
EM PORTIMÃO E EM BRAGA

§classificação
32.ª Jornada
SC Braga e Paços
de Ferreira
repetem resultado
da última ronda

MAIS DESINIBIDA a jogar como visitante, como reconhece o treinador Vasco Seabra, turma de Moreira de Cónegos pode garantir hoje, no Algarve, a manutenção.
32.ª JORNADA

| Rui Serapicos |

“Temos dois jogos seguidos
[diante de Portimonense e Sporting de Braga] e a oportunidade
de aumentar o nosso pecúlio fora de portas. É com esse entusiasmo que seguimos para o Algarve, onde nos espera um jogo
difícil. Ainda assim, estamos
muito motivados, porque é mais
uma chance para voltarmos a lutar pelos três pontos”, afirmou
ontem Vasco Seabra.
O técnico dos cónegos, em
conferência de imprensa para
antevisão da visita a Portimão hoje pelas 18 horas em encontro
da 32.ª jornada da I Liga - admitiu que os jogadores do Moreirense libertam-se melhor nos jogos fora de casa.
Em nono lugar, com 37 pontos,
a turma de Moreira de Cónegos
visita o Portimonense, 12.º, com
34, seis acima da zona de descida directa.
Se hoje pontuar no Algarve e
amanhã o Boavista não vencer o
líder Sporting, a equipa minhota
garante a manutenção.

I LIGA
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Vasco Seabra chegou ao Moreirense no mercado de Inverno

“A equipa tem estado serena e
tranquila, ainda para mais nesta
fase, na qual a ansiedade e o
stress, associados à classificação, são muito elevados”, observou Vasco Seabra.
“Eles têm a vontade de querer
garantir a permanência e nós es-

sa vontade de vencer. Temos um
grupo dedicado, que quer levar
essa paixão e jogar com alegria”,
assegurou o treinador.
O Moreirense, que obteve a
sua última vitória no dia 11 de
Abril, por 1-2 em Barcelos, em
jogo da jornada 26, não ganha há

cinco jogos.
Referindo-se ao adversário de
hoje, Vasco Seabra identificou o
Portimonense como uma equipa
“com qualidade individual e coletiva, que coloca muita agressividade e intensidade seja contra
quem for”.

Guerreiros sub-15 goleiam
na visita a Paços de Ferreira
| Redacção |

A equipa de futebol sub-15 do
Spporting Clube de Braga foi
ontem a Paços de Ferreira ganhar por 1-5, em jogo a contar
para a primeira ronda da Série A
do Torneio Nacional.
Os comandados de César Silva
entraram praticamente a vencer,
graças a um golo madrugador de
Nuno Patrício aos 4 minutos.
O Paços de Ferreira respondeu

JORNADA 32

RESULTADOS

Torneio Nacional

SUB-15

Na partida que deu início à jornada
32 do campeonato da I Liga, o Paços de Ferreira recebeu o aflito Marítimo, que luta ainda para tentar
confirmar a permanência na divisão
maior do futebol português, e as
duas equipas não foram além de
um empate a uma bola, que mantém os pacenses tranquilos na
quinta posição da tabela classificativa, enquanto os madeirenses estão no 13.º lugar, com 34 pontos,
mas com mais um jogo disputado
do que os seus opositores mais directos, pelo que está ainda em risco
de poder descer de divisão.
Já o SC Braga, que tentava regressar
aos triunfos em Barcelos, voltou
também a empatar a uma bola e
permitiu ao Gil Vicente chegar aos
36 pontos.

no segundo tempo, igualando a
partida aos 55.
Mas o empate durou pouco já
que, um minuto depois, Rodrigo
Pinto devolveu a vantagem ao
SC Braga.
Os Guerreiros do Minho não tiraram o pé do acelerador e dilataram a vantagem por Kiko Brás
(67m) e Francisco França (73 m)
e de novo Nuno Patrício (75 m).
A equipa bracarense alinhou
com Gustavo Caniço, Samuel,
Rodrigo Pinto (Airosa), Tomás

Portimonense-Moreirense (hoje, 18 horas)
FC Porto-Farense (hoje, 20.15 horas)
Sta. Clara-Rio Ave (amanhã, 16 horas)
P. Ferreira, 1; Marítimo, 1
Gil Vicente, 1; SC Braga, 1
Tondela-Belenenses (amanhã, 16 horas)
Nacional-Benfica (amanhã, 18 horas)
Sporting-Boavista (amanhã, 20.30 horas)
Vitória SC-FC Famalicão (terça, 20.15 horas)
CLASSIFICAÇÃO
J

1. Sporting
2. FC Porto
3. Benfica
4. SC Braga
5. P. Ferreira
6. Vitória SC
7. Sta. Clara
8. Belenenses
9. Moreirense
10. Gil Vicente
11. Tondela
12. Portimonen.
13. Famalicão
14. Marítimo
15. Rio Ave
16. Boavista
17. Farense
18. Nacional

31
31
31
32
32
31
31
31
31
32
31
31
31
32
31
31
31
31

V

E

D

M

S

P

24
21
20
18
14
12
10
8
8
10
10
9
8
10
6
6
6
6

7
8
7
6
8
6
7
13
13
6
6
7
10
4
13
12
10
7

0
2
4
8
10
13
14
10
10
16
15
15
13
18
12
13
15
18

56
62
58
51
37
35
37
22
31
30
33
33
35
26
23
36
29
28

15
28
22
32
37
39
36
28
40
40
50
38
44
42
34
47
39
51

79
71
67
60
50
42
37
37
37
36
36
34
34
34
31
30
28
25

PRÓXIMA JORNADA
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Equipa sub-15 do Sporting Clube de Braga entrou a vencer

Teixeira, Luís Fernandes (Carlos
Alberto), Luís Magalhães, Kiko
(João Carlos), Guilherme Santos
(Bernardo), Nuno Patrício, Pedro Lima (Francisco França) e
Tiago Baptista.

Na próxima jornada, que se
disputa no dia 16 de Maio, o
Sporting Clube de Braga tem
prevista uma deslocação à cidade-berço para medir forças com
o Vitória SC.

Boavista - Portimonense
Benfica - Sporting
Farense - Tondela
Rio Ave - FC Porto
SC Braga - Moreirense
FC Famalicão - Nacional
Belenenses - Sta. Clara
Marítimo - Vitória SC
P. Ferreira - Gil Vicente
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Nem para um, nem para outro...
GIL VICENTE e SC Braga não foram além de um empate a uma bola no dérbi minhoto que animou a 32.ª jornada da I Liga. Uma
divisão de pontos que não agradou a ninguém: gilistas ainda lutam pela permanência e guerreiros dizem adeus à Champions.
32.ª JORNADA

ESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS

| Joana Russo Belo |

Um empate que não agradou a
ninguém, nem deixou feliz nenhuma das equipas. Com a divisão de pontos no dérbi minhoto,
o SC Braga disse adeus em definitivo à Champions e à luta pelo
terceiro lugar, fechando as contas certas da quarta posição, com
60 pontos. Já o Gil Vicente - que
se vencesse, evitava a descida tem ainda contas a acertar para a
manutenção na I Liga nas últimas duas jornadas do campeonato.
Para a história do jogo fica um
SC Braga bem mais personalizado e de volta às origens, num
sistema táctico que mostrou novamente uma equipa de vocação
ofensiva, eficaz até num primeiro momento, mas a cometer alguns dos pecados recentes, falhando, mais uma vez, no capítulo da finalização, perante um
Gil Vicente coeso defensivamente e pragmático.
Carvalhal mudou três jogadores em relação ao último jogo lançando Al Musrati, Galeno e
Abel Ruiz - e apostou numa estratégia de três centrais com Esgaio e Galeno nas alas, táctica
que surpreendeu os gilistas tal a
quantidade de gente na zona de
meio-campo e de ataque, numa
postura, claramente, ofensiva,
permitindo ao SC Braga criar
várias oportunidades de golo e
chegar à vantagem cedo no marcador, numa excelente jogada de
envolvimento da equipa. Galeno
colocou na outra ponta para Es-

GIL VICENTE

SC BRAGA

1

1

Intervalo
1-1

Árbitro André Narciso

Denis
Paulinho
Rodrigo
Rúben Fernandes
Talocha
Claude Gonçalves
Vítor Carvalho
Lucas Mineiro
Leautey
Samuel Lino
Lourency

Matheus
Ricardo Esgaio
Vítor Tormena
Bruno
Sequeira
Castro
Fransérgio
Al Musrati
Galeno
Abel Ruiz
Ricardo Horta

Ricardo Soares

HUGO DELGADO/LUSA

Carlos Carvalhal

Substituições Castro por João Novais (62m), Antoine Léautey por Kanya Fujimoto (69m), Claude
Gonçalves por Pedrinho (70m), Abel Ruiz por Sporar (75m), Ricardo Horta por Gaitán (75m), Paulinho por Joel Pereira (86m), Lucas Mineiro por Ygor
Nogueira (87m) e Samuel Lino por Baraye (90m).
Disciplina cartão amarelo para Paulinho (62m),
Sequeira (78m) e Bruno Rodrigues (88m).
Golos Ricardo Horta (9m) e Claude Gonçalves
(29m).

Gil Vicente e SC Braga dividiram pontos no dérbi minhoto da 32.ª jornada

lll
Com o empate, o SC Braga
fechou o quarto lugar,
com 60 pontos, e diz adeus
em definitivo à luta pela
Champions. Já o Gil Vicente,
cimenta o 11.º, ainda não
assegurou a manutenção,
mas ficou mais perto.
gaio, completamente solto na
área, a oferecer a Ricardo Horta,
que fuzilou de pé direito Denis.
Ao contrário do que se viu nos
últimos jogos, os guerreiros

mostraram uma eficácia tremenda, marcaram na primeira oportunidade, pressionaram e assumiram o comando da partida.
A pressão foi-se mantendo,
Abel Ruiz atirou às malhas laterais e Galeno também tentou a
sorte, no entanto, a mira não estava alinhada.
Os gilistas sentiam muitas dificuldades em construir jogo, no
entanto, de bola parada acabaram por chegar ao empate. No
primeiro pontapé de canto,
Claude Gonçalves disparou de
primeira para o fundo das redes.
Ainda antes do intervalo, os ar-

senalistas podiam ter ampliado:
Fransérgio, na cara de Denis, rematou ao lado.
No segundo tempo, o ritmo
caiu, os gilistas foram travando
o ímpeto guerreiro, Galeno - o
mais inconformado - nunca conseguiu encontrar o caminho certo, e com as substituições a toada ficou bem mais morna e sem
grandes motivos de interesse. Só
perto do final, voltou a emoção,
uma para cada lado. Sporar, com
a baliza escancarada, rematou ao
lado e Fujimoto, ao segundo
poste, também de baliza aberta,
atirou por cima.

+ onzes
Carlos Carvalhal fez três
mudanças em relação
ao jogo com o Paços de
Ferreira: Al Musrati,
Galeno e Abel Ruiz renderam André Horta, Piazón
e Rui Fonte. Já Ricardo
Soares mudou duas peças,
apostando em Paulinho
e Claude Gonçalves no
lugar de Joel e Pedrinho.
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“Satisfação de ter batido a pontuação
do ano passado não é nenhuma”
CARLOS CARVALHAL não escondeu a frustração pelo empate e pelo ciclo que a equipa atravessa
nesta recta final. Técnico mostrou-se satisfeito pelo que produziram, mas lamenta falta de eficácia.
SC BRAGA

lll
“Valorizo muito o prémio
individual, mas a vitória
era o mais importante.
Este prémio não faz sentido.
Pelo que fizemos,
merecíamos muito mais,
mesmo assim, este prémio
é da equipa toda.”

| Joana Russo Belo |

O passo, diz Carvalhal, já foi
enorme em relação ao último jogo. Mas o técnico não conseguiu
esconder a frustração pelo actual
momento da equipa arsenalista:
o empate em Barcelos ditou o
adeus em definitivo ao pódio da
I Liga - onde o SC Braga passou
grande parte da época instalado aos milhões da Champions, num
ciclo bem longe do proposto,
com quatro jogos sem vencer e o
segundo empate consecutivo depois de duas derrotas. Fica apenas o registo dos 60 pontos, uma
das metas traçada pela equipa.
“A satisfação de ter batido a
pontuação do ano passado não é
nenhuma, com toda a sinceridade. É apenas um marco, uma
pontuação, era um objectivo de
curto prazo, porque o nosso objectivo era tentar andar mais acima. Para se dar saltos nas equipas e nos clubes há barreiras que
têm de ser superadas. O SC Braga, nas últimas dez épocas, não
terminou bem em nove, quando
isso acontece passa a ser cultural
e temos de superar essas barreiras para darmos o passo que nos
coloque ao nível das melhores
equipas. Ganhar e terminar bem
a época era o nosso objectivo.
Temos ainda dois jogos e vamos
apostar nisso e na Taça de Portugal, temos ambição de a ganhar”, sublinhou o técnico,
acrescentando que em caso de
vitória na prova rainha, “pode

Galeno Homem do jogo

SC BRAGA

Carlos Carvalhal diz terem dado um passo enorme em relação ao último jogo

ser uma das épocas douradas do
SC Braga”.
Quanto ao jogo, Carvalhal
mostrou-se satisfeito pelo que
produziram, contudo, volta a lamentar a ineficácia. “Uma parte
muito boa, de grande nível, com
oportunidades, com controlo de
jogo, a suster as transições do

adversário, com oportunidades,
fizemos um golo, podíamos ter
marcado mais nesse período e,
na primeira vez que o Gil Vicente foi à nossa baliza na primeira
parte, acaba por conseguir o golo. Nós tivemos as despesas do
jogo, o jogo perfeitamente controlado e na segunda parte, as

oportunidades também foram
aparecendo e não foram assim
tão poucas, contra um Gil Vicente que defende bem é das equipas em Portugal que melhor se
organiza defensivamente. Conseguimos fazer tudo para vencer,
apenas pecámos por não conseguirmos concretizar as oportunidades que tivemos”, analisou o
treinador, considerando uma
enorme diferença face ao último
jogo “na atitude, entrega, capacidade de pressão e circulação
de bola”.
“Uma transfiguração total com
a equipa mais perto do que queremos. Está a faltar-nos concretizar o que estamos a construir.
Demos um passo enorme relativamente ao último jogo. Aspiramos no próximo jogo com o
Moreirense dar sequência a isto
e concretizar o que custa tanto a
construir. Demos um passo em
frente, mas agora temos de dar
um maior ainda para terminarmos bem o campeonato”, rematou Carvalhal.

§Gil Vicente
Ricardo Soares (treinador)
“Grande competência
dentro de campo”
“Fomos surpreendidos pela saída
a corredor do Musrati, criou-nos no
começo grandes dificuldades, depois corrigimos posicionamentos, o
jogo ficou mais equilibrado e fizemos o 1-1. Na segunda parte, o jogo estava perfeitamente ao nosso
alcance para nós, porque era importante o ponto. Estavam três excelentes equipas em campo, hoje
[ontem] o SC Braga foi uma equipa
muito forte, nós queríamos ter mais
bola, mas não foi possível, porque
encontrámos um SC Braga que se
tinha visto ao longo de grande parte da época, uma equipa consistente, muito forte na posse de bola e
reacção à perda e dificultou imenso
o nosso plano de jogo. Mas os meus
jogadores foram bravos, não era um
jogo para termos tanta bola, mas
para nos mantermos coesos e eficazes a defender para depois partirmos para o ataque para conquistarmos pontos. É um ponto merecido
para nós. Significa mais um ponto e
é extremamente importante. O
nosso objectivo é a manutenção, foi
para isso que viemos para cá e sabíamos que tínhamos uma missão
difícil. É merecido o ponto, homens
fantásticos e uma grande competência dentro de campo.”

Claude Gonçalves (jogador)
“Mais um ponto
na nossa caminhada”
“Claro que queríamos ganhar o jogo, mas é um ponto e é mais um
ponto para a nossa caminhada,
falta um ponto para conseguirmos
a manutenção. O SC Braga entrou
muito bem, depois ajustámos, fizemos o empate e penso que fizemos
um grande jogo. É um ponto que dá
motivação.”
Publicidade
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FC Vizela empata contra dez
e adia as contas da promoção

EQUIPA DA CASA MARCOU PRIMEIRO mas os vizelenses reagiram, empataram de grande penalidade
e terminaram em busca da vitória a jogar contra dez.
32.ª JORNADA

| Rui Serapicos |

O FC Vizela foi ontem ao reduto
do Cova da Piedade empatar a
um golo, em jogo a contar para a
32.ª jornada da II Liga em que a
equipa da casa terminou a jogar
só com dez elementos.
Com este empate, o Vizela
continua por confirmar o segundo lugar que dá direito a subir ao
escalão maior.
João Vieira, na extrema direita
do ataque do Cova da Piedade,
assistiu com um toque de calcanhar, para uma zona mais recuada, João Oliveira, este, de ângulo apertado, abriu a contagem
para a equipa visitada.
Em desvantagem no marcador,
os vizelenses procuraram logo
de pronto reagir e criaram duas
boas situações de golo mas no
momento da finalização a bola
saiu a centímetros da baliza da
equipa da casa.
Seria através de um castigo
máximo que o Vizela chegaria

FC VIZELA

Momento do jogo, ontem em Cova da Piedade

indicadores como número de
ataques ou remates à baliza.
Na segunda parte, e apesar de
alguma quebra de ritmo, seguiu
a equipa vizelense a impor mais
pressão sobre a área contrária,
mas a evidenciar dificuldades na
finalização.
As substituições, que ambos os
treinadores começaram a operar

ao empate.
Cassiano igualou, aos 39 minutos na conversão de uma grande
penalidade, a punir mão de Bruno Bernardo, estabelecendo o resultado com que as equipas foram para o intervalo.
As estatísticas evidenciavam,
já no fim da primeira parte, um
claro ascendente do Vizela em
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II LIGA
JORNADA 2

1. Estoril
2. FC Vizela
3. Feirense
4. Arouca
5. Académica
6. Chaves
7. Penafiel
8. Benfica B
9. Casa Pia
10. Leixões
11. Mafra
12. Covilhã
13. Ac. Viseu
14. Cova P.
15. FC Porto B
16. Oliveirense
17. Vilafranquense
18. Varzim

67
60
58
56
56
54
42
40
40
40
37
34
33
33
29
28
27
27

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

9
10
9
9
8
6
6
8
5
7
6
4
4
3
4
3
2
3

10
6
8
7
7
9
5
3
4
3
3
3
4
4
2
3
2
4

32
32
32
31
31
32
31
31
32
32
32
32
31
32
32
32
30
31

19
16
17
16
15
15
11
11
9
10
9
7
8
7
6
6
4
7

10
12
7
8
11
9
9
7
13
10
10
13
9
12
11
10
15
6

3
4
8
7
5
8
11
13
10
12
13
12
14
13
15
16
11
18

52
52
46
40
41
42
38
48
38
33
35
31
27
35
40
23
27
22

23
32
28
24
26
32
38
39
42
38
46
37
39
48
48
47
43
40

6 1
5 1
3 4
4 3
4 3
6 4
6 4
3 4
5 6
4 5
6 4
7 5
4 7
7 6
3 9
6 7
9 4
3 10

32
24
23
19
20
16
20
26
18
20
21
18
11
15
25
12
13
11

15
13
15
10
14
15
16
15
23
20
23
19
19
22
27
19
18
23

4
7
4
4
7
3
3
4
8
6
4
6
5
5
8
4
6
3

2
3
4
4
2
4
7
9
4
7
9
7
7
7
6
9
7
8

20
28
23
21
21
26
18
22
20
13
14
13
16
20
15
11
14
11

8
19
13
14
12
17
22
24
19
18
23
18
20
26
21
28
25
17

Benfica B, 1; Covilhã, 1
Feirense, 4; Oliveirense, 1
Ac. Viseu-Vilafranquense (hoje)
Estoril, 1; Chaves, 1
Cova P., 1; FC Vizela, 1
Arouca, 2; Casa Pia, 1
Varzim, 1; Penafiel, 2
Leixões, 2; FC Porto B, 0
Mafra, 2; Académica, 2

PRÓXIMA JORNADA
Chaves - Leixões
Académica - Benfica B
Casa Pia - Varzim
Penafiel - FC Vizela
Mafra - Arouca
Vilafranquense - Cova P.
FC Porto B - Feirense
Covilhã - Estoril
Oliveirense - Ac. Viseu

a partir de meio da etapa complementar, não alteraram esta
tendência.
O Cova da Piedade, que respondia em transições mas sem
colocar em perigo a baliza defendida por Ivo, recorria com
frequência à falta para travar os
atacantes minhotos, o que foi
contribuindo para acentuar uma
quebra de ritmo de jogo e acção
disciplinar por parte da equipa
de arbitragem.
Aos 79 minutos, João Amorim
viu o segundo cartão amarelo e o
Cova da Piedade ficou a jogar
com menos um elemento.
Em superioridade numérica, o
FC Vizela intensificou o domínio em busca do golo da vitória e
criou oportunidades para marcar, mesmo até ao fim dos quatro
minutos do tempo de compensação concedidos pela arbitragem,
mas Adriano Fachinni, o guardião do Cova da Piedade, fez defesas de grande nívvel, mantendo o resultado inalterado.
Arbitragem regular.

+ classificação
O Estoril Praia sagrou-se
ontem campeão da II Liga
portuguesa de futebol, ao
beneficiar do empate 1-1
do FC Vizela no estádio do
Cova da Piedade, em jogo
da 32.ª e antepenúltima
jornada da prova.
O clube estorilista, que já
tinha assegurado a promoção, conquistou pela
terceira vez o título da nacional da II Liga, depois de
já ter erguido o troféu em
2004 e 2012, tendo-se
ainda sagrado quatro
vezes campeão da extinta
II Divisão, em 1942, 1944,
1946 e 1975.

ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ MARTINS VIEIRA

COVA PIEDADE

FC VIZELA

1

1

Árbitro João Bento (AF Santarém)
Assistentes Carlos Covão e José Luzia

Adriano Facchini
João Amorim
João Meira
Bruno Bernardo
Gonçalo Maria
Bruno Alves
Shimabuku
Pepa
João Oliveira
João Vieira
Hugo Firmino
Miguel Leal

Intervalo
1-1

Ivo
Koffi Kouao
Matheus
Aidara
Kiki
Marcos Paulo
André Soares
Raphael Guzza
Samu
Kiko Bondoso
Cassiano
Álvaro Pacheco

Substituições Cassiano por Tavinho (54 m), André Soares por Diogo Ribeiro (54 m), João Oliveira
por Alex Freitas (58 m), Pepo por Patrão (59 m),
Kofi Kouao por Richard Ofori, João Vieira por Arnold (82 m), Marcos Paulo por Ericson (86 m), Hugo Firmino por Cicero (92 m) e Shimabuku por Edinho (93 m).
Disciplina cartão amarelo a João Meira (16 m),
Bruno Bernardo (38 m), Aidara (43 m), Matheus
(45 m), João Amorim (63 m e 79 m), Gonçalo Maria (68 m) e Adriano Fachinni (95 m). Cartão vermelho a João Amorim (79 m), e Miguel Leal - treinador do Cova da Piedade (96 m).
Golos João Oliveira (4 m) e Cassiano (39m, g.p.).

lll
“Nós entrámos mal na
partida. Entrámos com
alguma intranquilidade e
precipitados em algumas
tomadas de decisões”,
começou por considerar, no
fim do jogo, Álvaro Pacheco,
o treinador do FC Vizela.
“O Cova da Piedade, merecidamente, fez um golo e
passou para a frente. Mas
depois pegámos no jogo,
fomos em busca do que nós
pretendíamos, que eram os
três pontos. Na primeira
parte conseguimos o empate, e justificava-se, com a
capacidade ofensiva que nós
tivemos”, reconheceu o
técnico do clube minhoto.
Mas na segunda parte,
acrescentou, “foi toda nossa,
tivemos uma segunda parte
avassaladora, com várias
oportunidades. Nunca
permitimos que o nosso
adversário saísse naquilo
em que é muito forte, as
transições ofensivas”,
afirmou o técnico.
Álvaro Pacheco
treinador do FC Vizela
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Campeonato de Portugal

SC Braga B mais jovem
sai goleado da Trofa

GUERREIROS DO MINHO não conseguiram contornar a oposição que a mais
experiente equipa trofense colocou em campo e a derrota tornou-se real.

§classificações
Acesso à II Liga

Pevidém volta
à carga na
luta pela subida

À terceira jornada da fase de luta
pela subida à II Liga, a equipa do
Pevidém voltou a gritar bem alto
“Presente!” ao conquistar um
triunfo por 1-0 na deslocação a
casa do Anadia. Assim, os vimaranenses regressaram aos triunfos nesta fase do campeonato e
voltam a mostrar que estão dispostos a embarcar na luta por esse sonho da subida. Já o SC Braga
B foi goleado, por 3-0, em casa
do Trofense e está mais longe.

Acesso à Liga 3

Minhotos isolados
no comando

CD TROFENSE

Os jovens atletas do SC Braga bem tentaram, mas não conseguiram derrubar a experiente defensiva do Trofense

ACESSO À II LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

Na luta pelo acesso à II Liga, são
várias as equipas que começam
a mostrar credenciais para dificultarem a tarefa aos seus adversários e, em alguns casos, sonharem com um feito nunca antes
alcançado [veja-se o caso dos
minhotos do Pevidém SC].
Outros minhotos já têm a experiência de andar nesses voos
mais altos do futebol português,
mas neste momento lutam para
que esse regresso se torne uma
realidade.
É o caso da equipa B do Sporting Clube de Braga que está em
disputa na Série Norte da fase de
Acesso à II Liga, com as equipas
do Pevidém, Trofense e Anadia,
procurando um lugar que permita regressar à divisão onde os
bracarenses sentem que pertencem.
No entanto, há outras equipas
que têm o mesmo objectivo e
que, para além disso, são bem
mais maduras e experientes que
a jovem formação dos Guerrei-

ESTÁDIO CD TROFENSE

CD TROFENSE

SC BRAGA B

3

0

Árbitro Anthony Rodrigues

Serginho
Tito Júnior
Mika
João Faria
João Paulo
Simão Martins
Bruno Almeida
Beni Mukendi
Vasco Rocha
Alan Júnior
Luís Santos
Rui Duarte

Intervalo
1-0

Rogério Santos
Anthony Correia
Jason Noslin
Rafael Tavares
Vasco Moreira
Eduardo Schürrle
Bernardo Couto
Paulinho Santos
Vítor Gabriel
Kobamelo Kodisang
Álvaro Djaló
Vasco Faísca

Substituições Vasco Moreira por David Veiga
(68m), Bernardo Couto por Felipe Borges (68m),
Rafael tavares por Eduardo Ribeiro (73m), Alan Júnior por Matheus Índio (73m), Álvaro Djaló por Fábio Baldé (81m), Bruno Almeida por Keffel (83m)
e Luís SAntos por Yohan Miranda (83m)..
Disciplina cartões amarelos Mika (10m), Jason
Noslin (38m), Anthony Correia (45m), Paulinho
Santos (63m), Vasco Moreira (66m) e Yohan Miranda (90+4m).
Cartão vermelho para Vasco Rocha (70m).
Golo Alan Júnior (37m), Bruno Almeida (67m) e
Yohan Miranda (90+4m).

ros do Minho. E ontem, o duelo
que os bracarenses disputaram
em cada do CD Trofense foi um
exemplo perfeito disso mesmo.
A equipa B arsenalista tem
qualidade, muita qualidade - já o
demonstrou. Mas na tarde de ontem nada conseguiu fazer para
ultrapassar uma formação trofense mais experiente e que conseguiu encontrar o melhor caminho para a baliza defendida por
Rogério Santos por três vezes.
Primeiro, aos 37 minutos, foi
Alan Júnior - que já pertenceu
aos quadros do SC Braga - que
abriu o activo. Já no segundo
tempo, aos 67 minutos, Bruno
Almeida aumentou para 2-0,
com Yohan Miranda, já nos descontos (90+4m) a finalizar com
sucesso para o terceiro e último
golo da partida, confirmando a
derrota arsenalista por 3-0.
Mesmo assim, tudo em aberto
nesta luta pelo acesso à II Liga,
com o Trofense isolado na liderança, com mais um ponto do que o
Pevidém, que é segundo e mais
quatro que o SC Braga B. Fora
da luta parece estar o Anadia.

A terceira ronda da fase de luta
pelo acesso à nova Liga 3 trouxe
boas notícias para algumas das
equipas minhotas que estão na
competição, que conseguiram
isolar-se na liderança das respectivas séries.
O Merelinense, na Série A, conquistou uma vitória por 1-0 em S.
Martinho e chegou aos seis pontos, aproveitando o empate sem
golos entre Felgueiras e Montalegre para se isolar no topo da
classificação.
Já na Série B, o Vitória SC B continua a mostrar a sua vontade de
subir de divisão, apesar de um
empate a uma bola em casa da
AD Fafe, que deixa a equipa vimaranense na mesma isolada.

AP. II LIGA

J. 3

RESULTADOS
Trofense, 3; SC Braga B, 0
Anadia, 0; Pevidém, 1
CLASSIFICAÇÃO
1. Trofense
2. Pevidém
3. SC Braga B
4. Anadia

J

V

3
3
3
3

2
2
1
0

E

1
0
0
1

D

M

S

P

0
1
2
2

6
3
4
2

1
3
6
5

7
6
3
1

PRÓXIMA JORNADA
Trofense - Anadia
SC Braga B - Pevidém

AP. LIGA 3 - SÉRIE 1

J. 3

RESULTADOS
Felgueiras, 0; Montalegre, 0
S. Martinho, 0; Merelinense, 1
CLASSIFICAÇÃO
J

V

1. Merelinense 3
2. Montalegre 3
3. Felgueiras 3
4. S. Martinho 3

2
1
1
1

E

0
1
1
0

D

M

S

P

1
1
1
2

3
2
1
1

1
2
1
3

6
4
4
3

PRÓXIMA JORNADA
Merelinense - Montalegre
S. Martinho - Felgueiras

AP. LIGA 3 - SÉRIE 2

J. 3

RESULTADOS
AD Fafe, 1; Vitória B, 1
Mirandela, 2; M.ª Fonte, 0
CLASSIFICAÇÃO
1. Vitória B
2. Mirandela
3. AD Fafe
4. M.ª Fonte

J

V

3
3
3
3

2
1
0
0

E

1
1
3
1

D

M

S

P

0
1
0
2

8
5
4
2

3
6
4
6

7
4
3
1

PRÓXIMA JORNADA
Mirandela - AD Fafe
M.ª Fonte - Vitória B

Publicidade

BOOK HUNT
FNAC
FAZ SCAN
DO QR CODE
E ACEDE
A EBOOKS
GRÁTIS

Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC
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AF Braga
§resultados

Dumiense cede terreno
na luta pela subida

7.ª jornada
S. Paio d’Arcos
aproveita e isola-se
na liderança da Série A

DIVISÃO de pontos entre Dumiense e Santa
Maria no regresso da competição distrital.

No regresso da competição distrital,
houve mudança na liderança da Série A: o S. Paio d’Arcos é o novo líder, depois de ter vencido em casa
do Martim, por 0-1 - soma 18 pontos - aproveitando o empate do Dumiense na recepção ao Santa Maria,
que desceu ao segundo lugar, com
17 pontos.
Na Série B, o GD Joane cimentou o
primeiro lugar ao vencer o CC Taipas, por 2-1, somando 19 pontos,
enquanto o Ribeirão segue na perseguição, com 16.

PRÓ-NACIONAL

| Joana Russo Belo |

DR

Dumiense e Santa Maria dividiram pontos no regresso da competição

AF BRAGA

PRÓ-NACIONAL A

JORNADA 7

1. SP Arcos
2. Dumiense
3. Forjães
4. FC Amares
5. Ninense
6. Sta. Maria
7. Cabreiros
8. Vila Chã
9. Marinhas
10. Pousa
11. GD Prado
12. Martim

18
17
13
11
11
9
7
6
4
4
3
1

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

7
7
6
7
7
6
7
5
7
6
6
5

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

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

AF BRAGA

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

Publicidade

19
16
13
11
11
10
8
8
7
1
1
1

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

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

14
11
10
14
13
5
7
9
8
5
6
4

4
6
5
11
10
3
9
11
15
10
10
12

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

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

6
7
7
6
7
3
5
7
2
3
2
2

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

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

0
1
1
1
1
1
0
1
3
3
1
3

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

PRÓ-NACIONAL B

JORNADA 7

1. GD Joane
2. Ribeirão
3. Sta. Eulália
4. Vieira
5. Serzedelo
6. Taipas
7. Sandinenses
8. Arões
9. Ponte
10. Torcatense
11. Ronfe
12. Porto dʼAve

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

7
7
7
7
7
7
6
7
6
5
4
6

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

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

1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

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

15
11
9
11
9
12
8
8
6
4
2
4

4
7
6
6
4
10
8
10
8
10
11
15

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

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

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

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

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

PRÓXIMA JORNADA
Sta. Maria - Vila Chã
FC Amares - Dumiense
Pousa - GD Prado
Ninense - Forjães
SP Arcos - Cabreiros
Marinhas - Martim

RESULTADOS

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

Dumiense, 1; Sta. Maria, 1
GD Prado, 0; FC Amares, 2
Forjães, 3; Pousa, 0
Cabreiros, 2; Ninense, 2
Martim, 0; SP Arcos, 1
Vila Chã, 2; Marinhas, 4

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

Ribeirão, 1; Ponte, 0
Serzedelo, 0; Ronfe, 0
Torcatense, 0; Sta. Eulália, 1
GD Joane, 2; Taipas, 1
Sandinenses, 2; Porto dʼAve, 0
Arões, 1; Vieira, 1

PRÓXIMA JORNADA
Ponte - Arões
Ronfe - Ribeirão
Sta. Eulália - Serzedelo
Taipas - Torcatense
Porto dʼAve - GD Joane
Vieira - Sandinenses

Dumiense e Santa Maria dividiram pontos no regresso da competição, num empate que atirou
a equipa bracarense da liderança, cedendo terreno na luta pela
subida de divisão.
A equipa da casa entrou forte,
com Tanela, logo aos nove minutos, a ver a barra negar-lhe o
golo. A pressionar alto, o Santa
Maria foi crescendo no jogo e
Zé Pedro, num remate fora da
área, atirou por cima. A atitude
dos barcelenses voltou para a segunda parte e Luís Salgueiro,
numa transição rápida, abriu o
marcador quando estavam decorridos cinco minutos. Pouco
depois, Frank fez falta e, na conversão do penálti, Salgueiro viu
Luís Miguel travar o remate. A
defesa embalou o Dumiense,
que chegou ao empate por Joãozinho, aos 75 minutos.

lll
”É um empate que sabe a
derrota. Fomos um pouco
surpreendidos pelo lado
Santa Maria com uma linha
de cinco e dificultou o nosso
trabalho. A equipa adaptou-se, temos cinco ocasiões de
golo na primeira parte.
Na segunda, não estivemos
bem. Continuamos a
depender apenas de nós.”

Ruca Sá Treinador Dumiense

ESTÁDIO CELESTINO LOBO

DUMIENSE

SANTA MARIA

1

1

Árbitro Luís Oliveira

Luís Miguel
Frank
Rafinha
Diogo
Pedrinho
Ribeiro
Nuno Almeida
Tiago
Cara
Aráujo
Tanela
Ruca Sá

Intervalo
0-0

Naifas
David Rodrigues
Zé Pedro
Branca
Luís Tinoco
Carlos Gonzaléz
Luís Salgueiro
Tiago Torres
Tiago Lopes
Tiago São Bento
Esteves
João Salgueiro

Substituições Diogo por Joãozinho (59m), Rafinha por Gostinho (59m), Cara por Andrés (72m),
Ribeiro por João (72m), Tiago São Bento por Francisco Pimenta (73m), Tiago Lopes por Vitinha
(90+4m) e Naifas por Carlos Salgueiro (90+4m).
Disciplina cartão amarelo para Branca (25m),
Luís Tinoco (45m), Frank (57m), Tanela (68m), Tiago Torres (70m), David Rodrigues (82m) e Carlos
Gonzalez (89m).
Golos Luís Salgueiro (55m) e Joãozinho (75m).

lll
“Foi um jogo repartido na
primeira parte, o Dumiense
entrou melhor, depois
começámos a controlar.
Na segunda parte, entrámos
melhores, fizemos um golo,
falhámos um penálti e, na
parte final, o Dumiense
chegou ao empate, algo
injusto para o que fizemos.
Mas o empate aceita-se.”

João Salgueiro Treinador Santa Maria
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AF Braga
§I Divisão Distrital
7.ª jornada

AFB

Todos de volta
com alguns
em destaque

E no fim-de-semana em que, finalmente, o futebol distrital da Associação de Futebol de Braga regressou ao activo, as saudades eram
muitas, a determinação para jogar
também e, claro, a vontade de voltar a festejar triunfos era enorme.
Assim, no regresso da acção na I Divisão Distrital da associação bracarense contou com alguns jogos em
que foi possível ver que as equipas
têm vontade de prosseguir com o
campeonato, mas ao mesmo tempo notou-se também que falta
tempo de preparação para que os
jogadores possam estar na sua melhor forma física e também mais
preparados tacticamente.
Mesmo assim, muita força, muita
vontade e muitos golos: 79 remates
certeiros em 22 jogos disputados.

I DIV.

A

AFB

J. 7

RESULTADOS
Alegrienses, 0; Martim B, 0
Marinhas B, 1; S. Veríssimo, 2
Louro B, 4; Antas, 2
S. Cosme, 6; Carreira B, 1
Operário, 0; Fonte Boa, 0
Tadim, 4; 7 Fontes, 0
FOLGOU: Gondifelos
CLASSIFICAÇÃO
J

V

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

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

E

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

I DIV.

B

AFB

J. 7

RESULTADOS
FOLGOU: Lanhas
FOLGOU: Merelim SP
Emilianos, 3; Palmeiras, 1
M.ª Fonte B, 2; Gerês, 1
Pico R., 0; Pedralva, 0
Porto dʼAve B, 1; Crespos, 1
Cabanelas, 2; Serzedelo, 5
CLASSIFICAÇÃO

D

M

S

P

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

13
11
12
10
10
8
16
6
6
7
9
6
4

1
3
5
6
8
7
11
14
5
7
13
24
14

16
14
11
10
10
9
8
6
5
5
4
3
0

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

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

J

V

5
5
5
6
5
7
4
2
6
5
5
5

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

E

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

D

I DIV.

C

AFB

J. 7

RESULTADOS
Longos, 2; AS Eufémia, 5
Ronfe B, 1; S. Cristóvão, 3
Prazins, 2; Brito B, 1
Souto, 2; Aldão, 1
Sandinenses B, 0; Tabuadelo, 5
Oliveirense, 5; Briteiros, 1
FOLGOU: Delães
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

J

V

0 20 3 15
0 12 6 13
2 9 6 9
1 6 4 9
1 9 9 8
3 14 19 8
1 7 7 7
0 5 2 4
4 5 10 4
3 3 7 2
3 6 13 2
4 4 14 1

1. Prazins
7
2. Oliveirense 7
3. AS Eufémia 4
4. Souto
7
5. Delães
4
6. Tabuadelo 6
7. Aldão
4
8. S. Cristóvão 5
9. Sandinen. B 7
10. Brito B
4
11. Longos
5
12. Briteiros
6
13. Ronfe B
4

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

PRÓXIMA JORNADA
FOLGA: Pico R.
FOLGA: Palmeiras
Pedralva - Porto dʼAve B
Serzedelo - M.ª Fonte B
Crespos - Cabanelas
Merelim SP - Lanhas
Gerês - Emilianos

E

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

I DIV.

D

J. 7

RESULTADOS
Sweet Night, 2; Taipas B, 4
Candoso, 3; St. Adrião, 1
Tagilde, 4; Fermilense, 0
Gandarela, 0; S. Tiago, 0
Ág. Alvite, 0; Cepanense, 1
FOLGOU: Cavez
CLASSIFICAÇÃO

D

M

S

P

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

22
24
15
12
10
10
6
8
12
4
11
6
2

10
8
4
10
6
9
5
12
22
6
16
16
18

21
16
12
10
7
6
6
6
5
4
2
2
0

PRÓXIMA JORNADA
Briteiros - Sandinenses B
AS Eufémia - Prazins
Aldão - Longos
S. Cristóvão - Delães
Tabuadelo - Ronfe B
Brito B - Oliveirense
FOLGA: Souto

1. Candoso
2. St. Adrião
3. Tagilde
4. Fermilense
5. S. Tiago
6. Cepanense
7. Taipas B
8. Cavez
9. Gandarela
10. Ág. Alvite
11. Sweet Night

J

V

6
7
5
5
7
5
7
5
5
6
2

6
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

E

0
3
1
0
2
1
1
2
2
0
0

D

M

0
1
1
2
3
2
4
2
2
5
2

22
14
15
9
12
7
9
7
4
9
2

S

P

3 18
10 12
11 10
10 9
14 8
4 7
17 7
9 5
8 5
12 3
12 0

PRÓXIMA JORNADA
Taipas B - Gandarela
S. Tiago - Ág. Alvite
Cavez - Tagilde
Fermilense - Candoso
St. Adrião - Sweet Night
FOLGA: Cepanense

Publicidade

Triunfo por quatro golos sem resposta em Selho

Pica regressa com goleada fora de casa
DIVISÃO DE HONRA

| Carlos Costinha Sousa |

As emoções do futebol distrital
da Associação de Futebol de
Braga estão de regresso e na Divisão de Honra nota-se que as
equipas vinham com vontade de
AFB

HONRA

A

AFB

J. 5

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

J

V

5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
3
5

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

E

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

D

voltar a festejar golos e triunfos.
Nesta quinta jornada da prova,
esteve em destaque a equipa do
Pica que, na Série C, conquistou
um triunfo claro por quatro golos sem resposta na viagem a casa do Selho. Também o Polvoreira conseguiu chegar aos
HONRA

B

AFB

J. 5

RESULTADOS
Lousado, 2; Celeirós, 1
Sobreposta, 1; Ruivanense, 2
Esporões-T. Bouro (adiado)
Este FC, 0; Bairro, 0
Sequeirense, 0; Guilhofrei, 1
Caldelas, 1; Guisande, 0
CLASSIFICAÇÃO
P

J

V

1 11 6 12
1 13 7 10
1 9 8 10
0 7 5 9
1 14 9 8
0 10 6 8
0 7 4 8
4 11 11 3
3 4 9 3
3 4 11 3
2 3 6 1
5 2 13 0

M

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

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

PRÓXIMA JORNADA
MARCA - Ceramistas
Ág. Alvelos - Calendário
Viatodos - Esposende
Granja - Carreira
Roriz - Ucha
Fradelos - Louro

S

E

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

D

quatro golos marcados, mas sofreu três na recepção ao Urgeses.
Na liderança, Ucha é rei na Série
A, o Esporões comanda na B,
mas não entrou em acção nesta
ronda. Na C Polvoreira, S. Paio
e Campelos ocupam o pódio
com os mesmos 10 pontos.
HONRA

C

J. 5

RESULTADOS
Regadas, 2; Gonça, 1
Campelos, 1; Airão, 0
Selho, 0; Pica, 4
Antime, 1; Celoricense, 1
Polvoreira, 4; Urgeses, 3
S. Paio, 3; Pevidém B, 2
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

0 12 0 12
1 12 8 12
0 13 4 11
1 4 4 7
3 9 11 6
0 5 3 5
2 3 4 5
2 4 6 4
3 5 12 3
2 7 10 2
3 1 7 2
2 4 10 2

PRÓXIMA JORNADA
Celeirós - Caldelas
Ruivanense - Lousado
T. Bouro - Sobreposta
Bairro - Esporões
Guilhofrei - Este FC
Guisande - Sequeirense

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

J

V

4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

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

E

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

D

M

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

11
11
7
11
8
7
7
5
7
9
9
11

PRÓXIMA JORNADA
Gonça - S. Paio
Airão - Regadas
Pica - Campelos
Celoricense - Selho
Urgeses - Antime
Pevidém B - Polvoreira

S

P

5 10
7 10
4 10
7 8
6 8
10 7
7 6
8 5
11 5
12 4
12 3
14 2
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§cabinas
SC BRAGA/AAUM, 1

SC Braga/AAUM perde
com Benfica no play-off

PRIMEIRO JOGO À MELHOR DE TRÊS favorável ao clube da Luz deixa
minhotos mais longe da meia-final.
FUTSAL
| Rui Serapicos |

A equipa de futsal do SC Braga/
AAUM perdeu ontem à noite, no
Pavilhão Desportivo de Gualtar
da Universidade do Minho, por
1-4, com o Benfica, no primeiro
jogo dos quartos-de-final do
play-off da Liga de Futsal.
Após este desaire, os minhotos
para igualar a eliminatória precisam de vencer na Luz o segundo
jogo no próximo fim-de-semana.
Aos 3 minutos, numa saída de
bola para o ataque, o guerreiro
Miguel Ângelo, pressionado,
perdeu a bola em zona defensiva
e, com o guardião Vítor Hugo
fora da baliza, Chishkala fez 0-1
para o clube da Luz.
Miguel Ângelo esteve quase a
redimir-se ao minuto 4, com um
remate que levava o selo de golo
mas Roncaglio defendeu.
Serginho repôs aos 10 minutos

Vítor Hugo (GR) , Hebbert Bolt, Vítor Hugo
da Silva, Miguel Ângelo e Tiago Correia.
Jogaram ainda Marco Oliveira, Leandro
Costa, Ricardo Lopes, Fábio Neves, Nicolas
Lachaga, Serginho (1), Bruno Cintra e
Allan Guilherme.
Treinador: Bruno Guimarães.

BENFICA, 4
Diego Roncaglio (GR), Afonso Jesus,
Robinho , Ivan Chishkala (2) e Hossein
Tayebi. Jogaram ainda André Correia,
Fábio Cecílio, Miguel Nilson, Silvestre (2),
Tiago Brito, Arthur e Jacaré.
Treinador: Joel Rocha.
Pavilhão Universidade do Minho, em
Braga.
Árbitros: Marco Silva e Nuno Araújo.
Ao intervalo: 1- 1.

+ resultados
SC BRAGA/AAUM

SC Braga/AAUM vai sábado em desvantagem para o segundo jogo

a igualdade (1-1) em remate
com o exterior do pé esquerdo.
O Benfica voltou, na segunda
parte, à vantagem com um golo
de Silvestre que, desde a linha

lateral esquerda, colocou a bola
junto ao poste (1-2).
O mesmo jogador dilatou (1-3)
e pouco depois, na conversão de
um livre, Chishkala fez o 1-4.

Nos primeiros jogos dos
quartos-de-final do play-off da
I Liga de Futsal verificaram-se
ontem os resultados seguintes:
Portimonense, 0 - Sporting, 1
Modicus, 0 - L. Porto Salvo, 1
Viseu, 0 - AD Fundão, 1
SC Braga/AAUM, 1 - Benfica, 4

Bruno Guimarães
(tr. SC Braga)
“Em três minutos
deitámos tudo a perder”
”Foi uma grande primeira parte. Na
segunda parte, em três minutos
deitámos tudo a perder. Mas ainda
está a meio. Nós queremos jogar
sábado e domingo.
Estamos convictos que vamos jogar
domingo. Na primeira parte jogámos cara a cara com o Benfica, não
fomos nada inferiores.
Na segunda parte eles entraram
melhor e nós deitámos tudo a perder. Queremos aumentar o que fizemos em 20 minutos neste jogo
para 40 minutos no próximo. Foi o
que faltou.”

Joel Rocha
(tr. Benfica)
“Mais fortes durante
os 40 minutos”
“O Benfica foi mais forte durante os
40 minutos, com personalidade.
Soubemos reconhecer os méritos
que o Braga tem.
Mas o empate na primeira parte
acabou por premiar um jogo
disputado a uma intensidade mais
baixa do que nós queríamos.
O mais difícil ainda não está feito.
Queremos recuperar e preparar o
jogo do próximo sábado.”

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães marcou presença

CD Ponte inaugura campo
sintético para formação
FUTEBOL
| Redacção |

O Clube Desportivo de Ponte,
no concelho de Guimarães,
inaugurou um novo campo de
futebol sintético, destinado aos
escalões de formação.
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Guimarães,
Domingos Bragança, destacou o
papel do clube na “dinâmica e
acção” que demonstra ao nível
da aposta na formação de jovens
atletas.
“Reconhecendo esta aposta na
formação de jovens atletas, a
Câmara faz tudo para acompanhar as melhorias necessárias
das instalações desportivas”, sublinhou que a “a actividade des-

portiva é um bem essencial para
a saúde dos nossos jovens”.
O edil demonstrou o orgulho
no caminho percorrido na área
do desporto, tornando o concelho de Guimarães “uma referência de topo ao nível de infraestruturas desportivas” e sustenta
que a Câmara “estará sempre
atenta para apoiar as infraestruturas de formação desportiva por
todas as freguesias tendo em
conta os méritos e necessidades
de cada clube”.
O presidente da direcção do
Clube Desportivo de Ponte, Filipe Oliveira, agradeceu o apoio
que recebeu para a melhoria das
condições no clube.
“Sem o apoio da Câmara Municipal esta obra não seria possí-

vel”, afirmou, agradecendo ainda a colaboração da Junta de
Freguesia de Ponte, o empenho
da direcção e aos jovens atletas
que integram as equipas de formação.
“Sem estes jovens não seria
possível termos os apoios que
recebemos e assim este novo
campo faz todo o sentido para o
clube”, apontou Filipe Oliveira.
Sérgio Castro Rocha, presidente da Junta de Freguesia Ponte,
frisou o “reconhecimento a todos os que contribuíram para o
desenvolvimento do clube nas
últimas seis décadas”, manifestando ainda o seu apoio à recandidatura de Filipe Oliveira com
o objectivo de “continuar este
projeto” para o desenvolvimento

CM GUIMARÃES

Autarcas marcaram presença na inauguração do novo relvado sintético

do clube.
Houve ainda lugar a uma homenagem póstuma ao Dr. João
Afonso Almeida, representado
pelo seu neto Rui Almeida, um
dos impulsionadores na fundação do CD Ponte pela cedência
dos terrenos ao clube para a

construção das instalações. A
sessão contou com a presença do
vereador do Desporto, Ricardo
Costa, e ainda dos ex-presidentes do CD Ponte e os representantes dos órgãos sociais do clube e executivo da Junta de
Freguesia de Ponte.

12
correiodominho.pt
10 de Maio 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
21

Opinião
DAVID MARÇAL

Ideias

Bioquímico

Os Benefícios e riscos das vacinas
da Astra-Zeneca e da Janssen
C

omeçando pelo fim: se eu tivesse
oportunidade de tomar a vacina da
Astra-Zeneca ou da Janssen, ambas associadas a problemas raros de coagulação do sangue, tomaria hoje sem hesitar. Tenho 44 anos, uma idade inferior à
indicada em Portugal para a toma de qualquer uma dessas vacinas, e um risco baixo de exposição ao vírus. Significa isto
que estou convencido de que estas vacinas não aumentam o risco desses problemas de coagulação do sangue? Não. De
acordo com os dados conhecidos esse aumento de risco parece real. A questão é
que, mesmo assim, o risco dos efeitos adversos continua a ser extremamente baixo, sendo amplamente compensado pelos
benefícios de prevenir uma doença com
risco de complicações bem maiores.
Há duas razões para que muitos países
tenham restringindo a aplicação destas
vacinas apenas às pessoas mais velhas. A
primeira é que o risco de ocorrência de
problemas de coagulação é maior nos
mais jovens. E a segunda é que o risco de
doença grave ou morte é maior nos mais
velhos. Mas vamos a números e comecemos pela vacina da AstraZeneca. Segundo uma análise da Universidade de Cambridge (https://assets.publishing.service
.gov.uk/government/uploads/system/uplo
ads/attachment_data/file/976877/CovidStats_07-04-21-final.pdf), no Reino
Unido, para as pessoas entre os 60 e os
69, a incidência de problemas graves associados à vacina é 0,2 casos por cada
100 mil doses administradas. Ou seja,
uma reacção adversa grave (que não resulta necessariamente em morte) por cada
meio milhão de pessoas imunizadas. Para
a mesma faixa etária, e considerando uma
população com baixo risco de infecção, a
cada quatro meses são admitidos nos cuidados intensivos 14,1 pessoas por 100 mil
habitantes (considerando a incidência da
covid-19 no Reino Unido no início de
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Abril de 2021). Se consideramos pessoas
com risco de exposição médio, o número
de internados em cuidados intensivos é
41,3 por 100 mil habitantes. E de 127,7
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No caso da vacina da Janssen, de acordo com dados do Centro de Controlo de
Doenças dos Estados Unidos, em 8 milhões de doses administradas ocorreram
15 casos adversos.
Ou seja: um em cada 536 mil vacinações. É difícil estimar quantas vidas se
salvam ao vacinar 8 milhões de pessoas,
pois isso depende da prevalência do vírus
na população e da probabilidade de infecção, assim como da capacidade de resposta dos serviços de saúde (há uma maior
letalidade em situações de sobrelotação).
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Parece claro que os benefícios destas
duas vacinas superam os seus baixos riscos. Se a incidência da covid-19 baixar
significativamente, e o risco de infecção
também, a situação será diferente. Mas a
vacinação contribui sobremaneira para a
redução sustentada de casos, pelo que as
duas coisas estão interligadas. Claro que,
se for possível imunizar a população mais
jovem sem recorrer às vacinas da AstraZeneca e da Janssen e sem atrasar o processo de vacinação, reduzir-se-á ainda
mais um risco já de si reduzidíssimo. Esse
deve ser um objectivo fundamental: não
atrasar a vacinação, pois a redução do número de infectados é crucial para abrandar o aparecimento de novas variantes,
que poderão ser problemáticas.
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Opinião
JORGE SALEIRO Diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos

Voz às escolas

Plano de transição digital para a educação

A

través da Resolução do Conselho de Ministros nº 30/2020, de
21 de abril, há pouco mais de
um ano, foram conhecidas as linhas de
ação do Plano de Ação para a Transição
Digital. Este documento enquadra os objetivos, os vários pilares em que assenta o
Plano, as medidas para cada um deles e a
estratégias de intervenção para a sua implementação.
Um dos pilares, designado por “Capacitação e inclusão digital das pessoas”, inclui três áreas de intervenção, a saber: a
educação digital, a formação profissional
e requalificação e a inclusão e literacia digital. Este pilar é o que mais releva para a
escola pública, incluindo alunos e docentes na prossecução dos objetivos que lhe
subjazem.
Desde logo, a medida nº 1, o Programa
de Digitalização para as escolas, prevê a
“disponibilização de equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível educativo para utilização em contexto
de aprendizagem”, a “garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e docentes, proporcionando um acesso de
qualidade à Internet na escola, bem como
um acesso à Internet em qualquer lugar”,

A

Madalena procurava
reconstruir a sua vida.
Nunca almejou este
caminho, mas dadas as complexas adversidades, começou o
ano a vender variados chapéus
de criança na sua recente loja
no Facebook. O meu amigo carioca falou-me também da sua
apetitosa coxinha com “catupiry made in Portugal”. O negócio vai de vento em popa, com
entregas grátis ao domicílio a
partir das cinco dúzias. O Sr.
Armando começou a produzir
bagaço no seu pequeno alambique. Deu-lhe um toque inovador, adicionando-lhe um leve
aroma a mirtilo do tipo Duke.
Por fim, o Fernando também
procurou a sua sorte. Começou
a vender mesinhas caseiras em
forma de pomada, prometendo
tratamento fidedigno para as
dores musculares e articulares.
Encontro-me sentado no recanto da minha varanda. Releio

o “acesso a recursos educativos digitais
de qualidade” e a “ferramentas de colaboração em ambientes digitais que promovam a inovação no processo de ensino aprendizagem, estimulem a criatividade e
a inovação, permitam o acompanhamento
à distância da sala de aula” e a “definição
de processos conducentes à realização e
classificação eletrónica de provas de avaliação externa em ambiente digital”.
O facto de ter sido publicado há um ano,
pouco depois do primeiro confinamento,
parece indicar que já estaria a ser preparado antes, mas o seu teor aparenta ser uma
resposta aos desafios que março de 2020
colocou a todas as Escolas. De qualquer
modo, há já muito tempo que as Escolas
sinalizaram a urgência de intervir nesta
área, uma vez que a última intervenção de
fôlego tinha acontecido em 2008. Ora todos sabemos o que a tecnologia evoluiu
desde então. Tornava-se insustentável para as escolas prepararem os cidadãos do
futuro com ferramentas datadas e obsoletas.
Iniciou-se, portanto, o processo de distribuição de equipamentos e acesso à Internet por alunos e docentes, com critérios pré-definidos. Este foi um processo

em grande escala, com centenas de milhares de equipamentos a serem disponibilizados.
Do ponto de vista material, fica a faltar
o apetrechamento das Escolas com equipamentos atuais e robustos e com acesso
à Internet com largura de banda suficiente
para a sua utilização em contexto escolar.
Na nossa opinião, tão ou mais importante do que dotar as Escolas com equipamentos é formar profissionalmente para a
otimização da sua utilização para fins pedagógicos. De acordo com a Resolução, o
programa “prevê também uma forte aposta na capacitação de docentes” e “técnicos
de tecnologias de informação em cada escola, através de um plano de capacitação
digital de professores, que garanta a aquisição das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital.” O Conselho de Ministros declara que os benefícios esperados com esta medida são “a
modernização tecnológica das escolas,
aproximando os alunos das ferramentas
de produtividade e colaboração que podem encontrar num ambiente de trabalho
profissional.”
Neste momento, com a contribuição dos
Centros de Formação, as Escolas já se en-

contram a trabalhar nos seus Planos de
Ação para o Desenvolvimento Digital das
Escolas. Esta é uma parte essencial de todo o processo, que virá a desenvolver a
capacitação digital dos docentes, de uma
forma estruturada e diferenciada, respondendo às necessidades de formação diagnosticadas através de ferramentas próprias, visando dotar os docentes com a
capacidade de utilizar a tecnologia com
as metodologias adequadas
Será quando confluírem estas duas vertentes (material e capacitação) que este
Plano começará a cumprir os seus desígnios, munindo o país com recursos materiais e humanos capazes de enfrentar uma
sociedade cada vez mais marcada pela
tecnologia, que exige a cada um estar permanentemente atualizado.
No que diz respeito às Escolas, ainda
que se venha a intensificar a utilização da
tecnologia com o propósito de reforçar as
aprendizagens dos alunos, nunca nos devemos esquecer do que a pandemia veio
demonstrar: a tecnologia é uma preciosa
ferramenta, mas é na Escola e com os
professores que melhor as aprendizagens
acontecem.

Nas adversidades, “Recomeça...”
‘O mundo de Sofia’ de Jostein
Gaarder. Pauso a leitura de
quando em vez para refletir sobre diversas passagens que me
suscitam maior interesse. Foi
em Heráclito que, curiosamente, fiz a maior paragem. Respirei fundo e acompanhei-lhe o
pensamento. Numa das cartas
escritas a Sofia, o filósofo figura-lhe um rio. Explica-lhe o
modo como as suas águas
fluem, enaltecendo a eterna forma como o mesmo se vai transformando dia a dia. Descrevelhe, de seguida, o jogo dos
opostos. Simboliza o fenómeno
através da dicotomia inverno e
verão, guerra e paz, aquilo que
é e afinal já não é. Enfatiza a relevância destes dualismos, essenciais para o pleno entendi-

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA
Engenheiro de sistemas

Retalhos do Retalho
mento do mundo, da vida e sua
sobrevivência.
Durante esta pausa, recordei
‘Sísifo’ de Miguel Torga. Nas
palavras do seu poema encontro
a energia necessária para empurrar a gigante pedra até ao cimo da montanha. Desde o início da pandemia que tento analisar a capacidade humana para
superar pesadas dificuldades,
procurando, de forma proativa,

por novas oportunidades. A resposta, encontro-a no filósofo e
no poeta. Tal como o rio pode
gerar águas turbulentas, consegue também trazer a tranquilidade e a esperança de uma nova
vida. No passado ano assisti a
amigos cair, mas também os vi a
subir a pulso, recomeçando com
grande aspiração. Se não tivessem
conhecido a outra face da moeda, nomeadamente o negro lado
dta maldita pandemia, será que
compreenderiam o quão capazes são de se auto-superarem?
Com a pandemia muitos negócios fecharam, é verdade. Mas,
da mesma forma, a capacidade
e resiliência humanas permitiram que se reerguessem e/ou se
reinventassem. Somos agora
produtores, fornecedores e até

clientes fidelizados dos vizinhos, ativos intervenientes de
uma rede de abastecimento
mais próxima e tradicional.
Constato um regresso às origens, com fabrico manual e caseiro, entregue de porta em porta, potenciado pelas plataformas digitais.
O sol não nasce apenas um
dia, mas é sempre novo, continuamente. No pensamento de
Heráclito, a realidade não só é
marcada pelo conflito dos opostos, mas também pela sua necessidade, por forma a garantir
o equilíbrio e a harmonia do
universo. Se, neste momento,
está a ver o lado mau da moeda,
procure então o seu lado bom.
Ele existe. Não se esqueça de
refletir sobre pensamentos de
Heráclito, nem tão pouco de ler
poesia, já que a mesma consegue trazer vitaminas nas palavras: “Recomeça...”.
*com JMS

22
correiodominho.pt
10 de Maio 2021

11 de Janeiro 2021 correiodominho.pt
23

Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:

Cultura

theatrocirco@theatrocirco.com
Encontre-nos em:
Av. da Liberdade, 697
4710-251 Braga
www.theatrocirco.com

O ROCK ESTÁ DE VOLTA AO CIRCO
COM GATOR, THE ALLIGATOR
CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
2046 | CINEMA | 10 MAIO – 19H
DE WONG KAR WAI
2004 | 2h09 | M12 | Hong Kong, China
Chow Mo Wan está a escrever um livro
de ficção científica sobre um comboio
que viaja para um sítio chamado 2046,
onde os passageiros poderão recuperar as
suas memórias perdidas e de onde nunca
ninguém regressou. Inspirado nas suas
próprias aventuras com várias mulheres
no Hotel Oriental em Hong Kong, a fronteira entre ficção e realidade em breve começa a esbater-se. Seguindo um rastro de
ligações misteriosas, 2046 é considerado
a sequela de Disponível para Amar
(2000). Mestre da narrativa não-linear,
Wong Kar Wai cria aqui uma rede de ros-

tos que se interligam – alguns dos quais
afogados em mágoa, outros entregues à
paixão – e envolve-os na sua estética tão
característica, rica em sombras frondosas
e cores contrastantes.

VIAJE A PANCAYA | TEATRO | 11 E 12 MAIO – 19H
Viagem a Pancaya propõe-nos uma viagem. Uma viagem àquela ilha fantástica e
utópica em que o ser humano era feliz e
vivia em harmonia, em que a comida e o
teto se partilhavam e o maior tesouro
eram as risadas. E é agora, numa época
como a que vivemos ultimamente, na
qual viagens, celebrações e refeições partilhadas parecem uma recordação de outro tempo, que a companhia Tranvía Teatro regressa ao palco pronta para navegar
até às origens da comédia. Com vontade
de se reconectar com o público e convidá-

lo a deixar as suas preocupações de lado e
a usufruir da festa que é o teatro.

CONCERTO CONSERVATÓRIO BOMFIM | MÚSICA
14 MAIO – 19H
Tutelado pela Fundação Bomfim, o
Conservatório Bomfim desenvolve há
cerca de 30 anos um projeto educativo na
cidade de Braga, promovendo o acesso à
cultura, à comunicação e expressão musical, proporcionando para o efeito formação vocacional especializada de excelência. No seguimento do projeto “Let there
be Light”, o Conservatório Bomfim apresenta neste concerto, alguns dos seus conjuntos instrumentais e vocais que interpretarão uma combinação única de
repertório erudito e tradicional.

GATOR, THE ALLIGATOR | MÚSICA | 15 MAIO – 19H
Mythical Super Bubble é a nova aventura de Gator e consigo traz um pacto pela
sua alma, uma busca por um cósmico santo graal em forma de bolha e todas as rocambolescas voltas de uma utópica vida
que é mais que uma ópera rock ou uma
visão carroliana sobre um rock que não
tem maneira de ser domado. Feral Rush e
Strikes and Gutters foram singles que
abriram o apetite a um álbum que deve
ser devorado de forma voraz numa montanha russa de intensidade como só estes
rapazes de Barcelos nos habituaram. Mythical Super Bubble foi muito bem recebido pela crítica especializada, tendo levado a que Gumba Lumba World fosse
selecionada para a colectânea Novos Talentos Fnac 2020!
Saudações Circenses!
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ID:124391001-1151 -

228.000 €

C.E.:(A) Empreendimento em Real constituído
por dois edifícios de apartamentos residenciais,
de tipologias T2 e T3, com 12 apartamentos cada,
sendo 2 por cada piso e mais dois pisos de garagens.

ID:124391014-73 -

200.000 €

C.E.:(F) T3 em Nogueiró. Com excelentes áreas,
acabamentos de luxo, elevadores e garagem
individual, em prédio com muito requinte.
Marque a sua visita!

ID:124391058-4 -

88.000 €

C.E.:(C) Excelente T1+1 na zona da Sé,
com lugar de garagem em prédio com elevador.
Imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391010-184 -

67.500 €

C.E.:(C) Apartamento T1, situado em Real.
O mesmo dispõe de elevador, garagem individual
e arrumos no sótão. Venha conhecer!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

COMPRO!!!

VENDE-SE
EM BRAGA

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

MÁQUINA
DE LAVAR
AUTO

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

PRECISA-SE

ELECTRICISTAS
E AJUDANTES
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
MANUTENÇÕES
ENERGIAS RENOVÁVEIS

938291548/935156106

SINTONIZE 106.0 FM

ADMITE-SE

FUNCIONÁRIO
PARA MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
BRAGA
Tlm. 966 536 875

PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

CONTACTO

917 826 385

Tlm. 968 651 479

ARRENDA-SE

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

www.antenaminho.pt

T2 - LOMAR

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

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

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail
Tlf./Tlm.
N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 155CV
22.990€
7 ANOS GARANTIA
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Dia da Europa
com hastear
de bandeira

COLABORADORA Susana Oliveira participou em ‘workshop’
sobre competências e inovação, que decorreu no Porto.

VILA VERDE
| Redacção |

O município de Vila Verde assinalou ontem o Dia da Europa (9 de Maio) com o
hastear da bandeira europeia.
A acção, considerada como sendo um
acto simbólico, é de “extremo valor para
o reconhecimento das regiões de Portugal na Europa e visa chamar a atenção
para o papel da cultura e do património
no desenvolvimento social e económico
na Europa e nas regiões e, motivar os cidadãos para os valores comuns europeus”, refere a Câmara Municipal de Vi-

| Redacção |

AEscola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV) marcou presença na cimeira social europeia que decorreu entre quintafeira e sábado no Porto, no âmbito da
Presidência portuguesa do Conselho da
União Europeia. O Grupo Amar Terra
Verde integra a Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA) e foi
eleito para a vice-presidência da Plataforma Europeia para a Aprendizagem ao
Longo da Vida (Lifelong Learning Platform – LLLP). Na cimeira europeia, Susana Oliveira, colaboradora do Grupo

FAMALICÃO
| Redacção |

A PASEC (Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais) participou recentemente em vários projectos de solidariedade transnacionais, que ajudaram
mais de 1300 pessoas. Os dados foram
apresentados pela equipa internacional da
PASEC, numa reunião paralela à Cimeira
Social da União Europeia, que decorreu
no Porto.
Em Espanha, por exemplo, foi apoiada a
criação de grupos de adultos e jovens na
região de La Rioja, no âmbito projecto
Habitat Sinal + Europa, apoiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade. O programa
incluiu o voluntariado praticado por jovens que não estudam, não trabalham e
nem frequentam formações.
Ainda no âmbito do Corpo Europeu de

Solidariedade foi feito o ponto da situaçção de mais três projectos internacionais:o projecto Herit(Age), o Geo Connection e o OUT.
O projecto Herit(Age) pretende criar e
consolidar uma rede de grupos de adultos/séniores com o objetivo de os capacitar ao nível da comunicação interpares, literacia digital básica, gestão das
frustrações, envolvimento social e gestão
do tempo de lazer.
O Geo Connection visa reforçar uma rede de soluções inovadoras de desporto inclusivo através da prática de desportos de
natureza e do desporto comunitário.
Trazer a literatura e escrita de volta aos
espaços de intervenção social é o que pretende o projecto OUT. Foi ainda apresentado o programa Origins 2021(preservaççao do património cultural e Natural), que
decorre em Junho no Urzebequistão.

la Verde em comunicado.
Além do autarca vilaverdense, António
Vilela, marcaram presença o Europdeputado, José Manuel Fernandes, os vereadores Júlia Fernandes, Manuel Lopes, e
Patrício Araújo, o presidente da Junta
de Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
José Luís Faria, o director da Escola Secundária de Vila Verde, João Graça, a
sub-directora da Escola Profissional
Amar Terra Verde, Sandra Monteiro,
professores e alunos do Clube Europa
destas duas escolas e a Academia da
Música de Vila Verde, que interpretou o
Hino da Alegria.

EPATV presente
em Cimeira Europeia
VILA VERDE

PASEC reforça projectos
de solidariedade

Amar Terra Verde e vice-presidente da
LLLP, interveio num encontro destinado
a debater as competências e inovação.
Susana Oliveira defendeu uma abordagem da Educação ao Longo da Vida que
tenha em conta as necessidades das pessoas e que vá para além das competências necessárias para o mercado de trabalho.
Foram ainda feitas propostas no sentido
de valorizar e integrar, cada vez mais os
diversos setores de educação e formação,
potencializando igualmente os sistemas
de reconhecimento e validação de competências não formais e informais que estes sistemas permitem.

§breves
Celorico de Basto

Maiores de 65 anos já podem ser vacinados
A população com mais de 65 anos que tenha dificuldades em proceder ao auto-agendamento para a toma da vacina contra a Covid-19, pode dirigir-se ao Espaço Cidadão para tratar do processo. O
Espaço Cidadão funciona no primeiro piso do edifício da Câmara Municipal de Celorico de Basto.
“Este é um serviço de proximidade que tem aqui um papel crucial no auxílio dos utentes com
maiores dificuldades de acesso à internet. As regras impostas para a vacinação contra o Covid -19
priorizam aqueles que fazem o pré agendamento e, nesse sentido, é também nossa missão auxiliar para que todos possam aceder o mais célere possível à primeira inoculação da vacina para
atingirmos a imunidade de grupo o mais rapidamente possível” disse Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto. O processo conta com a colaboração das juntas
de freguesia.

Famalicão

Eurodeputada da CDU visitou as Lameiras
A eurodeputada da CDU Sandra Pereira visitou recentemente a Associação de Moradores das Lameiras. Rita Pereira enalteceu o trabalho feito pela associação e ficou a conhecer o Complexo Habitacional das Lameiras. A associação de moradores agradeceu a visita da eurodeputada.
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Agenda
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:14
06:30
10:00
12:59
14:23
15:05
17:30
19:06
19:59
21:01
21:45
22:52
00:41
00:32
01:56

18:17 Power Players
18:38 Dennis e Gnasher:
0s Aventureiros
18:49 Dennis e G
19:04 Chovem Almôndegas
19:26 Os Vizinhos Piratas
19:51 Muito Fora
20:19 Peanuts
20:26 Banda Zig Zag
20:34 Tesouros da Europa
21:30 Jornal 2
22:05 Os Doze Jurados
22:51 Visita Guiada
00:42 Agência Clandestina
00:36 O Traidor
03:05 ESEC-TV
03:31 Sociedade Civil
04:35 Euronews

05:35
06:00
08:30
10:10
13:00
14:50
16:10
18:30
19:35
19:57
21:40
22:25
00:20
00:15

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Primeira Pessoa
Joker
3 Caminos
Rua das Pretas Coliseu
O Último Navio
A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
02:50 Os Mistérios de Maria

TVI

Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Amor, Amor: a História
de Romeu
01:00 Passadeira Vermelha
02:00 Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:30
00:00
01:15
02:45
03:15

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Ver P’ra Crer
Cristina Comvida
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem me Quer
Mulheres
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; também.
3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite.
6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente.
9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo; gruta.
4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele.
7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios; baraço.
10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

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

ROMA T. 253 262 031
Rua dos Chãos, 111

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Praça Dona Maria II, 1406

Praça da República 43

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

R. Paio Galvão, 28

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

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

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

7
9

8

3

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

Sudoku

R. do Sobral, 7

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520
Largo João Tomás da Costa ,34

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

1

6

8

7

2

1

4
5
1
3
7

9
6
5

6

8

4
9

8

Rua do Jardim

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

Praça da República, 11
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re; malos;
as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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TRAVESTY
Corpo
escultural,
pxxl,
bumbum
carnudo,
massagem
obs
Adoro
iniciante.

Publicidade 31

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

911 155 103

LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

964 131 762

SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Oral Profundo. Lindo Peito.
Um Furacão na cama.
Grelinho Doce. Adoro língua,
69 molhadinho. Adoro tudo
bem enfiadinho.
Completa sem Pressa.

938 241 212

918 595 077

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

PRIMEIRA VEZ

Morena pele cor de canela,
bronzeada. Atende em Lamaçães,
espaço super limpo.
Oral divinal, 22 anos
espaço em marquesa.

927 938 981

JOGOS

NESSA TENSÃO
QUE VIMEMOS
RELAXAR
É O QUE
PRECISAMOS.
MASSAGISTA
PERFEITA
C/ SEX...

Segunda 03/05/21

933 121 077

253
916
966
936

253
233
233
233

Sorteio 18/2021

253
602
602
602

43.925
2.º Prémio 15.973
3.º Prémio 69.022
1.º Prémio

Terça 04/05/21

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

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11
Quarta 05/05/21

Insólitos

Autarquia paga estátua
com fundos da Covid-19

A Câmara de Ishikawa, no Japão, foi criticada
por ‘desviar’ fundos destinados à luta contra
o coronavírus para mandar construir uma
estátua gigante... de uma lula.
Em sua defesa, a autarquia justifica que as
lulas são uma iguaria local e que a estátua
vai ajudar a atrair mais turistas, auxiliando a
recuperação da economia devastada pela
pandemia.

Vingança com mil baratas
em restaurante

Desconhecidos libertaram mais de mil
baratas num restaurante de Taiwan
onde decorria um jantar da polícia.
As autoridades investigam se o bizarro
ataque está relacionado com o evento
ou se foi uma vingança contra os donos
do estabelecimento por quezílias antigas.

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 06/05/21

Sorteio 18/2021

Sonia

AMAT

A influencer e modelo
espanhola fez
questão de mostrar
a sua nova aquisição,
no que diz respeito
ao vestuário, e pediu
a opinião aos fãs.
Em poucas horas,
mais de 36 mil
internautas
não perderam
a oportunidade
de elogiar as belas
formas da modelo.

1.º Prémio

07.850

2.º Prémio 24.810
3.º Prémio 73.538

74.764
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

Sexta 07/05/21

Sorteio 37/2021

14 22 33 38 47
*8 *9

Sorteio 19/2021

PNZ 06420
Sábado 08/04/21

Sorteio 37/2021

4 18 23 29 41
+8

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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Esposende

Braga

Presidente
da República
visita hoje o RC 6
O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, vai hoje marcar
presença numa visita ao Regimento
de Cavalaria N.º6, em Braga, na companhia do Chefe do Estado-Maior
do Exército, General José Nunes da
Fonseca
Recorde-se que o RC6 garante o
aprontamento do Grupo de Reconhecimento da Brigada de Intervenção.

Famalicão
Canto d’Aqui

Festival Convergências rumou à Galiza
O Festival Convergências rumou, no fim-de-semana, até à Galiza, mais concretamente ao
concelho de Ponteareas, com um programa recheado de actividades.
No dia 7 com o lançamento do livro ‘Xentes d’a Aldea’ de Carlos Pazos-Justo e o espectáculo
de Quico Cadaval, e no dia 8 realizou-se o concerto ‘Canções de Abril e Polifonias Tradicionais do Minho’ pelo Grupo Folclórico da Universidade do Minho e pelo Canto D’Aqui, grupo
organizador desta iniciativa.
Os eventos contaram com a presença de Lídia Dias, vereadora com o pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Braga.
À semelhança do que já acontecera em Braga, o público manifestou grande entusiasmo e
reações muito positivas.

Casos do Dia

Despiste em Guimarãesprovoca
dois mortos e dois feridos graves
O despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 101, em Guimarães, em que seguiam
quatro pessoas, provocou duas mortes e dois feridos graves, segundo informações avançadas ontem pela GNR.
Às 23.15 horas de sábado foi dado o alerta para um acidente na Estrada Nacional 101 (EN101)
na localidade da Ponte, disse à Lusa fonte do comando nacional da Guarda Nacional Republicana (GNR).“O despiste deu origem a um capotamento e provocou dois mortos e dois feridos graves, que eram as quatro pessoas que iam no carro”, disse, acrescentando que uma
das vítimas mortais era o condutor.
O responsável da GNR disse não ter informações sobre as idades das vítimas nem para onde
foram transportados os feridos graves.

Histórias da Gerações
continuam na ‘net’
No ano de 2020, a sexta edição do
projecto ‘Hoje há histórias na cidade’ que prometia ser mais uma vez
uma grande festa de “histórias de
encantar” promovida pela Associação Gerações no mês de Maio, no
Parque da Devesa, acabou por
transformar-se numa festa ainda
maior na internet.
Para o mês de Maio de 2021, estava
agendada a 7.ª edição do projecto
que, à medida que vai crescendo,
vai também atraindo cada vez mais
gente ao Parque da Devesa, que não
quer perder nada do mundo fantástico das histórias que a Gerações leva a diferentes locais deste imenso
verde citadino.
Com as contingências impostas pela
Covid 19, o projecto que já no ano
passado não pôde realizar-se no
formato habitual, voltou de novo a
ser atingido pela pandemia e, perante esta contingência inultrapassável, as colaboradoras da associação não deixaram de construir as
suas histórias, oferecendo-as, através dos meios digitais disponíveis.

Apúlia e Fão recebeu visita
do presidente da Câmara Municipal
No âmbito do périplo às freguesias para aferir a execução do plano
de investimento no concelho, o presidente da Câmara Municipal de
Esposende, Benjamim Pereira, acompanhado pelo seu executivo,
deslocou-se a Apúlia e a Fão.
A visita, que foi acompanhada pelo presidente da Junta da União
das Freguesias de Apúlia e Fão, Luís Peixoto, e respectivo executivo,
incidiu sobre empreitadas que a Câmara Municipal está a executar,
incluindo também intervenções concretizadas ao abrigo do protocolo de parceria entre o Município e as Juntas de Freguesia, que se
traduz na atribuição de 30 000 euros para cada uma das freguesias.
No caso, foram 30 000 euros para Apúlia e igual montante para Fão.
Além de poder verificar in loco a execução dos trabalhos, Benjamim
Pereira aproveita estas jornadas de trabalho para abordar com os
executivos das Juntas de Freguesia outras questões, seja a eventualidade de concretização de outras intervenções, seja a discussão de
questões mais concretas e específicas.
A visita à obra da ampliação e requalificação da Escola Básica do
Facho, em Apúlia, marcou o início da jornada. A empreitada, corresponde a um investimento de 429 993,35 euros e está em bom ritmo
de execução, prevendo-se que esteja concluída no próximo mês de
Junho.
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CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

