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Universidade alinha oferta com mercado
UNIVERSIDADES devem estreitar ligação ao tecido empresarial para adequar a formação a formação à necessidade do mercado.
Devem ainda evoluir para a oferta de formações que complementem competências. Estas foram ideias defendidas na UMinho.
§notas

START POINT SUMMIT
| Marlene Cerqueira |

A oferta educativa das universidades, que durante muitos anos
foi alicerçada em formação que
confere graus de ensino, deverá
manter-se como a matriz das instituições de ensino superior. No
entanto, as universidades “não
podem fechar os olhos” aquilo
que são as novas necessidades
do mercado, numa lógica de formação ao longo da vida, e devem também apostar nesse nicho de formação de curta
duração para diversificar a sua
oferta e responder as necessidades do mercado de trabalho.
Esta foi uma das ideias defendidas ontem pelo reitor da Universidade do Minho, durante o
painel ‘Cidadãos do futuro’, no
âmbito do Star Point Summit,
evento que termina hoje, no pavilhão desportivo da UMinho.
Numa painel — contou ainda
com o ministro da Tecnologia,
Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, o presidente da Fundação José Neves, Carlos Oliveira, e a directora da Education
First Portugal, Constança Oliveira e Sousa — o reitor considerou que esse nicho é uma
oportunidade para as instituições
de ensino tradicionais, uma vez
que as plataformas digitais, que
cresceram muitos nos últimos
anos, também não lhe dão resposta.
Esse nicho de oportunidade
surge das competências que são
pedidas pelo mercado de trabalho. O trabalhador não tem um,
dois ou três anos para voltar à
universidade. Assim surgem estas formações mais curtas, especializadas, que apesar de não
conferirem grau enriquecem o
currículo e as competências dos
profissionais.
A UMinho apresentou nesse
âmbito uma candidatura ao PRR
- Plano de Recuperação e Resiliência. “Em boa hora, o PRR
identificou este tipo de modalidades de formação como prioritários para o país. Esta é uma
oportunidade que não pode ser
desperdiçada e à qual a UMinho

No ensino superior
Manuel Heitor destaca
autonomia para
definir modelos
de aprendizagem

DR

Painel debateu orientações para estruturar a oferta formativa de nível superior

lll
A Start Point Summit - Feira
de Emprego, Empreendedorismo e Formação da
UMinho inclui uma mostra
com 500 empresas e mais
de 500 ofertas de trabalho,
além de conferências, speed
interviews, workshops e
acções de consultoria. A
organização é da Associação
Académica da UMinho.
quer responder”, vincou Rui
Vieira de Castro, referindo que a
UMinho respondeu ao desafio
desenvolvendo um programa
muito vasto nesse âmbito, envolvendo empregadores de diferente natureza. “O nosso objectivo é dar um contributo transformador”, vincou.
Rui Vieira de Castro referiu
ainda que não devem, nem podem ser as universidades por si
próprias a desenhar e desenvolver a oferta formativa, avaliando
depois o resultado dessa oferta
concretizada. Nesse âmbito,
realça que a UMinho valoriza as
redes de parcerias que lhe permitem conciliar ofertas relevantes, não só no seu desenho, mas
também no seu desenvolvimen-

to. “Por isso trazemos pessoas
externas à universidade, trazemos as empresas para articularmos com elas a melhor forma de
responder às necessidades”, explicou, acrescentando que desse
modo se consegue assegurar respostas a “um leque vasto daquilo
que é procurado pelos empregadores”.
“Não podemos colocar em causa a formação tradicional, pois é
ela que confere a base, mas não
podemos ignorar a concorrência
que vamos tendo em várias áreas
e com a qual, por vezes é difícil
competir. Temos de apostar neste nicho de formação”, vincou.
Ainda relativamente à oferta
formativa, Rui Vieira de Castro
realçou que a procura de cursos
é um indicador importante, mas
não pode ser o único a regular a
oferta de uma instituição. “Se
assim fosse, e tendo em conta o
último concurso de acesso, a
Química seria varrida de um importante conjunto de instituições”, alertou.
Rui Vieira de Castro sintetizou
realçando que a UMinho está
“atenta às circunstâncias concretas do seu tempo”, mas existe
sempre a perspectiva que não
pode esquecer de ministrar a formação de base.
Com a sua intervenção, o reitor

acabou também por responder a
algumas questões colocadas pelo moderador do debate, o director-geral do Grupo Casais. António Carlos Rodrigues salientou a
importância de estreitar a ligação entre a universidade e as
empresas para que a instituição
de ensino adque a sua formação
às necessidades do mercado.
Neste painel interveio ainda
Carlos Oliveira que apresentou
aos alunos a plataforma Brighter
Future, da Fundação José Neves,
uma ferramenta que disponibiliza a radiografia do país com dados sobre sobre emprego, educação e competências.
Carlos Oliveira defendeu a necessidade de “educar para potenciar o emprego”, pelo que “é importante direccionar a educação
para responder às necessidades
enquanto indivíduos, mas também ao mercado de trabalho que
procura cada vez mais talento
nas universidades”.
Aos alunos presentes, o responsável pela Fundação José
Neves alertou ainda que um curso universitário é apenas o início
de um percurso formativo que se
vai manter ao longo da vida,
uma vez que o conhecimento
evolui cada vez mais rapidamente e com isso as necessidades do
tecido empresarial.

O ministro da Tecnologia, Ciência
e Ensino Superior, Manuel Heitor,
marcou ontem presença no painel ‘Cidadãos do futuro’, onde
realçou que a região do Minho é
das zonas do mais onde existe
mais diversificação da oferta de
ensino superior, exemplificando
com as ramificações que a UMinho e o IPCA têm no terreno.
O ministro descreveu posteriormente a forma como o nosso ensino está estruturado e as suas
diferenças face a outros modelos
como o anglo-saxónico.
Realçou, no entanto, que em Portugal as instituições de ensino
superior têm autonomia para definir os seus modelos de aprendizagem, sendo que os mesmos
depois são acreditados por uma
Agência independente, como
forma de garantir a qualidade do
ensino.

Iniciativa Startup Braga
Startup Your Point
decorre esta tarde
Realiza-se hoje o Startup Your
Point, pelas 14.30 horas, no Pavilhão Desportivo da Universidade
do Minho em Gualtar. Inserido na
Start Point Summit, este evento
servirá para apresentar a um painel de cinco especialistas, bem
como à comunidade académica e
parceiros da Startup Braga e
AAUM, os projectos que participaram nos dois dias de bootcamps do programa de pré-aceleração de ideias de negócio.
Recorde-se que pelos programas
promovidos pela Startup Braga
já passaram nomes como a
Sword Health, a Findster, a Peekmed ou a LOQR, que hoje são nomes fortes no panorama de startups. A iniciativa Startup Your
Point resulta de uma parceria da
Startup Braga com a AAUM.
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“Acho que as empresas
portuguesas são empresas
que trabalham muito no
que é mais especializado e
aquele mercado é muito
qualificado e não
generalista. Temos muitas
empresas de qualidade que
conseguem operar naquele
mercado. As empresas
nacionais têm de entender
a cultura dos povos
do Médio Oriente.”

Médio Oriente é um território
de oportunidades para empresas
SESSÃO sobre ‘Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio Oriente’ juntou dezenas
de empresários bracarenses. Encontro foi promovido pela Fundação Mestre Casais, do grupo Casais.
CONFERÊNCIA

| Miguel Viana |

“O Médio Oriente está a mudar
e Portugal e a Europa e o mundo
ocidental ainda não perceberam
isso. Há uma revolução em curso depois dos acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes
Unidos. o Bahrain, Marrocos e o
Sudão”. A posição foi assumida
pelo jornalista português radicado em Israel, Henrique Cymerman, no jantar debate que teve
como tema Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio
Oriente’.
O encontro foi organizado pela
Fundação Mestre Casais e decorreu na noite de segunda-feira
no Hotel Meliã.
O correspondente da cadeia de
televisão SIC no Médio Oriente,
destacou que naquela região do
planeta estão a decorrer “mudanças geopolíticas muito importantes, que podem mudar todo o jogo de coligações no futuro, e resolver conflitos históricos, mas que têm também consequências económicas importantíssimas. Vai haver mega-projectos económicos nos próximos
anos. Estamos a falar de trilhões
e trilhões de dólares e espero
que Portugal esteja lá”.
Entre esses investimentos está
a construção de uma linha entre
Abu Dhabi (capital dos Emirados Emirados Árabes Unidos), e
o porto israelita de Haifa, no
Mediterrâneo, passando pela
Publicidade

António Carlos Rodrigues
CEO do Grupo Casais

DR

Henrique Cymerman, José Mendes e António Carlos Rodrigues

Arábia Saudita, pela Jordânia e
pela Palestina. “Será um percurso feito em comboio rápido, que
percorrerá três mil quilómetros
em 10 horas. Isso abre-lhes a
União Europeia e o Mediterrâneo e aos israelitas abre dois mil
milhões de pessoas que estão a
uma hora de vôo do Dubai, em
dezenas de países na Ásia e na
África. É uma revolução económica e política”, considerou o
jornalista internacional.
Henrique Cymerman lembrou
que muitas empresas do Médio
Oriente estão à procura de parceiros comerciais (jointventures)

e essa “será a chave do sucesso
para muitas empresas portuguesas. Não vejo nenhum motivo
pelo qual Portugal, que é um
país muito querido pelo povos
judeu e árabe, não tenha mais
protagonismo económico nessa
região”. O CEO do grupo Casais, António Carlos Rodrigues,
outro dos conferêncistas, apontou que o Médio Oriente é um
mercado procurado pelo mundo
inteiro e que as empresas portuguesas estão capacitadas para investir na região. “Acho que as
empresas portuguesas são empresas que trabalham muito no

que é mais especializado e aquele mercado é muito qualificado e
não generalista. Temos muitas
empresas de qualidade que conseguem operar naquele mercado”, apontou António Carlos
Rodrigues. O CEO do grupo Casais realçou, no entanto que as
empresas nacionais têm de entender a cultura dos povos do
Médio Oriente para terem sucesso. “Apesar de ser a região que
mais mistura de culturas tem,
não deixa de ser a região que
tem origem muçulmana e completamente voltada para os princípios económicos do Ocidente.

Isso pode ser uma oportunidade”, disse António Carlos Rodrigues.
O grupo empresarial Casais está presente há 10 anos no Médio
Oriente, através do Qatar e dos
Emirados Árabes Unidos.
O CEO da Fundação Mestre
Casais, José Mendes explicou
que o jantar debate integra os
‘Trílogos da Fundação Mestre
Casais’, que têm como finalidade dialogar sobre o Médio
Oriente. “É um espaço de fusão
de culturas, de trocas comerciais, de encontro da Europa, da
África e da Ásia e que tem vivido nas últimas décadas uma espécie de montanha russa, com
muitas dificuldades, com alguma tensão, mas também com
grandes oportunidades. Quer pelas oportunidades, quer pela importância em termos da sustentabilidade do globo, achamos que
ter uma conversa em torno deste
tema pode abrir horizontes e essa é a missão da fundação”, revelou José Mendes. Encontros
semelhantes vão decorrer uma
vez por mês nas principais cidades portuguesas, incluindo Guimarães e Viana do Castelo, e
com diferentes temáticas.
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§escolas
Parlamento dos Jovens

Inscrições até
ao próximo dia 24
As escolas que pretendam participar no Programa Parlamento
dos Jovens têm de fazer a respectiva inscrição até ao próximo domingo (dia 24).
O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República que se desenvolve em parceria, no caso do
ensino secundário, com o Ministério da Educação, através do Instituto Português do Desporto e
Juventude.
O Regimento do Parlamento dos
Jovens é inspirado no funcionamento do Assembleia da República.
Este ano, os jovens-deputados
vão debater o tema ‘Fake News: o
impacto da desinformação na
democracia’.
Podem-se inscrever todas as escolas do ensino público, privado
e cooperativo do país.
O Parlamento dos Jovens tem como objetivos dar a conhecer a
Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão
do Parlamento, enquanto órgão
representativo de todos os cidadãos portugueses; educar para a
cidadania, estimulando o gosto
pela participação cívica e política, bem como promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas
regras de formação das decisões
e incentivar para a reflexão e debate sobre um tema.
Culmina com a realização anual
de duas sessões macionais na Assembleia da República. Uma Sessão destinada aos alunos dos 2.º
e 3.º ciclos do ensino básico; e
uma Sessão destinada aos alunos
do ensino secundário.

DR

Jovens vão debater as ‘fake news’

ROSA SANTOS

Berta Santos gostou de ir à Escola Francisco Sanches

ROSA SANTOS

Isabel Martins e Valdemir Ferreira

ROSA SANTOS

Maria da Conceição, Sameiro, Juliana e Susane

Escola desafia pais a apostarem
numa alimentação saudável
ACTIVIDADE comemorativa do Dia Mundial da Alimentação juntou mais de 30 pais e encarregados
de educação na Escola Básica Francisco Sanches, que descascaram, cada um 10 maçã.
ENSINO

| Miguel Viana |

Cerca de três dezenas de pais,
avós e encarregados de educação participaram ontem nas comemorações do Dia Mundial da
Alimentação, na Escola Básica
Francisco Sanches.
A actividade teve como tema
‘Maçãs descascadas cascas aproveitadas’ e foi organizada pelo
Clube de Hortofloricultura e
Ciências Naturais. O objectivo
foi o de incentivar os alunos dos
5.º e 6.º anos a consumirem refeições saudáveis, com a ajuda
dos pais e encarregados de educação. “A alimentação é um tema pertinente e que temos que
levar muito a sério. O objectivo
é promover uma alimentação
saudável e incentivar as crianças
a comer fruta”, explicou Francisco Martins, responsável pelo
Clube de Hortofloricultura da
EB Francisco Sanches.
A coordenadora dos professores de Ciências Naturais, Cristina Cibrão, destacou que o aproveitamento dos alimentos é um
tema que capta os alunos durante as aulas. “Os alunos é que incentivaram os pais para virem,
para incrementar o consumo de
fruta. Nas aulas trabalhamos
contra o desperdício e é uma forma de trabalhar a sustentabilidade. Falamos da dieta mediterrânica, com consumo de fruta e legumes”, frisou Cristina Cibrão.
O director da Escola, Arlindo
Sousa recordou a importância de
trazer os pais e encarregados de

ROSA SANTOS

Os pais tiveram de descascar vários quilos de maçãs

educação à escola. “É sempre
importante os pais participarem
na escola. A formação do cidadão é um fundamento da escola
e o trabalho que a escola possa
fazer só tem bom resultado com
a colaboração dos pais. Se esta
formação não começar em casa
é impossível que eles (os alunos)
adquiram os hábitos alimentares
correctos”, disse Arlindo Sousa.
Cada pai, avô/avó e/ou encarregado de educação teve de descascar 10 maçãs. Com as cascas
foi feito chá de maçã e canela, e
as maçãs descascadas serviram
para confeccionar marmelada e
doce de maçã. Estes produtos fo-

ram distribuidos pelos alunos e
respectivas famílias. No fim, os
pais estavam satisfeitos por participar na actividade. “É sempre
bom vir à escola. Os meninos
gostam de ver os pais. Em casa
fazemos a reciclagem e a compostagem”, disse Berta Santos.
Isabel Martins encarou a actividade como “uma maneira de
incentivar a uma alimentação
mais saudável e de interagirem
mais com alimentos saudáveis”.
Valdemir Ferreira realçou que
estes eventos são “importantes
para os nossos filhos. Eu acompanho a minha filha e fazemos
uma alimentação saudável”.

Juliana Gerardes indicou que a
actividade “estimula os alunos a
comerem fruta de forma divertida e mostra que o importante
não é ganhar, mas alimentar-se
bem”. Suzane Mello realçou que
no Brasil não existe este tipo de
actividades mas “foi muito legal
participar”. As avós Sameiro Pereira e Maria da Conceição recusam-se a dar “porcarias” aos netos e evitam “o açúcar e apostamos na fruta e legumes”.
Os pais vencedores do concurso de descascar maçãs foram:
Berta Santos (do 5.º 4), Fátima
Pereira (do 6.º 4) e Isabel Martins (do 5.º 1).
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Mercado acolhe ‘A Festa
da Cerveja na Praça’
ATÉ 31 DE OUTUBRO na nova área de restauração do mercado vai
decorrer a festa da cerveja com happy hour, provas guiadas e muita música.
BRAGA

| Juliana Martins |

A ‘Mesa na Praça’, a nova área
de restauração do Mercado Municipal de Braga, traz até à cidade a OctoBEER Fest, ‘A Festa
da Cerveja na Praça’. Esta iniciativa, que começa hoje e que
decorre até dia 31 de Outubro,
vai proporcionar happy hours,
provas guiadas e muita música.
Os restaurantes da ‘Mesa na
Praça’ vão disponibilizar diariamente, entre as 16 e as 20 horas,
um petisco e uma cerveja pelo
preço de 3,50€. Entre eles, o
‘Siamo in Due’, por exemplo,
que oferece cerveja Moretti e
bruschetta al forno,‘O Forno do
Leitão do Zé’, que sugere uma
mini sandes de leitão, bem como, o ‘Chakburger’ que sugere
um mini hambúrguer.
Os bracarenses podem ainda
aproveitar a happy hour, nos dias
20 e 27 de Outubro, ao som das
tunas da Universidade do Minho. Nos dias 21 e 28, a música
ao vivo continua, desta vez com
o Trio Pagú e Bossa & Morna.
Já nos dias 22 e 29 de Outubro, é
a vez de Pedro Melo e Artur Lu-

DR

Lions Clube de Braga promoveu rastreio de visão para crianças carenciadas

Lions Clube de Braga

Rastreios da visão a crianças carenciadas
das Oficinas de S. José em Braga

DR

‘Mesa na Praça’ promove a OctoBEER Fest

lll
Na OctoBEER Fest,
aos sábados e domingos,
entre as 18 e as 19 horas,
há provas guiadas com
especialistas da Central
de Cervejas. Todas as provas
são abertas ao público
e totalmente gratuitas.

so, dois músicos de Braga, animarem a OctoBEER Fest.
Ao fim-de-semana, a festa da
cerveja promovida pela ‘Mesa
na Praça’, com o apoio da Sociedade Central de Cervejas, traz
ainda espectáculos interactivos
de Fanfarra Kaústika e Mimo’s
Dixie Band, bem como o novo
disco a solo do vilaverdense Xico Malheiro e Phole, o projecto
do músico João Gigante.

Exposição vai estar em exibição até dia 31 de Outubro

‘Braga em Aguarelas’ no Posto de Turismo
BRAGA

| Juliana Martins |

O Posto de Turismo de Braga,
acolhe até ao dia 31 de Outubro,
a exposição de pintura intitulada
‘Braga em Aguarelas’, da autoria de Armando Veloso.
Armando Veloso nasceu em
1941 na Freguesia de São Victor
e realizou a sua formação académica na antiga Escola Industrial
e Comercial de Braga. O artista
bracarense já participou em algumas exposições colectivas e
individuais, nomeadamente no
Porto, Lisboa, Évora e, na sua
cidade, Braga, na exposição colectiva ‘Expoética’ de 2021, no
Museu D. Diogo de Sousa.

O Lions Clube de Braga, no passado dia 16 de Outubro, organizou um rastreio visual, direccionado para as crianças carenciadas, elegendo como o seu
público-alvo as Oficinas de S. José em Braga. Esta iniciativa do clube de Braga teve como objectivo cumprir uma das suas missões quer nacionais, quer
internacionais, que é, neste caso em concreto, o combate à cegueira e às
doenças oftalmológicas. No decorrer do rastreio, identificaram-se situações
urgentes ao nível oftalmológico, que serão, segundo o Lions Clube, devidamente acompanhadas, com o intuito de “dar a estes jovens saúde visual, tornando-os jovens com um futuro promissor”. A Oficina de S. José é uma Instituição de Solidariedade Social, fundada em 1889, pelo Arcebispo Primaz D.
António José de Freitas Honorato e por um grupo de cidadãos bracarenses,
para dar resposta ao problema da educação de crianças em situação de
abandono, orfandade ou outras situações de perigo.

CERCI Braga promove ‘Caminhada Mágica’ dia 6 Novembro

Pirilampo Mágico apoia pessoas com
deficiência intelectual e multideficiência

Após um ano de pausa, devido à pandemia de covid-19, o Pirilampo Mágico
volta ao activo. A campanha, que arrancou no passado dia 15 de Outubro e
prolonga-se até dia 7 de Novembro, visa apoiar crianças, jovens e adultos
com deficiência intelectual e/ou multideficiência. No contexto da campanha ‘Estamos juntos, pró que der e vier!’, a CERCI Braga vai promover no próximo dia 6 de Novembro a ‘VII Caminhada Mágica’. Esta iniciativa insere-se
na campanha de angariação de fundos para a aquisição de um autocarro,
que permitirá suprimir as dificuldades nas deslocações das mais de três dezenas de jovens e adultos da região de Braga com deficiência intelectual e
multideficiência, promovendo assim a sua inclusão na comunidade. A ‘VII
Caminhada Mágica’ vai ter inicio na Avenida Central, em Braga, pelas 20 horas, num percurso de cerca de cinco quilómetros, durante o qual haverá várias actividades, tendo como meta final o Parque da Ponte. Simultaneamente a esta actividade, a CERCI Braga promove, ainda, nas escolas
bracarenses o concurso ‘O Nosso Pirilampo’, que convida as escolas à construção de um pirilampo iluminado e colorido com material reutilizado.

Actividade abarcou todas as áreas do conhecimento

Associação de São José promove
‘Festival de Outono’ para as crianças

DR

Exposição ‘Braga em Aguarelas’

A Associação de S. José, uma instituição particular de solidariedade social
que abrange as valências de creche, pré-escolar e centro de apoio à vida,
realizou, em colaboração com as famílias, o ‘Festival de Outono’. Esta actividade destacou-se pela criação de diferentes instalações no espaço exterior
da instituição, que permitiu às crianças vivenciarem esta mudança através
da exploração multisensorial que abrange todas as áreas do conhecimento.
Este festival representou o culminar das experiências vividas nos contextos
pedagógicos e incluiu também, uma visita ao Mercado Municipal.
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CONSULTORA CELEBRA HOJE O SEU 20.º ANIVERSÁRIO. EMPRESA BRACARENSE
PROJECTA EXPANSÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL E AVALIA OPORTUNIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO

PROGEST completa 20 anos
ao serviço da gestão empresarial

ontabilidade e fiscalidade, gestão financeira,
projectos de investimento e formação profissional são as quatro áreas de actuação da empresa PROGEST - Consultoria Empresarial,
que hoje completa 20 anos de actividade.
Desde startups a grandes multinacionais, a
consultora bracarense conta com mais de
duas centenas de clientes que confiam nas
suas soluções de gestão empresarial e na elaboração e
acompanhamento de candidaturas a programas de incentivos ao investimento.
Com sede em Braga e escritórios em Lisboa e na Póvoa
de Lanhoso, a PROGEST irá, nos próximos anos, fortalecer as suas áreas de actuação e expandir-se para outros
pontos do país, perspectiva António Araújo, fundador e
director geral da empresa.
“Não está posta de parte a internacionalização, um projecto que foi suspenso em 2012”, adianta este economista, antevendo na criação de escritórios no estrangeiro a
concretização de uma estratégia de apoio à entrada de
empresas portuguesas em novos mercados, a par da captação de investimento estrangeiro para o nosso país.
Com 12 colaboradores permanentes e uma equipa de
consultores externos, a PROGEST tem na área dos incentivos ao investimento o seu maior volume de actividade.
No âmbito do Portugal 2020, a PROGEST viu aprovados para clientes seus projectos de investimento no valor
global de 60 a 65 milhões de euros, sendo que, no último
ano, a consultora elaborou e acompanhou projectos orçados em quase 30 milhões de euros. “Valores extraordinários para uma empresa da nossa dimensão”, releva Antó-

C

nio Araújo.“Ajudar a tornar os projectos vencedores” é o
lema seguido pela PROGEST nesta área de actuação, incorporada na empresa em 2007.
“O histórico de credibilidade fala por nós”, assegura o
director geral da PROGEST, que garante “um acompanhamento integral” das candidaturas dos seus clientes a
programas de incentivos europeus, desde o planeamento
até à execução e avaliação dos resultados atingidos.
Acrescenta António Araújo que a consultora que lidera
só cobra pelos serviços prestados se as candidaturas forem aprovadas, ou seja, assume ela “o risco da candidatura”, postura que se irá manter no novo quadro comunitário de apoio a Portugal e no acesso a incentivos do
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Na PROGEST acredita-se que o investimento na formação é um dos pontos chave na evolução e no crescimento dos colaboradores. Aos clientes externos é proporcionada formação à medidas das suas necessidades
específicas, transferindo o know-how acumulado pela
consultora empresarial.
António Araújo parte da sua própria experiência para
concluir que a formação é, cada vez mais, uma necessidade permanente dentro das empresas e condição necessária para o sucesso das mesmas. “A gestão profissional
é uma questão de sobrevivência das empresas”, alega.
Na área da contabilidade e fiscalidade, o posicionamento da PROGEST é apresentar aquelas como ferramentas
de base para aceder à informação das empresas e fazer
uma boa gestão. Na génese da empresa nunca esteve a
ideia de prestar serviços de contabilidade por si só. António Araújo explica que o foco é “implementar um sistema de gestão em cima de um sistema de contabilidade”.

Missão é construir relações duradouras

Consultora dá prioridade
ao sucesso
dos seus clientes
A missão da PROGEST é ajudar os seus clientes a prosperar,
promovendo uma vasta gama de serviços empresariais.
A empresa apresenta como “máxima prioridade” os seus
clientes, prestando serviços concebidos para tornar os negócios mais simples e lucrativos, construindo desta forma
relações duradouras.
Conscientes disso, e de que o sucesso da consultora criada
em 2001 depende do êxito dos seus clientes, procura prestar serviços de qualidade assentes no profissionalismo e
na criação de verdadeiras parcerias.
Para atingir este propósito, a PROGEST propõe-se operar
como o parceiro de gestão de excelência para pequenas,
médias empresas e grandes empresas, mantendo uma
cultura de serviço incentivadora e motivadora, promovendo e recompensando o desempenho elevado. “Actualmente torna-se imprescindível perseguir a excelência para se
poder atingir o sucesso. Excelência nos produtos e serviços,
no relacionamento com os clientes, no aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros”, alegam os
seus responsáveis
A PROGEST está sediada na Rua António Cândido Pinto, 37,
em Braga
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‘Fado Solidário’ no Altice Forum
angaria verbas para Lar Residencial
DOMINGO à tarde todos os caminhos vão dar ao Altice Forum Braga, palco do espectáculo ‘Fado Solidário’ cujas receitas revertem
para a construção de um Lar Residencial para pessoas com deficiência intelectual. Ingressos devem ser adquiridos previamente.
NOVAIS DE SOUSA

| Marlene Cerqueira |

Camacho Silva, Isabel Maria,
Jorge Dias, Marisa da Luz, Mário Bruno e Paula Barroso são os
fadistas que se associaram à causa do Centro D. João Novais e
Sousa e, no domingo, vão actuar
no grande auditório do Altice
Frum Braga, acompanhados pelos guitarristas Paulo Proença e
Horácio Andrade.
‘Fado Solidário’ é a designação
deste espectáculo que vai acontecer às 15.30 horas e cuja venda
de ingressos reverte na íntegra
para a angariação de fundos para
construção de um Lar Residencial para jovens/adultos com deficiência intelectual.
Os bilhetes devem ser comprados antecipadamente, até sábado. O preço de cada ingresso é
simbólico — cinco euros — e
reverte na íntegra para a causa
solidária.
Estão disponíveis nas quatro
Juntas de Freguesia da Cidade,
concretamente São Vicente, S.
Victor, UF de Maximinos, Sé e
Cividade e UF de S. Lázaro e S.
João do Souto.
Estão também à venda cada
Casa Fragata, no Museu da Sé e
nas instalações do Centro Novais de Sousa.

DR

Lar Residência vai ser construído no edifício do Centro Novais e Sousa que será reorganizado para albergar mais esta valência

Este evento solidário é promovido pelo Centro D. João Novais
e pela Associação Cultural e Recreativa Fado com Arte. Karter
Mendes, o presidente desta associação, garante que “vai ser um
espectáculo de fado que o público vai gostar”, realçando que os
fadistas presentes “tem muita
qualidade”.
Fundada com o objectivo de
divulgar os fadistas da região de
braga e não só, a Associação fado com Arte viu a sua actividade
regular afectada pela pandemia,
como aconteceu com toda a sociedade. neste momento está a

retomar a actividade, destacando-se os jantares com fado dinamizados mensalmente.
Uma das grandes necessidades
desta associação é uma sede. Já
foi solicitado o apoio do Município nesse âmbito.
Karter Mendes realça que os
fadistas e guitarristas estão entusiasmados com o espectáculo do
próximo domingo referindo que
todas são sensíveis a causas solidárias.
A tarde de ‘Fado Solidário’ vai
abrir com uma performance dos
utentes no Novais e Sousa, que
promete surpreender a plateia.

Esta é mais uma iniciativa para
angariar fundos para a construção de um Lar Residencial com
capacidade para 30 utentes, uma
resposta é necessária e urgente
para os utentes do Novais e Sousa.
O projecto para construir o Lar
Residencial já existe desde
2012, sem que tenha sido possível a sua concretização, mas
sendo uma resposta social imprescindível para garantir aos
utentes desta instituição o apoio
e o acolhimento que merecem
no seio da instituição que é também sua família.

O projecto de arquitectura está
aprovado, assim como as licenças necessárias para avançar
com a concretização do Lar Residencial.
O objectivo é criar esta valência numa das alas do edifício do
Centro Novais e Sousa onde actualmente funciona do CACI Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (nova designação para os antigos CAO).
O espaço será reorganizado para permitir manter as actividades
do CACI e ter o Lar Residencial.
Com um orçamento na ordem
dos dois milhões de euros, o
Centro Novais de Sousa, pólo da
Associação da Creche de Braga,
aguarda o resultado de uma candidatura que submeteu ao Programa PARES III. Os resultados
são esperados para Novembro e
a expectativa é de uma resposta
positiva.
Mesmo com a comparticipação
, a instituição terá sempre de suportar parte do investimento, pelo que tem desen- volvido inúmeras iniciativas de angariação
de fundos.
Neste ‘Fado Solidário’ registase ainda a colaboração do Município de Braga, com a disponibilização do Altice Forum Braga.,
e da Braga Eventos que garante
o som e luz.

Com almoço em cantina escolar

Município assinalou Dia da Alimentação
CÂMARA MUNICIPAL
| Redacção |

Foi no refeitório da Escola
EB1 de S. João do Souto, com
uma almoço partilhado, que o
Município de Braga assinalou o
Dia Mundial da Alimentação.
A iniciativa contou com a vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, que destacou a importância da efeméride, referindo
que a escola é um espaço de excelência para a aquisição de

bons hábitos alimentares: “Apesar do meio familiar ser fundamental na transmissão das regras
alimentares e hábitos saudáveis,
a escola tem um papel preponderante na formação e transmissão
de conhecimentos sobre nutrição”. Para Carla Sepúlveda, “as
metodologias pedagógicas adoptadas pela comunidade educativa são determinantes para o cimentar de hábitos diários
saudáveis”.
O Município de Braga tem sob

sua alçada 101 refeitórios do
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino
público, servindo cerca de 6.000
refeições diárias.
“Encaramos o refeitório escolar como um espaço privilegiado
de educação para a saúde, de
promoção de estilos de vida saudáveis e de equidade social, uma
vez que deve fornecer refeições
nutricionalmente equilibradas,
saudáveis e seguras a todos os
alunos”, sustentou Carla Sepúlveda.

DR

Efeméride foi assinalada com almoço no refeitório de escola no centro da cidade
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§agenda

Acreditação
para Centro
de Juventude
CENTRO de Juventude de Braga garantiu a
acreditação internacional que lhe permite receber
voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade.
INVESTBRAGA
| Redacção |

O Centro de Juventude de Braga
acaba de garantir a acreditação
internacional que lhe permite receber voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade
(CES). Passam assim a ser 14 as
entidades do concelho acreditadas com o selo de qualidade daquela organização.
Em comunicado, a InvestBraga
destaca que com a atribuição
deste selo à ao Centro de Juventude de Braga, “a empresa passa
agora a estar apta para, na qualidade de organização de suporte
e/ou acolhimento, receber e/ou
enviar voluntários e, na qualidade de Organização Líder, liderar
processos de candidatura aos financiamentos previstos neste
programa”.
Carlos Silva, administrador
executivo da InvestBraga, considera que a atribuição deste selo é
“a confirmação da qualidade do
projecto e da estratégia delineados para o Centro de Juventude
de Braga, que aposta no envolvimento da juventude no dia a dia
da comunidade através da sensibilização e inclusão dos mesmos
em temáticas de relevo”.
Com financiamento através
do CES, o Centro de Juventude
de Braga irá avançar com a implementação das actividades
‘SDG’s – Power Vision’ e ‘Peer
Mentoring/Coaching’.
A ‘SDG’s – Power Vision’ pretende envolver os voluntários no
desenvolvimento de iniciativas
organizadas pelo Centro de Juventude de Braga que visam a
implementação da Agenda 2030,
em particular dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Já o Peer Mentoring/Coaching’
pretende trabalhar a área da inclusão, através de modelos de

aprendizagem entre pares, aposta em iniciativas de educação
não-formal e informal, permitindo ligar os jovens voluntários,
que queiram integrar a rede e serem “mentores”, a outros jovens,
partilhando com estes, os resultados das suas aprendizagens,
com base nas suas experiências.
Também Pedro Soares, director do Centro de Juventude de
Braga, destaca a importância da
estrutura poder cumprir um dos
desígnios para o qual foi criada,
“apostando em acções verdadeiramente edificadoras do espírito
de solidariedade europeu para os
jovens”.
“Queremos desenvolver projectos a partir de Braga que provem o carácter globalizador da
juventude, oferecendo-lhes ferramentas que contribuam para o
desenvolvimento sustentado da
nossa sociedade”, acrescenta Pedro Soares, sublinhando ainda
que “mais do que um espaço onde se possa pernoitar, queremos
que o Centro de Juventude de
Braga seja um espaço de confluência e debate de ideias e de
educação não formal e informal”.
A InvestBraga destaca ainda
que a obtenção do selo de qualidade do CES permite que as organizações certificadas sejam
capazes de realizar actividades
de solidariedade de alta qualidade, de acordo com os princípios,
objectivos e padrões de qualidade do CES, sendo este selo uma
condição prévia para a participação em actividades de voluntariado.
A divulgação de oportunidades
é feita no Portal do Corpo Europeu de Solidariedade, onde os
jovens se devem registar para
concorrem a estas ou para serem
seleccionados pelas organizações para os projectos.

Hoje

Hospital de Braga assinala
Dia Mundial da Osteoporose

O Serviço de Reumatologia do Hospital de Braga assinala
hoje o Dia Mundial da Osteoporose. Assinalado em todo o
mundo, este dia foi criado para sensibilizar a população
para a importância do diagnóstico da doença , reforçando
as causas, sintomas, factores de risco e métodos de diagnóstico desta doença metabólica.
A Osteoporose é um problema de saúde pública, com
uma prevalência crescente, atingindo cerca de 800.000
portugueses, sobretudo do sexo feminino e sendo responsável por cerca de 40.000 fracturas ósseas e 1500
mortes todos os anos.
O Serviço de Reumatologia do Hospital de Braga pretende também alertar para esta doença e organizou uma iniciativa que compreende uma avaliação do risco de fractura através do FRAX - Instrumento de Avaliação do Risco de
Fractura.
Esta iniciativa, dirigida a todos os utentes com mais de 65

anos, decorrerá na Ágora entre as 9.30 e as 12 horas, com
presença de um médico do Serviço de Reumatologia.
Após avaliação, os utentes poderão falar com uma enfermeira do Serviço, a qual estará a sensibilizar e consciencializar para a importância de comportamentos correctos
e da prevenção de problemas associados a esta patologia.
Publicidade
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§assembleia

Barcelos exige investimentos
da administração central
NOVO HOSPITAL E LIGAÇÃO À AUTOESTRADA EM LAMA são reclamações com mais de 20 anos,
alertou presidente eleito da Assembleia Municipal .

Mesa da Assembleia

Fernando Pereira
eleito com 92 votos
Na eleição que teve lugar ao fim da
noite de quarta-feira para a mesa
da Assembleia Municipal, apenas
se apresentou a sufrágio a Lista A.
Com preenchimento de boletim
numa cabine e depósito em urna,
votaram 121 membros. Com 26 votos em branco e 3 votos nulos, apuraram-se 92 votos na Lista A, o que
legitimou como presidente Fernando Pereira, acompanhado de Augusto Fonseca Dias como primeiro
secretário e de Guilhermina Guimarães como segunda secretária.

Total de 123 assentos

Eleitos directos, 62
mais inerências, 61

CM BARCELOS

A Assembleia Municipal de Barcelos
compõe-se de 123 assentos, sendo
62 eleitos directamente, a que se
acrescentam 61 por inerência,
designadamente os presidentes das
Juntas de Freguesia.
A coligação Barcelos Mais Futuro
elegeu 30 assentos, seguindo-se o
PS com 24, Chega com 3, o movimento Todos Barcelos com 2, Bloco
de Esquerda com 2 e CDU com 1.

“É chegada a hora de haver uma igual proporção daquilo a que se tem direito a receber”, afirmou Fernando Pereira, eleito presidente da mesa da Assembleia Municipal

BARCELOS

| Rui Serapicos |

A exigência à administração
central de mais investimentos no
concelho pautou os discursos do
novo poder autárquico que na
quarta-feira à noite tomou posse.
Fernando Pereira, o presidente
eleito da Assembleia Municipal,
preconizou a “afirmação do peso
institucional do concelho”.
Realçou a representatividade
demográfica em termos de quantificação de votos: em Barcelos
a vitória nas eleições autárquicas
chegou com 33 mil votos, quando em outros concelhos que têm
o peso de ser sedes de distrito os
números de eleitores representados são menores: em Coimbra
os votos que levaram à vitória
foram 29 mil , em Viseu 24 mil,
em Aveiro 17 mil, em Faro 12
mil e em Santarém 10 mil.
Segundo Fernando Pereira, estes números “devem ser usados
como demonstrativos da grande
za do concelho de Barcelos no
panorama nacional”.
Propondo a união dos eleitos
para implementar uma estratégia
de afirmação de Barcelos em

lll
Exemplos dessa
discriminação “têm mais de
20 anos, quando eu próprio,
enquanto deputado à
Assembleia da República,
pugnava para consagrar
no Orçamento do Estado
do ano 2020 a construção
do novo hospital e do nó
de autoestrada na freguesia
de Lama”.
termos nacionais e europeus,
aproveitou a presença na plateia
do eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes para afirmar estar certo de que será
colaborante “no que aos fundos
comunitários diz respeito”.
Aos deputados Carlos Reis e
Coelho Lima (também PSD),
igualmente presentes, considerou que podem “desempenhar
um papel neste processo, a que
não se oporão os deputados Joaquim Barreto (PS) e José Maria
Cardoso (Bloco de Esquerda),
também presentes.

lll
Fernando Pereira fez no seu
primeiro discurso, após ter
sido eleito presidente da
mesa da Assembleia Geral,
a apologia do envolvimento
dos mais novos na acção
política. O autarca anunciou
a intenção de criar, em
parceria com as Juntas de
Freguesia e as escolas , uma
Assembleia Municipal de
Jovens.
O presidente eleito, que já desempenhou desde a década de
1990 em sucessivas legislaturas
o cargo de deputado à Assembleia da República, considerou
que “é chegada a hora de haver
uma igual proporção daquilo a
que se tem direito a receber e
não continuar a ser escamoteado
ou mesmo discriminado”.
Exemplos dessa discriminação
“têm mais de 20 anos, quando eu
próprio, enquanto deputado à
Assembleia da República pugnava para consagrar no Orçamento do Estado do ano 2020 a

CM BARCELOS

Miguel Costa Gomes, eleito pelo PS em três mandatos, dá lugar a Mário Constantino

construção do novo hospital e do
nó de autoestrada na freguesia
de Lama”, salientou.
“Passou todo este tempo e os
decisores de Lisboa, seja quem
seja, não aprovaram nem o hospital nem a autoestrada. Isto tem
que acabar”, lamentou.
O presidente da Assembleia
Municipal apontou como uma
prioridade para o município no
mandato que agora começa uma
acçao orientada para a captação
de investimento e concluiu com
uma mensagem de esperança para o futuro.

+ mais
Foi sob o signo da
cordialidade que se deu a
transição entre o poder
cessante, de Miguel Costa
Gomes, eleito em três
mandatos consecutivos
com apoio PS e o poder
emergente, de Mário
Constantino, pelo PSD.
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Barcelos

Pressão para incluir
Hospital no Orçamento
MÁRIO CONSTANTINO evidencia ao Correio do Minho receios de que daqui
a seis anos os fundos comunitários “poderão escassear”.
BARCELOS

| Rui Serapicos |

Mário Constantino revelou ao
Correio do Minho, na primeira
entrevista após a posse como
presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, que tem conversado
com deputados no sentido de
“pressionar” de modo a incluir
no Orçamento do Estado a obra
do novo hospital de Barcelos.
“Algumas coisas não são com
o orçamento municipal, dependem da comparticipação do Estado. Há pouco falava com os
senhores deputados, do Bloco de
Esquerda e do Partido Socialista
e do PSD, naturalmente, e dava-lhes conta que vou contar com
eles para em conjunto pressionarmos o governo no sentido de
incluir o hospital ja neste Orçamento do Estado”, declarou,
quando questionado se poderá
concretizar ideias enunciadas,
minutos antes, no seu primeiro
discurso (ver adiante).
“Eu quando faço este elenco de
sonhos e de compromissos é

porque sinto a urgência que nós
temos um caminho de seis anos
para fazer um conjunto de coisas, porque depois os fundos comunitários poderão escassear”,
explicou.
Indagado sobre o que gostaria
de fazer já no início do mandato,
Constantino apontou o concurso
público para fecho da circular
urbana. “Não sei em que ponto
está. Outro dossier é a questão
da água. Enquanto a água não
for resolvida, vamos ter desconforto por não saber o impacto no
Orçamento Municipal. E o hospital. São as três preocupações
no imediato”.
Minutos antes, no discurso de
início de mandato, definiu prioridades como a captação de investimento e a inclusão com recurso a “formas de comunicação
expeditas” da população nos
desígnios do concelho.
Às juntas de freguesia apontou
delegação de competências e
iniciativas para a coesão territorial e “correcção das assimetrias
que ainda existem”.

Do governo disse esperar o
apoio em investimentos como
o novo hospital, eliminação
das passagens de nível, nós de ligação à A3 da Pousa ou na Lama
e à A7 em Negreiros ou Macieira e também na rede de internet
5G.
O autarca enunciou intenções
de avançar parcerias com Centros de Saúde e IPSS de cuidados ao domicílio para os mais
idosos e mais vulneráveis.
Na mobilidade Constantino
apontou o fecho da circular urbana e a construção de variantes
bem como a requalificação de
vias degradadas e a eliminação
de passagens de nível na zona
urbana e nas freguesias, nomeadamente em Arcozelo, Silva e
Carapeços, Rio Covo Santa Eulália e Gamil.
Ainda neste âmbito, referiu o
reordenamento de trânsito e de
estacionamento para melhorar o
fluxo automóvel, uma ligação da
central de camionagem ao centro da cidade, a construção de
um parque de estacionamento

CM BARCELOS

Vencedor Mário Constantino assume presidência da Câmara Municipal de Barcelos

subterrâneo e uma rede de transportes públicos, um corredor
verde ciclável e pedonal e uma
ponte pedonal sobre o Cávado.
Num olhar ambiental, apontou
a criação de ecovias, passadiços
e reabilitação de edifícios públicos nas margens ribeirinhas.
A rede de água e saneamento,
aumentando a taxa de cobertura
é outra prioridade que Mário
Constantino assumiu ainda ao
fazer o seu primeiro discurso como presidente da Câmara.
No desporto referiu um centro
de treinos junto ao Estádio Municipal, infra-estruturas de apoio
a desportos náuticos e desportos

de natureza, duas piscinas, uma
a norte e outra a sul e zonas de
lazer e desportivas na rente ribeirinha.
O autarca aludiu ainda ao património arquológico do concelho
“abandonado”, apontando a
ideia de criar acessibilidades e
rotas de visitação.
Anunciou ainda incentivos ao
rendimento jovem e fixação de
jovens nas freguesias e criar
uma agência de investimento de
modo a tornar Barcelos um concelho mais amigo do investimento e um gabinete de apoio ao
empreendedorismo e à internacionalização.

§oposição
Horácio Barra

“Nenhuma das forças do executivo
tem a representação que o PS tem”
“É bom não esquecer que, neste momento, o Partido Socialista é a principal força política concelhia, porque tem 24 representantes na Assembleia Municipal, 29 presidentes de Juntas
de Freguesia e cinco vereadores. A coligação é um conjunto de
forças políticas e nenhuma das forças do executivo tem o peso
e a representação que o Partido Socialista tem”, afirmou, ainda
na noite de terça-feira, ao Correio do Minho, Horácio Barra, na
sua primeira entrevista como vereador eleito.
Isto — acrescenta,“significa que o Partido Socialista tem responsabilidade acrescida e é isso que fará , com toda a certeza,
porque nós queremos lutar pelas nossas ideias e por aquilo
que era o nosso projecto eleitoral, em alternativa à coligação”.
Questionado sobre se já tinha críticas a fazer ao primeiro discurso do presidente da Câmara eleito, respondeu que “eu tenho uma capacidade de entender o discurso emocional em
que se promete muito para além da razoabilidade, mas nós
neste momento não queremos estragar a festa. Dizemos é
que as promessas feitas nesse discurso são de tal grandeza
que eu gostaria que elas fossem todas realizáveis num man-

dato.
Mas infelizmente, pelos montantes envolvidos naquilo que é
anunciado, e naquilo que também é da competênia do governo central, parece-me um discurso demasiado populista, demasiado demagógico”.
“Como barcelense eu teria interesse que essas ideias que foram anunciadas, essas obras, fossem realizadas num mandato. O Partido Socialista cá estará para ver aquilo que a coligação é capaz de apresentar e de executar neste mandato, prque
efectivamente as críticas foram muitas face ao executivo socialista e, durante o mandato, surgirão as comparações entre
um exercício e outro”, acrescentou. Horácio Barra começara por
garantir que “da minha parte, como primeiro vereador eleito
do Partido Socialista, aquilo com que as pessoas podem contar
é com elevação, sentido de responsabilidade, colocar os interesses das freguesias e de Barcelos em primeiro lugar e contar
co uma oposição leal. Ou seja, naquilo que nós entendemos
que há uma confluência de ideias, muito bem. Naquilo que assim não for, obviamente exerceremos o nosso direito de desacordo”.
“Aquilo que os barcelenses podem esperar, até porque eu já tive uma larga experiência de vereador da oposição de 1998 a
CM BARCELOS
2008, as pessoas sabem que eu ponho em tudo o que faço resCandidato à Câmara, Horácio Barra toma posse como primeiro vereador PS
ponsabilidade e elevação”, assegurou.
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Guimarães
§nota
Projecto em marcha

É urgente formar
audiodescritores
em todo o país
A formação de audiodescritores de espectáculos culturais é um dos propósitos da Acesso Cultura, considerando
Maria Vlachou, a directora executiva
da associação, que “torna-se cada vez
mais urgente a formação de audiodescritores em diferentes zonas do país”,
já que os teatros trabalham actualmente só com profissionais de Lisboa.
Nesse sentido, a Acesso Cultura está a
angariar fundos para essa formação,
tendo já garantidos apoios financeiros
da Câmara Municipal do Funchal e das
Direcções Regionais de Cultura do Algarve e do Norte.
“Faltam-nos ainda seis mil euros para
ROSA SANTOS
conseguir fazer esta formação”, adianMaria Vlachou
tou ontem Maria Vlachou.
A Acesso Cultura realizou em 2018
uma formação de audiodescritores, tendo em conta que cada vez mais teatros e outros espaços culturais disponibilizam o serviço de audiodescrição a
pessoas com deficiência visual.
A audiodescrição é uma narrativa adicional para espectadores amblíopes ou
invisuais em que um narrador, através de auricular, descreve o que está a
acontecer no palco, aproveitando as pausas nos diálogos dos espectáculos.

Teatros oferecem
programação acessível
CARÊNCIA de programação cultural acessível a pessoas com limitações
visuais ou auditivas levou à criação de uma Rede de cinco teatros. A Oficina
e o Teatro do Noroeste fazem parte.

ROSA SANTOS

Rede de Teatros com Programação Acessível foi apresentada ontem no Centro Cultural Vila Flor
Publicidade

GUIMARÃES

| José Paulo Silva |

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

MORADIA USADA INDIVIDUAL T4 CELEIROS LOTE 950 M2

249.000€

LOJA/ARMAZÉM LAMAÇÃES COM ÁREA DE 490 M2

270.000€

Cinco estruturas teatrais, entre
elas a A Oficina, de Guimarães,
e o Teatro do Noroeste – Centro
Dramático de Viana do Castelo,
formaram a Rede de Teatros
com Programação Acessível,
que apresenta, nos próximos meses, uma programação de cinco
espectáculos com língua gestual
portuguesa e outros tantos com
audiodescrição. A Rede, que foi
apresentada ontem no Centro
Cultural Vila Flor, em Guimarães, para além das duas companhias minhotas, integra o Teatro
Municipal Baltazar Dias (Funchal), o Teatro Municipal da
Guarda e o Cine-teatro Louletano (Loulé).
Maria Vlachou, directora executiva da Acesso Cultura, uma
associação que promove o acesso físico, intelectual e social à
participação cultural que coordena a Rede, explicou que os
propósitos da mesma são apresentar uma oferta regular de espectáculos para os públicos invisual e surdo e criar melhores
condições de acesso à produção
cultural fora dos grandes centros
urbanos.
Esta parceria que junta cinco
teatros conta com o financia-

mento da ‘Fundação la Caixa’,
tendo Ana Feijó Cunha, directora desta instituição, declarado o
desejo de que a Rede seja “o
princípio de um projecto mais
vasto e que todos os teatros tornem este oferta de programação
uma actividade normal.
Fátima Alçada, directora artística de A Oficina, sublinhou que
o objectivo “é chegar a muitas pessoas a que não chegamos normalmente”, esperando
também que os espectáculos
com língua gestual portuguesa
e audiodescrição se transformem “numa prática dos nossos
dias”.
Sandra Nóbrega, directora do
Teatro Baltazar Dias, entende
que a Rede agora criada era “cada vez mais urgente”, aplaudindo a “visão estratégica da Fundação la Caixa e da Acesso Cultura em apoiar uma parceria com
instituições de produção cultural
periféricas”.
Paulo Silva, programador do
Cine-teatro Louletano, espera
que a Rede seja “a semente de
algo ainda maior, um pequeno
jardim com cinco flores que leve
a um grande jardim em Portugal”.
Ana Reguengos, técnica de públicos do Teatro Noroeste, destacou ontem a importância ter um

estrutura cultural “transversal”,
adiantando que, no caso da companhia vianense, a língua gestual
portuguesa já foi incluída no respectivo serviço educativo, pelo
que se aguarda com espectativa
a chegada da audiodescrição.
Para Vítor Afonso, programador do Teatro Municipal da
Guarda, a Rede “é um passo importante para a democratização
do acesso à Cultura”, esperandose que a mesma “se expanada
para outros teatros”.
Com a constituição da Rede de
Teatros com Programação Acessível, os seus cinco membros esperam uma melhor colaboração
e partilha de recursos.
Entendem os responsáveis das
cinco estruturas que a oferta regular de espectáculos com audiodescrição e interpretação em
língua gestual portuguesa melhorará as condições de acesso à
sua programação de pessoas
com deficiência visual e auditiva, bem como os seus familiares
e amigos.
O primeiro espectáculo da Rede de Teatros com Programação
Acessível, a 18 de Novembro,
no Festival de Teatro de Viana
do Castelo, é ‘Monólogo de uma
mulher chamada Maria’, criação, texto e interpretação de Sara Barros Leitão.
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Famalicão

YMotion exibe mais de 250 curtas-metragens
SÉTIMA EDIÇÃO do Festival de Cinema Jovem de Famalicão decorre de 8 a 13 de Novembro em vários espaços do concelho.
Este ano há recorde de participações.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

Foram 255 as curtas-metragens
recebidas na edição deste ano do
YMotion – Festival de Cinema
Jovem de Famalicão, apresentadas por realizadores entre os 12
e os 35 anos, um número recorde
de inscrições no certame que decorrerá, de 8 a 13 de Novembro,
na Casa da Juventude, no Centro
de Estudos Camilianos na Fundação Castro Alves.
Destas participações foram seleccionadas 40 obras que se encontram a competir em oito categorias:Grande Prémio Joaquim de Almeida Escolas Secundárias, Melhor Documentário, Melhor Curta de Animação,

Melhor Representação, Melhor
Argumento, Melhor Direcção de
Fotografia e Prémio do Público.
Todos os prémios têm um valor
pecuniário entre os 250 e os 750
euros, à excepção do Grande
Prémio Joaquim de Almeida , de
2 500 euros. Neste Grande Prémio encontram-se 19 candidatos
em competição, entre eles, ‘Noite Perpétua’ (2020) de Pedro Peralta, ‘A Rainha’ (2020) de Lúcia Pires, ‘Hunting Day’ (2020)
de Alberto Seixas e ‘Beco do
Imaginário’ (2021) de Romano
Casselis. Para além das curtasmetragens abrangidas neste prémio, encontram-se outras 21
obras a concurso, divididas pela
categoria Documentário, Animação, Escolas Secundárias.

DR

Casa da Juventude é um dos palcos do YMotion

A par da componente competitiva, esta edição do festival inclui um ciclo formativo, uma exposição dedicada aos filmes em
competição, uma sessão especial
com foco na produtora Ukbar
Filmes, secção ‘Novíssimo Cinema Português’, comissariada
por Rui Tendinha, uma homenagem à atriz portuguesa Maria
João Bastos, um tributo aos
compositores Bernardo Sassetti
e Ennio Morricone, e um talk &
showcase’ com a banda Capitão
Fausto. O YMotion é organizado
pelo Município de Vila Nova de
Famalicão desde 2015 e tem
vindo a afirmar-se no circuito de
mostras e festivais de cinema do
país, servindo de alavanca para o
trabalho de jovens cineastas.
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos, em Frossos - Braga
Ref. 6168 | Desde 155.000€
Prontos a Habitar, Garagem Individual, Varanda com Churrasqueira, Estores
Elétricos, Aq. Central, Pré-Inst. Ar Condicionado. Excelente Exposição Solar!
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Valença

Carpinteira promete “determinação,
experiência e capacidade de diálogo”
ELEITO SEM MAIORIA ABSOLUTA, José Manuel Carpinteira é o novo presidente da Câmara Municipal de Valença. O executivo
será constituído por três vereadores eleitos pelo PS, dois eleitos pelo PSD e, ainda, dois eleitos do movimento Fortalecer Valença.
VALENÇA

| Juliana Martins |

Os novos titulares da Câmara e
Assembleia Municipal de Valença tomaram posse no auditório
do Centro de Inovação e Logística. Eleito sem maioria, o executivo municipal liderado por José
Manuel Carpintera vai ser constituído pelos vereadores Ana
Paula Xavier e Arlindo Sousa do
PS.
O PSD estará representado pelos vereadores Manuel Rodrigues Lopes e Elisabete Domingues e, para fechar o executivo,
os vereadores José Monte e Rui
Rodrigues do movimento independente Fortalecer Valença.

José Manuel Carpinteira no
discurso da tomada de posse, reconheceu os desafios deste mandato. No entanto, o presidente
garantiu abraçar “esta missão
com determinação, coragem, experiência e capacidade de diálogo”, acrescentando que a oposição, “quando construtiva e bem
exercida, é fundamental para a
gestão municipal”.
O presidente da Câmara de Valença assumiu, assim, colocar “os superiores interesses de
Valença em primeiro lugar”,
prometendo responder aos compromissos expressos em campanha com “enorme dedicação, capacidade de trabalho e ambição”.

Nos próximos quatro anos, o
presidente deseja um concelho
“com mais ambição, com maior
capacidade de acção e intervenção” e com mais projectos de
desenvolvimento.
Neste sentido, Carpinteira
apresenta como principais prioridades a pasta da empresa
Águas do Alto Minho, a reabertura do serviço de atendimento
permanente do Centro de Saúde,
a adequação da Estratégia Local
de Habitação de Valença às necessidades da classe média, o
fortalecimento da cooperação
transfronteiriça, bem como, a
afirmação de Valença como a capital da actividade cultural do
Vale do Minho.

DR

Novo executivo municipal de Valença

Publicidade
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I Liga

Desporto

RECEPÇÃO AO BENFICA COM CASA CHEIA
FC VIZELA anunciou, ontem, que estão esgotados os bilhetes para o jogo com o Benfica, da 9.ª jornada da I Liga. Encontro marcado para o próximo domingo, a partir das 18 horas, vai ter assim casa cheia no Estádio do FC Vizela.
FC VIZELA

| Joana Russo Belo |

Lotação esgotada. Vai ser com
casa cheia que o FC Vizela vai
receber o líder Benfica, no próximo domingo, em jogo da 9.ª
jornada da I Liga, agendado para
as 18 horas.
O FC Vizela anunciou, ontem,
nas redes sociais que esgotaram,
durante a manhã, os bilhetes para a recepção aos encarnados,
naquele que é o primeiro duelo
entre as duas equipas para o
campeonato nacional, em Vizela. Segundo o clube, a lotação do
estádio - com capacidade para
cerca de 5.600 lugares - esgotou
num ápice e mais bilhetes ou lugares disponíveis houvesse,
mais seriam vendidos.
À partida para esta 9.ª ronda da

I Liga, o Benfica lidera com 21
pontos, enquanto o FC Vizela é
12.º classificado, com oito pontos. Equipa de Álvaro Pacheco
chega a esta jornada embalada
pelo triunfo na Taça de Portugal,
em casa do Vitória de Setúbal,
por 0-2, resultado que acalenta a
ambição para o duelo com as
águias. O Benfica, depois do encontro com o Trofense, ainda joga hoje com o Bayern Munique,
para a Liga dos Campeões.
Para o duelo com os encarnados, Álvaro Pacheco tem ainda
em dúvida o ponta-de-lança
Cassiano, que se lesionou no
duelo da Taça e teve de ser substituído por Schettine. O brasileiro, que tinha regressado à titularidade no Bonfim, vai ser
reavaliado para se conhecer a dimensão da lesão.

+ destaque

FC VIZELA

Álvaro Pacheco dá hoje
início à preparação do jogo
com o Benfica, numa
semana de trabalhos que
se divide entre Vizela e o
relvado do Aves. Depois de
cumprido um dia de folga,
o plantel vizelense muda o
chip da Taça de Portugal
para o campeonato.
A grande dúvida para a
recepção aos encarnados é
saber se o ponta-de-lança
Cassiano recupera a tempo
da mazela sofrida frente
ao Vitória de Setúbal.

Estádio do FC Vizela vai ter lotação esgotada no jogo de domingo
Publicidade

§Gil Vicente
Jogo agendado para segunda-feira, às 19 horas

Bilhetes para dérbi com o SC Braga
variam entre 7,5 e 20 euros
O Gil Vicente FC anunciou algumas informações sobre o procedimento de bilhética para o jogo da
9.ª jornada da I Liga, diante do SC Braga, agendado para a próxima segunda-feira. Os sócios com
lugar anual apenas necessitam de ter regularizada a quota de Outubro de 2021, sendo que já
não é necessário o prévio levantamento de convite, visto que a lotação do estádio é de 100 por
cento e o associado deverá sentar-se no lugar anual adquirido. No entanto, esclarece o clube, o
levantamento da pulseira após validação do Certificado Digital Covid-19 é obrigatório.
Os detentores de bilhete para acesso ao Estádio Cidade de Barcelos deverão cumprir as normas
impostas devido à pandemia - excepto crianças até aos 12 anos (inclusive) -, nomeadamente o
uso obrigatório permanente de máscara de proteção, manter o distanciamento físico e ainda
apresentar um dos seguintes: Certificado Digital Covid-19 válido que comprove a vacinação completa ou cura da doença; Teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo
ou Teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo.
Quanto ao preço dos bilhetes, para sócios sem lugar anual varia entre 7,5 e 12,5 euros, enquanto
o público em geral paga entre 15 a 20 euros.
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Liga Europa
+ apoio

SCB

Não se conhecendo, ainda,
o número exacto de
adeptos do SC Braga que
marcará amanhã presença
no Ludogorets Arena para
apoiar a equipa, uma
certeza já existe: um
pequeno grupo de amigos,
natural de Paços de
Ferreira, que se encontra
em Bucareste, na Roménia
(um dos países que faz
fronteira com a Bulgária),
estará em Razgrad para
dar uma força extra
aos minhotos.

Presidente António Salvador viajou com a comitiva arsenalista

SCB

Carlos Carvahal realiza hoje a conferência de antevisão da partida

Longo périplo guerreiro até Razgrad
ARSENALISTAS aterraram ontem à noite em Varna, na Bulgária, de onde seguiram para Razgrad, num roteiro que durou quase
sete horas. Hoje há antevisão do duelo com o Ludogorets, que acontece amanhã, importante nas contas do SC Braga no grupo F.
lll
A comitiva saiu do Porto
pelas 15 horas, numa
viagem até Varna que durou
4.30h. Depois, hora e meia
de autocarro até à unidade
hoteleira em Razgrad. Jogo
com os búlgaros é amanhã,
pelas 17.45 horas.

SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

A comitiva do SC Braga surgiu
na zona das partidas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no
Porto, pouco depois das 14 horas. Cumpridas as formalidades
de check-in, foi tempo de embarcar rumo à Bulgária, onde
amanhã os arsnelistas têm mais
um importante encontro no grupo F da Liga Europa, frente ao
Ludogorets.
A saída aconteceu há depois
das 15 horas, com o avião que
transportou jogadores, equipa
técnica, presidente, staff e jornalistas a aterrar em Varna pelas
19.30 horas (21.30h na Bulgária). Seguiu-se depois uma viaPublicidade

SCB

Comitiva bracarense saiu do aeroporto do Porto pelas 15 horas com grande animação

gem de autocarro até Razgrad de
cerca de hora e meia, até à unidade hoteleira onde, até sexta-

feira, a comitiva ficará instalada
neste país dos balcãs.
Para o dia de hoje está agenda-

da a habitual conferência de antevisão à partida, com Carlos
Carvalhal e um jogador a estarem disponíveis para responderem às questões dos jornalistas,
pelas 17 horas portuguesas.
Depois, pelas 17.30 horas, a
equipa fará o habitual treino de

adaptação ao relvado e à iluminação artifical do Ludogorets
Arena, palco que receberá o jogo
de amanhã, agendado para as
17.45 horas.
O regresso a Portugal está marcado para a tarde do dia seguinte, sexta-feira. Antes, porém, pelas 10.15 horas locais, a equipa
fará aind aum treino em solo
búlgaro, destinado essencialmente à recuperação física dos
jogadores utilizados na véspera.
Pelas 14.30h (horas portuguesas), a comtivia parte desde Verna em direcção ao Porto, onde
deverá chegar pelas 19 horas. A
partir daí, o foco passará a ser a
visita a Barcelos, na próxima segunda-feira, para defrontar o Gil
Vicente.
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Sequeira e Raul Silva de regresso
para o ‘ataque’ aos búlgaros
CENTRAL é a maior novidade na lista de 24 eleitos por Carlos Carvalhal. Sequeira também regressa
após problemas físicos. Trio de pontas-de-lança com motivação em alta para compromisso europeu.
+ convocados
Guarda-redes:
Matheus, Tiago Sá e Lukas
Hornicek;
Defesas:
Yan Couto, Sequeira,
Tormena, Diogo Leite,
Paulo Oliveira, Fabiano,
Bruno Rodrigues, Raul
Silva e Francisco Moura;
Médios:
Al Musrati, André Horta,
Piazon, Chiquinho, Lucas
Mineiro e Castro;

SCB

Avançados:
Galeno, Abel Ruiz, Ricardo
Horta, Mario González, Iuri
Medeiros e Vitinha.

Sequeira regressa às opções depois de ter saído com queixas do último jogo do campeonato, frente ao Boavista

SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Carlos Carvalhal levou para a
Bulgária todos os 24 disponíveis, à excepção do lesionado
David Carmo e dos jovens Gorby e Roger. As grandes novidades acabam por ser as chamadas
dos defesas Raul Silva, que já
não joga desde Agosto, altura
em que se lesionou no dérbi
frente ao Vitória SC, e Sequeira,

que saiu com queixas do último
jogo no campeonato, frente ao
Boavista, e aproveitou a paragem de duas semanas, bem como o duelo da taça com o Moitense, para recuperar e estar em
condições de voltar a dar o contributo à equipa neste duelo importanto de amanhã frente ao
Ludogorets.
De resto, apenas algum destaque para a inclusão do ponta-delança Vitinha no lote de convo-

cados, ele que está claramente
motivado pela bela entrada no
último jogo, com o Moitense, no
qual contribuiu para a goleada
(0-5) com dois golos e uma assistência para Roger.
De resto, no que toca às opções
na frente, existe uma boa dor de
cabeça para Carvalhal, que esta
tarde, na conferência de imprensa, poderá dar algumas pistas sobre quem utilizará como referência mais ofensiva.

Tal como Vitinha, Abel Ruiz e
Mario González também chegam a esta partida com indíces
motivacionais reforçados. Abel
foi capitão da selecção sub-21
espanhola e marcou um dos golos da vitória por 3-0 sobre a Irlanda do Norte. Já Mário González abriu o marcador da goleada
ao Moitense, ele que também vinha, já há muito tempo, procurando o primeiro golo oficial
com a camisola do SC Braga.

DR

Estónio Kristo Tohver é o árbitro

Nomeação

Estónio Kristo Tohver
arbitra duelo entre
Ludogorets e Braga
A UEFA nomeou o juiz estónio
Kristo Tohver para dirigir o duelo de amanhã entre o Ludogorets
e o SC Braga, a contar para a 3.ª
ornada do grupo F da Liga Europa.
Tohver terá como assistentes
os compatriotas Silver Koiv e
Sten Klaasen, enquanto no vídeo-árbitro estará o holandês
Dennis Higler.
Os Guerreiros do Minho ocupam a a segunda posição do grupo, com três pontos. Os sérvos
do Estrela Vermelha lideram,
com seis pontos, fruto de duas
vitórias. Ludogorets e Midtjylland, com apenas um ponto,
ocupam a terceira e quarta posições.
Também na Liga Europa, o árbitro português Tiago Martins
foi escolhido pelo organismo
que tutela o futebol europeu para
o duelo entre os alemães do Eintracht Frankfurt, do português
Gonçalo Paciência, e os gregos
do Olympiacos, do técnico Pedro Martins e dos atletas Rúben
Semedo e Rony Lopes. A partida
joga-se também amanhã, mas
pelas 20 horas.
Publicidade
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§breves
Champions

Sporting e FC Porto vitoriosos
O Sporting goleou, ontem, na Turquia, o Besiktas por 4-1, enquanto o FC
Porto venceu em casa o AC Milão por 1-0, em duelo da terceira jornada da
fase de grupos da Liga dos Campeões. Hoje é a vez do Benfica entrar em acção, com uma recepção ao Bayern de Munique (20 horas).

Minhotos conhecem amanhã
adversários da 4.ª eliminatória
SORTEIO da Taça de Portugal agendado para quinta-feira. SC Braga, Vitória
SC, FC Vizela, Gil Vicente, FC Famalicão e Moreirense conhecem adversários.
TAÇA DE PORTUGAL

II Liga

Wender deixa comando do Sp. Covilhã

| Joana Russo Belo |

Wender Said já não é treinador do Sporting da Covilhã. Saída do técnico brasileiro, de 46 anos, foi anunciada ontem. “O clube informa que chegou a
acordo com o mister Wender Said e a sua equipa técnica para a rescisão do
contrato. Agradecemos todo o profissionalismo que tiveram durante as suas
funções. Desejamos as maiores felicidades para o futuro”, refere o clube da II
Liga. Wender, que já orientou os juvenis e a equipa B do SC Braga, depois de
se ter destacado como jogador na Naval e no SC Braga - deixa o clube na
11.ª posição na II Liga e na fase de grupos da Taça da Liga.

As seis equipas minhotas sobreviventes na Taça de Portugal curiosamente as seis que representam a região no principal escalão do futebol nacional - ficam
a conhecer, amanhã, os adversários da quarta eliminatória da
prova rainha do calendário português.
Segundo anunciou a Federação
Portuguesa de Futebol (FPF), o
o sorteio realiza-se, esta quintafeira, na Cidade do Futebol, a
partir das 17 horas.
Há 32 equipas ainda em prova,
sendo que se qualificaram para
esta fase da competição 15 equipas da I Liga, dez da II Liga, três
da Liga 3 e quatro do Campeonato de Portugal. Já não há representantes dos escalões distritais e a região Minho está representada no sorteio pelo SC
Braga, Vitória SC, FC Vizela,
Gil Vicente, FC Famalicão e
Moreirense.
Recorde-se que este é o primeiro sorteio da 82.ª edição da prova a apresentar-se sem condicio-

Portugal joga com a Irlanda dia 11 de Novembro

Fernando Santos anuncia convocatória
para últimos jogos a 4 de Novembro
O seleccionador nacional, Fernando Santos, anunciará, no dia 4 de Novembro, às 12.30 horas, na Cidade do Futebol, a lista de convocados para os próximos encontros da selecção nacional, os últimos jogos de Portugal na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. Recorde-se que, nos dois
últimos encontros da fase de qualificação para o Mundial que terá lugar no
Catar, a equipa das quinas enfrenta a República da Irlanda, em Dublin, dia
11 de Novembro, e a Sérvia, no Estádio da Luz, três dias depois. A selecção
nacional ocupa o segundo lugar do grupo, com 16 pontos, menos um do
que a Sérvia, mas também com um jogo a menos. Portugal já garantiu, no
mínimo, a presença no play-off, mas está ainda de olho no primeiro lugar do
agrupamento, que permitirá a qualificação directa. Caso pontue na Irlanda,
basta um empate caseiro na recepção à Sérvia para Portugal vencer o grupo.
No mesmo dia, Rui Jorge, seleccionador sub-21, divulga também a lista para duas partidas frente ao Chipre, de qualificação para o Europeu de 2023.

FPF

Sorteio da Taça de Portugal está agendado para amanhã

namentos em relação às equipas
visitadas e visitantes.
As 32 equipas em competição
são as seguintes: I Liga - Vitória SC, FC, FC Vizela, SC Braga, Estoril Praia, Gil Vicente,
Paços de Ferreira, Portimonense, Belenenses SAD, Tondela,
Moreirense, Santa Clara, Benfi-

ca, FC Famalicão, FC Porto e
Sporting; II Liga - Varzim, Mafra, Penafiel, Farense, Rio Ave,
Leixões, Feirense, Casa Pia, Vilafranquense e Estrela da Amadora; Liga 3 - Alverca, Torreense e Caldas; Campeonato de
Portugal - Leça, Paredes, Serpa
e Olhanense.

Médio Gustavo Sá assinou contrato profissional

FC Famalicão segura mais uma pérola da formação
FC FAMALICÃO

| Joana Russo Belo |

É mais uma pérola da formação
segura pelo FC Famalicão. O
clube anunciou, ontem, ter chegado a acordo com o jovem
Gustavo Sá para assinatura de
contrato profissional com a duração de três temporadas. O jogador - que está, actualmente,
integrado na equipa sub-19 - fica, assim, ligado ao clube famalicense até ao final da época
2023/2024.
“É um grande momento, todos
os jogadores sonham em assinar
contrato profissional. Agora é
trabalhar ainda mais”, começou
por dizer o jovem, de 16 anos,
em declarações ao site oficial,

lll
“Esta é mais uma etapa
no meu percurso de
formação que permite estar
mais perto de cumprir
o objectivo que tenho
de chegar à equipa principal
e estrear-me na I Liga”
sem esconder o orgulho por continuar a vestir a camisola do FC
Famalicão.
“Sinto-me muito feliz e orgulhoso. É um grande voto de confiança do clube em mim e não é
um momento para relaxar, mas
trabalhar ainda mais. Pretendo
retribuir com muito trabalho.

Esta é mais uma etapa no meu
percurso de formação que permite estar mais perto de cumprir
o objectivo de chegar à equipa
principal e estrear-me na I Liga”, confessou, assumindo
aprender diariamente com os
“grandes exemplos” na equipa
principal. Para já, Gustavo Sá
quer passar nos sub-23 para chegar depois à I Liga.
Médio, de 16 anos, está a cumprir a quarta temporada com as
cores do Futebol Clube de Famalicão. Ingressou no escalão de
sub-15, representou os sub-17 e
actua desde a época transacta
pelos sub-19. Na presente temporada, soma três golos em nove
jogos disputados no campeonato
nacional.

FC FAMALICÃO

Gustavo Sá tem 16 anos e cumpre a quarta temporada em Famalicão
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10.900 €

FORD FIESTA 1.5 TDCI BUSINESS

253 258 264

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

34.900 €

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

10.800 €

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

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

www.standcarvalho.pt

Mercedes-Benz AMG GT

BMW X5 40e X-Drive

BMW 318 d Pack-M Auto

2016

2016

2018

253 913 533
Av. Labriosque, 111 - 4705-768 Cabreiros - Braga
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“Sentimos que a equipa está a evoluir
de forma constante e muito positiva”
HILÁRIO SILVA trouxe o Esporões da I Divisão até à Pró-Nacional. A exigência é maior e os objectivos, nesta fase, mais modestos.
A ambição, essa, está sempre presente. Primeiro triunfo chegou no último jogo e, com ele, o reforço da crença no processo.
GDR ESPORÕES

| Ricardo Anselmo |

Chegou ao GDR Esporões no
decorrer da época 2018/19, com
a equipa praticamente condenada à descida à I Divisão. Ainda
assim, o convite foi aceite, com
crença de que o ano seguinte seria de conquistas. E assim foi,
não só o seguinte, com também
o que veio depois. No fundo, é
uma bonita história de sucesso
aquela que Hilário Silva, de 31
anos, está a escrever no Esporões. Duas subidas de divisão,
chegada à Pró-Nacional e, ao cabo de seis jornadas, a primeira
vitória.
“Este início de época está a
correr dentro daquilo que tínhamos perspectivado. Sabíamos
que era uma realidade completamente diferente do que estávamos habituados”, começou por
referir, em conversa com o Correio do Minho e a Antena Minho.
“A aposta este ano, com um orçamento mais reduzido, passa
pelos jovens jogadores que nós
achamos que têm qualidade e
potencial. Mas é preciso trabalhar e dar tempo para que estes
jovens possam ganhar experiência, jogar, errar. Para aprenderem e para evoluir. Ainda estamos numa fase precoce. Seis
jogos é pouco tempo para que
esteja tudo consolidado e para
podermos tirar todo o potencial
dos jogadores, que têm muita
qualidade”, frisou, completando:
“A tudo isto, há que juntar a experiência, porque sabemos que a
qualidade às vezes não chega, é
preciso também alguma maturidade, sobretudo para este campeonato da Pró-Nacional. Não
vamos baixar os braços, continuaremos a trabalhar”, prometeu, abordando o triunfo (3-2) na
recepção ao Sp. Ucha no último
fim-de-semana.
“O último jogo já nos correu
melhor. Tivemos erros, é certo,
há sempre coisas para corrigir,
mas conseguimos passar mais

GDDDR

No último fim-de-semana, o Esporões venceu o primeiro jogo no campeonato, por3-2, na recepção ao Sp. Ucha

lll
“Neste campeonato o mais
importante é termos eficácia. Procuramos ser eficazes,
não só a materializar os
golos mas também na nossa
capacidade de errar menos
e defender melhor. Seis
jogos é pouco tempo para
que esteja tudo consolidado. Estamos a evoluir.”
tempo sem falhar, fomos mais
eficazes e o resultado até é um
pouco curto. A Ucha até faz dois
golos fantásticos, de levantar
qualquer estádio, mas nós marcámos três, que até poderiam ter
sido quatro ou cinco, mas lá está, a eficácia é muito importante.
Mas há que reconhecer que na
parte final o nosso guarda-redes

acabou por nos segurar a vitória.
O futebol é mesmo assim. No
fundo, este campeonato é eficácia. Procuramos ser eficazes,
não só a materializar os golos
mas também na nossa capacidade de errar menos e defender
melhor”, disse, admitindo que
sente que “a equipa está constantemente a evoluir”.
“Existem sempre percalços no
caminho, nomeadamente a nível
de lesões. Felizmente, para nós,
as que temos tido são mais ao nível traumático e não muscular.
Contudo, temos apenas 21 jogadores, o que é curto para quem
não tem uma equipa de juniores.
Mas lá está, são oportunidades
que se criam até pelos entraves
financeiros com que nos debatemos. Não digo que nos prejudique mas atrasa um pouco o processo”, sublinhou, prosseguindo: “Sabemos que os reforços

vão chegar e não queremos contratar apenas por contratar. Têm
de acrescentar qualidade e que
correspondam a determinadas
características. Não queremos
hipotecar o futuro do clube. Mas
temos 21 jogadores em que dois
deles vieram até do ano passado
com lesões graves. Um deles, o
Huguinho, teve uma lesão caricata, sozinho, no menisco. Depois, o Gonçalo, que ainda está a
recuperar de uma lesão no perónio. Isso às vezes limita-nos um
bocadinho ao nível dos treinos,
mas não queremos ser uma equipa de desculpas, mas sim uma
equipa que enfrenta os problemas. O futebol é mesmo isso, temos de saber ultrapassar os obstáculos que nos aparecem no
caminho. Com trabalho e dedicação conseguiremos os nossos
objectivos, que passam pela manutenção”, completou.

+ percurso
Como jogador, no futebol
sénior, Hilário Silva passou
por Valdevez, Amares e
Vieira, antes de uma lesão
grave precipitar o término
da carreira e partir para
o treino. Começou como
adjunto no Forjães até
chegar ao Esporões em
2018/19, já com a época
em andamento e com a
descida à I Divisão praticamente confirmada. Ainda
assim, no ano seguinte
deu-se o regresso à Honra
e, depois, a subida à PróNacional. Agora, o objectivo é a manutenção.

correiodominho.pt 20 de Outubro 2021

Desporto 21

§notas
Um dos objectivos passa por potenciar a qualidade existente

“Todos os treinadores gostam que
o jogador consiga trazer o melhor de si”
“Se conseguirmos potenciar ao máximo a parte individual, isso terá
reflexos na equipa. Todos os treinadores gostam que o jogador consiga trazer o melhor de si, porque
dessa forma ganhamos todos: a
equipa, o treinador, o clube… É isso que nós pretendemos e espero
que este ano possa acontecer isso.
Todos vivemos de resultados e creio
que este ano, especificamente, a
nossa direcção compreende o salto
qualitativo que demos em termos
de divisões. Sabemos que há muita
competitividade e qualidade neste campeonato. Isto é processo lento, que
vai demorar, mas é preciso ter paciência e acreditar no trabalho. Se tudo correr como idealizámos, podemos chegar a bom porto, que é a manutenção, o
nosso principal objectivo.”

O principal candidato nesta Pró-Nacional

“Pelo investimento feito, sem dúvidas
que o Dumiense formou equipa forte”
“Sem rodeios, já desde o início da época, quando o Dumiense escolheu o novo treinador, o André Brito - que para mim é sinónimo de competência e
profissionalismo -, a partir daí creio que se tornaram os principais favoritos.
Depois, a nível da contratação de jogadores formou uma equipa muito forte
e a própria direcção está a apostar claramente na subida. Estão a merecer os
resultados que têm tido. Quando assim é, só nos resta dar os parabéns pelo
campeonato que estão a fazer e penso que, sem grande dificuldade, irão
atingir os seus objectivos, pela qualidade da equipa técnica e dos jogadores.”

Até onde pode chegar o treinador Hilário Silva

“Se as oportunidades surgirem, há que
tentar agarrá-las e sonhar mais alto”
“Todos os treinadores têm o sonho de chegar o mais longe possível e eu não
fujo à regra. Costumamos dizer que queremos chegar à I Liga, podem-nos
dizer que é ambição a mais, que é difícil, mas também pode acontecer. Chegando aí, se calhar, o sonho será outro. Há três anos, o que queria era chegar
à Divisão de Honra e depois à Pró-nacional. Por isso, passo a passo, mantendo os pés no chão e tentando atingir os objectivos que os clubes nos propõem, creio que é meio caminho andado para termos sucesso. Depois, se as
oportunidades surgirem é tentar agarrá-las e sonhar o mais alto possível.”

“Mantenho relação
transparente com eles”
HILÁRIO SILVA apresenta-se como treinador e revela o espírito que procura
imprimir no interior do balneário. Relação de confiança levará ao sucesso.
GDR ESPORÕES

| Ricardo Anselmo |

“Talvez seja transparente de
mais”, começou por referir Hilário Silva quando convidado a
definir-se como treinador e explicar, de uma forma geral, como se relaciona com o balneário.
“Todos temos os nossos trabalhos fora do futebol e há dias
melhores que outros a nível de
humor e disposição. Um grupo
cria-se, também, tolerando personalidades mais fortes ou difíceis. Eu sei que o meu feitio não
é muito fácil, às vezes sou directo demais, não escondo o que
sou e até acredito que os jogadores de futebol lidam bem com isso, gostam dessa frontalidade”,
disse, referindo que, “ao fim de
muitos anos em balneários já se
lida com muitas personalidades”.
“Sabemos que o futebol é um
desporto de sentimentos e emoções, que se forem aproveitadas
da melhor forma ajuda-nos a
transcendermo-nos e é isso que
nós pretendemos. A relação que
mantenho com os meus jogadores é muito transparente, de amizade, não de círculo íntimo mas
onde impera o respeito, a união,
o companheirismo, a confiança.
Quando conseguimos perceber
os problemas e as vontades do
jogador e vice-versa, há uma espécie de 'boost' extra para que as
coisas corram melhor”, explicou, desenvolvendo a ideia que

GDRE

Hilário Silva está no Esporões desde 2018

norteou a composição do plantel.
“Infelizmente, neste início de
época tivemos de contratar um
numero maior de jogadores do
que aqueles que queríamos. Mas
isso também é mérito de quem
cá esteve no ano passado. Conseguiram melhores oportunidades, melhores contratos, subiram
de patamar e infelizmente nós
não conseguimos acompanhar
esse níveis. O futebol é assim, os
jogadores e os treinadores pas-

sam e o clube fica. Tivemos de
encontrar outros jogadores e, para além do nível futebolístico
que procurámos, tentamos também que as qualidades humanas
viessem associadas a esses jogadores, por forma a criarmos um
bom espirito dentro do nosso
balneário. Para entrar no nosso
grupo, um grupo forte, um jogador tem de ter uma personalidade específica, para que os resultados possam aparecer da forma
que queremos”, concluiu.
Publicidade
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Opinião
Voz às Escolas

PAULO ANTUNES Diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos

Benchmarking & Marketing Educacional
na Escola Pública
Nota Prévia: neste artigo, considero,
em termos gerais, que o marketing deve
ser entendido como “atividade humana
voltada para a satisfação de necessidades e desejos por meio de processos de
troca” e o benchmarking como “uma
análise estratégica das melhores práticas
usadas por empresas do mesmo setor que
o seu”.

A

tese que desenvolvo na Universidade de Vigo, no âmbito do
doutoramento em equidade e
inovação na educação, conduziu-me à leitura/reflexão sobre a pertinência do marketing educacional nos tempos atuais.
O documento de referência “Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, publicado em 2017, desenha/estabelece a bitola para a organização de todo o
sistema educativo e trabalho das escolas.
Neste contexto, a necessidade de nossos
jovens desenvolverem competências,

também conhecidas como “competências-chave”, adquiriu uma importância
crescente, no processo de tomada de decisão, na escolha de qual a escola que estes
desejam/pretendem frequentar. A organização da escola para desenvolver um processo de ensino e de aprendizagem orientado pelo “perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória” e privilegiando
as aprendizagens significativas deve ser
concomitante com o desenvolvimento de
um “marketing” capaz de fornecer ferramentas de opção aos alunos e respetivos
Encarregados de Educação.
O Projeto Educativo e outros documentos estruturantes do Agrupamento de Escolas de Maximinos, estão assim em diapasão com o perfil supracitado, indicando
como área de progresso o desenvolvimento e implementação de ações de melhoria ajustadas às reais necessidades dos
alunos. A urgência de adaptar a educação
e a escola às mudanças que ocorrem na
sociedade do conhecimento, tecnologia,

informação, novas linguagens, comunicação e investigação, levou à incorporação
do marketing como ferramenta central da
gestão escolar e para isso contribuiu o
facto de o marketing se ter tornado uma
preocupação educacional nos últimos
anos, devido a uma enorme mudança do
mundo empresarial e administrativo.
Consequentemente, passou a ser considerada uma condição necessária, para que
ocorra a modernização da escola, adequando-a aos novos tempos.
Deste modo, o marketing como fator
impulsionador em qualquer campo da atividade humana, revelou-se também uma
ferramenta primordial para a concretização dos objetivos da nossa organização
escolar. Nos dias de hoje, identificar as
principais estratégias que se correlacionam com o mix de marketing e sua aplicação em fáceis condições é uma premissa para que atinjamos os nossos objetivos.
Com base na variedade de definições do
conceito de marketing e estendendo-o a

áreas de atividade, surge o conceito de
"marketing sem fins lucrativos" que
abrange diferentes campos, designadamente, o marketing social, o marketing
verde, o marketing de saúde, o marketing
cultural, o marketing desportivo e o marketing educacional.
O marketing educacional aliado ao
benchmarking, enquanto ferramentas, auxiliam na gestão estratégica da organização escolar, apresentando-se como maisvalias no desenvolvimento de uma
postura mais profissional e eficaz.
O recente evento “Erasmus Days: Celebrar a Europa” que organizámos, em parceria com stakeholders privados educativos da nossa cidade, são o melhor
exemplo de como o marketing educacional e benchmarking são uma ferramenta
de gestão eficaz para melhorar os índices
de competitividade da nossa organização
escolar e consequente satisfação da comunidade educativa numa perspetiva social alargada.

Braga ao largo da Semana Europeia da Democracia Local

A

“Semana Europeia da
Democracia Local”
(SEDL) é uma iniciativa anual, promovida pelo
Conselho da Europa, que visa
promover e reforçar a participação democrática a nível local.
A sua realização coincide com a
comemoração da abertura à assinatura, em 15 de Outubro
1985, da Carta Europeia de Autonomia Local, texto que Portugal também subscreveu e que
compromete os Estados signatários a acolher e reconhecer na
sua legislação interna o Princípio da Autonomia Local.
A SEDL foi lançada, pela primeira vez, como projecto-piloto, em Valência, Espanha,
aquando de uma Conferência
dos Ministros responsáveis pelas Colectividades Locais e Regionais dos 47 Estados mem-

bros do Conselho da Europa.
Após o sucesso da iniciativa, a
SEDL foi instituída, tendo sido
convidadas as autoridades locais e regionais a organizar
eventos públicos para mobilizar
os cidadãos europeus em torno
do tema da democracia local.
Os objetivos eram claros: aumentar o seu conhecimento e
envolvimento nas políticas locais; incentivar os representantes eleitos a intensificar e aprofundar o seu diálogo com os
cidadãos para revitalizar a democracia local; promover o papel do Conselho da Europa e,
mais particularmente, do Congresso das Autoridades Locais e
Regionais no reforço da democracia local e do respeito pelos
direitos humanos na Europa.
Neste momento, esta Semana
Europeia encontra-se a ser assi-

BRUNO MIGUEL MACHADO
Jurista

Ideias
nalada em pouquíssimos municípios portugueses. Conforme
se constata, lamentavelmente,
esta iniciativa tem pouco eco na
maioria das agendas municipais. O Município de Braga não
é excepção!
É transversal a todo o espectro
partidário que se deve reforçar
a participação democrática a nível local, melhorar a literacia
em democracia dos cidadãos,
devendo aumentar-se o conhe-

cimento dos munícipes e o seu
envolvimento nas políticas locais. Se queremos impulsionar
a democracia local e a participação dos cidadãos, devemos
trabalhar para que isso seja uma
realidade. Para possuirmos uma
democracia local vigorosa necessitamos de cidadãos activos
que exerçam os direitos que
possuem.
Não podemos esquecer que o
poder exercido pelas autarquias
pertence aos cidadãos residentes naquele município, que é
exercido - directa ou indirectamente - através dos representantes eleitos.
A associação à Semana Europeia da Democracia Local é
uma boa oportunidade para promover e reforçar a participação
democrática a nível local, que
tem sido desperdiçada pelo exe-

cutivo que tem governado o
Município de Braga (e que recentemente tomou posse).
É por isso que defendo que a
realização desta semana seria
uma forma de promover uma
cultura participativa, encorajando os cidadãos a envolverem-se
na vida da comunidade e na política local, tendo em vista melhorar a qualidade e a intensidade da participação dos Bracarenses nos assuntos locais e o
seu conhecimento das organizações europeias. Por exemplo, a
população mais jovem poderia
ser convidada a participar em
sessões simuladas de funcionamento da Câmara e Assembleia
Municipal, apresentando propostas, debatendo e votando.
Bracarenses, no futuro, vamos
abraçar a Semana Europeia da
Democracia Local?
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ANNA KOSMIDER LEAL Antropóloga e linguista - Projeto ‘Cultura, Ciência e Tecnologia’

Ideias

da Associação Portuguesa de Imprensa

Identidade escondida no fundo do baú
A

quem é que tu sais? Quem de
nós não ouviu essa pergunta ao
longo da vida? A resposta imediata é: ao pai, à mãe ou a ninguém específico. Mas na verdade a maior curiosidade fica por detrás dessas três opções, pois
quem somos é muito mais complexo do
que aparentemente pode parecer. A identidade humana é um conceito, que além de
profundamente estudado é muito difícil
de definir. Se perguntássemos a alguém
assim de repente, “quem és tu?”, provavelmente a resposta mais repentina girava
a volta dos dados pessoais, incluídos no
cartão de cidadão. Mas se quisermos ir
mais longe do que diz o nosso documento
de identificação, tínhamos de entrar nos
subterrâneos do nosso “ ser” e fazer uma
viagem no tempo para chegar a memórias
antigas, lugares por vezes geograficamente distantes e mergulhar nas histórias dos
nossos antepassados. Mas antes de irmos
por aí, vale a pena fazer uma pequena retrospetiva teórica relativamente ao conceito que nos interessa, e interessa muito
pois trata da nossa existência, explica as

nossas raízes e toca nos assuntos que vivem dentro de nós.
O conceito de identidade pode subdividir-se em Identidade nacional ou em
Identidade cultural. Segundo Anthony
Smith a identidade nacional permite-nos
sistematizar os seguintes diferentes elementos: o território, a(s) história(s) comum(s), a cultura popular, direitos e deveres legais e uma economia comum. Já o
conceito de Identidade cultural vai muito
mais além do conceito de cidadania. Identidade cultural será tudo o que é apreendido do meio físico e social, seja esta transmissão intencional ou não.
Analisando os trilhos teóricos conseguimos reparar que esta última faceta da
identidade (cultural) tem um papel poderoso sobre quem somos, pois está nos genes, está nas histórias de amor e de traição, na luta pela vida, nas decisões certas
e erradas dos nossos antepassados, nos
olhos dos nossos avós, nas casas onde viviam e nas terras onde foram enterrados.
Conforme o estudo realizado numa tese
de doutoramento recente entre alunos de

escolas secundárias, sobre os elementos
construtores da identidade, registou-se
que em primeiro lugar os alunos portugueses valorizam a família. Este resultado
terá a ver com o conceito de família ainda
bem vincado na nossa sociedade e sobretudo pelos sentimentos de afetividade e a
comunhão de ideias e valores dentro do
seu clã.
Na verdade todos estamos conscientes
da importância do conhecimento das histórias das nossas famílias, mas na prática
normalmente conhecemo-las apenas até à
geração dos nossos avós. A vida tem pressa, e não há tempo para uma investigação
profunda. Mas quem tiver, com certeza ficará mais rico, ganhará um tesouro na
forma do conhecimento absoluto da sua
identidade, identidade na plenitude das
suas facetas. Todos temos uma história,
única e especial e desde os primeiros dias
da nossa infância mais ou menos inconscientemente andamos à procura dela. Hoje em dia mais do que nunca existem
meios, registos digitais, programas e até
aplicações para chegar à informação pre-

tendida. O tal caminho penoso e de investigação, percorreram os alunos do primeiro ano de Educação Social no ISCE Douro em Penafiel. Dentro da disciplina de
Antropologia Social e Cultural realizaram
uma pesquisa etnográfica e criaram as
suas árvores genealógicas, que apesar de
fazerem parte do projeto final, tornaramse um verdadeiro projeto do coração, que
resultou não só em descobertas surpreendentes, mas também mostrou uma nova
perspetiva de olhar o futuro, pois apenas
com a plena consciência das raízes, com a
preservação e sua valorização, se consegue seguir em frente com convicção.
É certo que as futuras gerações criarão
as próximas histórias e darão continuidade à nossa, até de forma mais facilitada,
pois com a era digital é indiscutível que
os dados serão mais facilmente alcançáveis e percetíveis.
Esta saga é um verdadeiro tesouro, e a
boa notícia é que cada um de nós tem-no
no seu “baú”, basta ir abri-lo.

Uma Representação Justa!

F

ez domingo dois anos que
apresentamos a nossa
candidatura à concelhia
de Braga da Juventude Socialista.
Assumimos, desde o início,
que as eleições autárquicas do
passado dia 26 de setembro seriam o grande desafio do nosso
mandato.
Promovemos dezenas de reuniões, atividades descentralizadas, promovemos o encontro e
a reflexão com aqueles que entendemos serem os nossos melhores representantes.
Durante dois anos formamos

quadros, promovemos debate e
organizamos dinâmicas que se
refletiram numa enorme representatividade de jovens nas listas à Câmara, à Assembleia
Municipal e às 36 juntas de freguesia e uniões de freguesia.
São 225 jovens de todo o concelho que disseram sim ao desafio lançado pelo PS e pela JS,
convictos de que poderão contribuir com ideias e trabalho, de
forma diferenciada.
Destaco, também, a aprovação
de uma recomendação em Secretariado e em sede de Comissão Política, apresentada ao PS,
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Cultura

Casa das Artes de Famalicão
Av. Carlos Bacelar
Parque de Sinçães
Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 371 304
www.casadasartes.org

FANTASIA LUSITANA: BASIL DA CUNHA | CINEMA
CLOSE-UP – OBSERVATÓRIO DE CINEMA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO: EPISÓDIO 6
O trabalho de mais de uma década, junto da comunidade da Reboleira, na Amadora, do cineasta suíço de origem portuguesa Basil Cunha, é o mote da secção «Fantasia Lusitana» e um dos destaques da programação do CLOSE-UP.
Basil da Cunha explora, regularmente, os limites dos géneros cinematográficos, com um especial gosto pelo cinema fantástico e
pela «fábula proletária» que desemboca no thriller policial. O resultado: um cinema entre o realismo social e o filme de ação, entre o olhar observacional e a potência da ficção, entre o retrato e o
sonho, entre a luz e a sombra.
Nos dias 21 e 23 de outubro serão projetados os filmes «Nuvem»
(2011), «Até Ver a Luz» (2013), «A Côte» (2009) e «O Fim do
Mundo» (2019) de Basil Cunha, no pequeno auditório da Casa das
Artes, com a presença de comentadores.
NUVEM + ATÉ VER A LUZ de Basil Cunha
Comentado pelo realizador e por Ricardo Vieira Lisboa, crítico e
programador da Casa de Cinema Manoel de Oliveira.
21 OUT. 21:45 | PEQUENO AUDITÓRIO.
M/16. duração: 30 + 95 minutos

CLOSE-UP

A CÔTE + O FIM DO MUNDO de Basil Cunha
Comentado pelo realizador e por Maria do Carmo Piçarra, investigadora e professora universitária.
23 OUT. 18:00 | PEQUENO AUDITÓRIO.
M/16. duração: 25 + 105 minutos

METROPOLIS POR FILIPE RAPOSO E ORQUESTRA
SINFÓNICA PORTUGUESA | FILME-CONCERTO
CLOSE-UP – OBSERVATÓRIO DE CINEMA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO: EPISÓDIO 6
Filipe Raposo e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por
Cesário Costa, farão o acompanhamento sonoro do filme «Metropolis» (1927) de Fritz Lang, num filme-concerto que marca a
noite de encerramento da 6.ª edição do CLOSE-UP.
Um dos filmes mais célebres de sempre, «Metropolis» é uma
parábola sobre as relações sociais numa cidade do futuro. O filme
é uma obra-prima pela realização de Fritz Lang: os impressionantes e excecionais cenários futuristas, o domínio absoluto das
massas de figurantes, a oposição entre homens e máquinas.
Inspirado pela longa-metragem, o pianista residente da Cinemateca Portuguesa, Filipe Raposo, apresenta uma composição nova,
que será interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, um
dos corpos artísticos do Teatro Nacional de São Carlos, sob a direção do Maestro Cesário Costa.
23 OUT. 21:45 | GRANDE AUDITÓRIO. M/12.
duração: 115 minutos

OBSERVATÓRIO
DE CINEMA
DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO
EPISÓDIO 6
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ID:124391013-181:

110.000€

C.E.: (C) - Loja de 2 pisos no centro da cidade,
com excelente área e montra. Localizada
muito próximo do Fórum Braga.

ID:124391013-185:

45.000€

Terreno com 1.600 m2, junto ao Rio Lima (a 50 m)
em Gemieira, Ponte de Lima. Viabilidade para
colocação de moradias móveis, bungalows e todo
o tipo de construção não fixa à terra.

ID:124391013-168:

128.000€

C.E.: (D) - T4 no centro de Braga junto
à Estação de Comboios. Totalmente remodelado,
com cozinha e sala "open space", 2 w.c.´s,
varanda, despensa grande, gás canalizado,
garagem fechada, elevador.

ID: 124391074-17:

27.500€

Terreno em Oleiros, Guimarães. Com 17.350 m2,
praticamente plano, fechado com portão e vedado a
rede. Local com alguns pinheiros e eucaliptos.

ID:124391013-174:

99.500€

C.E.: (F) - Excelente moradia individual nos
arredores da vila de Vila Verde, na freguesia
do Pico, junto à Estrada Nacional 101. 720 m2
de terreno, mobilada, poço de água, churrasqueira, jardim e horta. Caixilharia com vidros
duplos, lareira e forno de coser o pão.

ID: 124391098-5:

442.000€

C.E.: (D) -Magnífica propriedade destinada a
Turismo, em Salamonde - Vieira do Minho.
Possui 9 suítes, 4 cozinhas, forno a lenha,
aquecimento central a lenha. Com uma vista
panorâmica da Serra do Gerês.
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PASSA-SE
OU DÁ-SE
À EXPLORAÇÃO

PASTELARIA

No centro de Braga.
918 867 955

Publicidade 27

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

ROBUST.PT
ADMITE
TROLHA

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

915 820 941

PASTELARIA

COMPRO!!!

ADMITE

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

FUNCIONÁRIOS

918 867 955

GRUPO INVICTADADOS

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

935 117 229 / 935 117 227

VENDO

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

3. A adjudicação far-se-á por arrematação em Hasta Pública
perante uma comissão designada pelo Conselho de
Administração da AGERE-EM.

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

✓

963 888 340

ESTAMOS A RECRUTAR

GESTOR
DE CLIENTE
PROCURA-SE

2. As condições da Hasta Pública e o respetivo programa
e condições encontram-se patentes para consulta na
página oficial da AGERE-EM, em www.agere.pt, ou na
Direção de Compras, todos os dias desde as 9.00h às
13.00h e das 14.30h às 16.00h, a partir do dia 21 de
outubro de 2021 até ao dia 28 de outubro do mesmo ano.

Freitas Costa & Filhos S.A.

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

HASTA PÚBLICA

1. Local e horário de exposição: Os contadores a alienar
pode ser observado no Centro de Exploração da
AGERE-EM sito na Depuradora - Real, 4700-264, Braga.
No horário das 9.00h às 13.00h e das 14.00h às 16.00h.

106.0 FM

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

QUINTA DO CONDADO

Condições:

antenaminho.pt

Tlm. 967 200 625

4. A adjudicação recairá no licitante que oferecer o maior
lanço por quilograma (maior preço).
A Administração

- Pessoas pró-activas e com facilidade
de comunicação / interacção pessoal
- Gosto em lidar com Clientes, procurando
sempre atingir um serviço de excelência
- Forte orientação para resultados
- Apetência para trabalhar por objectivos
- Gosto por trabalho em Equipa
- Carta de condução
VANTAGENS
- Integração em equipa dinâmica e experiente
- Apoio permanente de um Director Comercial
- Valorização profissional e perspectivas
de carreira
- Formação contínua
- Telemóvel, Viatura e Computador da Empresa
Candidaturas para:

recrutamentoangroup@gmail.com

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

253 606 830

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

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
VW GOLF
VARIANT 1.6
TDI
2010
105CV
266750 KM
8700 €

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

vcivenda@gmail.com

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA DIESEL 1.5 TDCI 120CV
23.750€
7 ANOS DE GARANTIA

12 ???????????
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Cávado associa-se ao programa
‘No Poupar Está o Ganho’

Técnicos Profissionais
IPCA abre candidaturas
a vagas sobrantes
O Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave vai abrir candidaturas às vagas sobrantes de uma dezena de
Cursos Técnicos Profissionais
(CTeSP). As vagas sobrantes dizem
respeito quatro cursos em regime
laboral, dos quais Apoio à Gestão,
no polo de Famalicão, Turismo Natureza e Aventura na extensão de
Esposende, Gestão de Seguros no
polo de Guimarães e Inovação Alimentar e Artes Culinárias em Esposende. Em regime pós-laboral estão disponíveis vagas para os
cursos de Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial no Campus de Barcelos, Apoio à Gestão,
Design de Moda e Manutenção Industrial em Famalicão, , Soldadura
Avançada e Robótica Colaborativa e
Inteligência Industrial em Braga.

‘NO POUPAR ESTÁ O GANHO’ vai novamente ser implementado na Comunidade Intermunicipal
do Cávado. Para promover a literacia financeira nos mais jovens, este projecto vai integrar 59 turmas.
CÁVADO

| Juliana Martins |

Tendo em conta a importância
da educação financeira em idade
escolar e o entusiasmo que professores e alunos demonstraram
pela participação na edição do
último ano, a Comunidade Intermunicipal do Cávado e os seus
Municípios voltaram a associarse ao programa ‘No Poupar Está
o Ganho’, integrando, assim, a
12.ª edição.

lll
Objectivo é promover a
literacia financeira nos mais
jovens, destacando temas
como a poupança, o
consumo responsável, a
gestão e importância do
dinheiro.
Este programa implementado
na Comunidade Intermunicipal
do Cávado, numa parceria com a
Fundação Dr. António Cupertino
de Miranda vai integrar 59 turmas e vai decorrer ao longo de
todo o ano lectivo, com um vasto conjunto de actividades que

23 de Outubro
Bienal de Ilustração
entrega Prémio Carreira

DR

Comunidade Intermunicipal do Cávado volta a implementar programa “No Poupar Está o Ganho”

pretendem capacitar crianças e
jovens para assumirem comportamentos financeiros responsáveis agora e no futuro.
Para a Comunidade Intermunicipal do Cávado, este projecto
pretende formar consumidores
mais informados e conscientes,
gerando um “impacto positivo

que irá manifestar-se ao longo
da vida dos participantes e multiplicar-se junto das suas famílias”. O programa inclui, ainda,
a formação acreditada dos docentes, o acesso a uma plataforma educativa com materiais didácticos, planos de aula, vídeos,
exercícios, jogos e desafios para

os alunos, bem como uma visita
online ao Museu do Papel Moeda, da Fundação Dr. António
Cupertino de Miranda.
Já há cerca de 11 anos em acção, o programa ‘No Poupar Está o Ganho’ já chegou a 40 mil
crianças, de 1940 turmas, de 40
municípios distintos.

Guerreiros defrontam o Benfica para a 3.ª jornada do campeonato de futsal

Elisandro: “Vamos entrar prontos para dar o nosso melhor”
DESPORTO

| Juliana Martins |

Hoje é dia de Liga Placard e o
Pavilhão da Luz vai receber o
confronto entre os Guerreiros do
Minho e o SL Benfica para a 3ª
jornada do campeonato de futsal. Apesar das dificuldades e da
derrota na última partida, Elisandro e Bruno Guimarães salientaram a grande vontade da equipa
em conquistar mais três pontos
na competição.
Elisandro, ex-jogador dos lisboetas, não escondeu que espera
um jogo difícil frente a um adversário de peso. No entanto, o

actual jogador dos minhotos
destacou que a equipa está motivada para alcançar um resultado
positivo. Após a última derrota,
o jogador confessa que a equipa
“está mais confiante”, acrescentando que o objectivo é “fazer
um grande jogo”.
Bruno Guimarães, técnico do
SC Braga, reforçou também a
ideia do seu jogador, salientando
que “o objectivo é vencer” e, assim, somar mais três pontos no
campeonato. Para o treinador, a
equipa está focada e “animicamente bem,”, algo muito importante para fazer um grande jogo
e vencer a partida.

DR

Elisandro, jogador do SC Braga

‘Entre os Montes’
IPVC promove mostra
de Cinema Anti-racista

DR

Bruno Guimarães, técnico do SC Braga

A Bienal de Ilustração de Guimarães inicia um novo ciclo na sua
programação da edição de 2021. Os
eventos programados para o próximo sábado, dia 23 de Outubro, são
a apresentação do Prémio Carreira
BIG, o lançamento de um livro e a
inauguração de três exposições.
O Prémio Carreira, um dos prémios
mais prestigiantes do certame, vai
ser atribuído pela direcção artística
e pela Câmara Municipal de Guimarães a Cristina Reis, pelos seus muitos anos a contribuir para as artes
em Portugal. A entrega do prémio
terá lugar no Centro Internacional
das Artes José de Guimarães, às 11
horas, a que se seguirá a inauguração da exposição Cristina Reis ,
‘Uma Vida no Palco’.

O Instituto Politécnico de Viana do
Castelo acolhe, no dia 21 de Outubro, a "MICAR fora de portas" Mostra Internacional de Cinema
Anti-racista. Esta sessão vai promover a visualização do documentário
‘Entre os Montes’, de Filipe Reis e
Filipe Ferraz, que pretende promover a reflexão sobre inclusão, discriminação e interculturalidade. Segundo a coordenadora do Gabinete
de Estudos para a Educação e Desenvolvimento, La Salete Coelho,
esta é uma “ferramenta fundamental para trabalhar a cidadania”.
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:15
15:15
17:30
19:00
19:59
21:01
21:45
23:00
00:30
01:30
02:30
03:30

07:02
11:00
12:00
13:00
13:05
13:35
14:00
15:00
15:30
16:00
17:01
20:30
20:35
21:30
22:00
23:00
23:05
23:30
00:40
01:40

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
17:45
18:15
19:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Chegar a Casa
Joker
Cá Por Casa com Herman José
Tempo Fatal
Janela Indiscreta
Tudo é Economia
Televendas

Programação Infantil
O Tempo Dos Operários
Voz De Ouro
Folha de Sala
Nada Será como Dante
Freguesias Da Madeira
Sociedade Civil
A Fé Dos Homens
Joga Quem Quizzer
Tesouros Da Unesco
Programação Infantil
Folha de Sala
O Grande Museu Egípcio
Jornal 2
São Vidas
Folha de Sala
O Elogio Da Luz
My Name Is Now, Elza Soares
Sociedade Civil
Euronews

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

TVI
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Orgulho e Paixão
Fina Estampa
Quem Quer Namorar com o
Agricultor: Tudo Por Tudo
Jornal da Noite
Amor, Amor Vol.2
A Serra
Quem Quer Namorar
com a Agricultora
Bom Sucesso
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar com o
Agricultor: Tudo Por Tudo
Passadeira Vermelha

06:30
07:00
09:58
13:00
14:45
16:15
18:20
19:15
19:57
21:54
22:32
23:57
01:59
02:46
03:38

Diário da Manhã
Esta Manhã
Diário da Manhã
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina ComVida
Big Brother: Diário
Jornal das 8
Festa É Festa
Bem me Quer
Big Brother: Extra
Os Heróis
Circulatura do Quadrado
Doce Tentação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.
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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
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

R. Conselheiro São Januário 95

Rua das Cavadas, 48

Largo da Lapa

LIMA T. 253 262 384

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Lg. da Porta Nova, 27

Rua dos Chãos, 166

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Av. Dom João IV, 593

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301
Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

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

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

1
7

3

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

6
6
1

Rua António José Pereira 66

6

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

3

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

1

7
9

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127
BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

Sudoku

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

Largo de São Domingos 54

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

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

ATENDO SÓ

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

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

912 585 106

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

964 131 762

969 080 576

Publicidade 31

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

911 161 354

BRAGA
TÁXIS

253
916
966
936

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
233
233
233

253
602
602
602

JOGOS
Segunda 18/10/21

Sorteio 42/2021

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

Terça 19/10/21

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 84/2021

4 20 36 40 41
*1 *6
Quarta 13/10/21

QUER CASAR
CASAR OU NAMORAR?

Sorteio 82/2021

www.amorenostrum.com
ww.amorenostrum.com

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

COM
M 7 AGÊNCIAS
AGÊNCIAS EM TTODO
ODO O PPAÍS
AÍS

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

253 27
2766 004

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

Andrews

LILY

Modelo e estudante
de Enfermagem,
Lily garante que é
uma mulher que quer
tudo... da vida e dá
o seu melhor para
atingir os objectivos.
Sorte terão
os pacientes que
fiquem ao cuidado
da belíssima Lily.

Sorteio 41/2021

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

2.º Prémio 46

Sexta 15/10/21

Sorteio 83/2021

21 26 31 34 49
*2 *5

Sorteio 42/2021

XXX 39267
Sábado 16/10/21

Sorteio 83/2021

3 16 24 41 46
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: Pode sentir-se mais sozinha.
Procure a companhia de amigos.
Saúde: Cuide de si. Peça ao médico
para fazer exames gerais.
Dinheiro: Controle os gastos. Não
se deixe levar pelo impulso.
Números da Sorte: 9, 17, 28, 31,
35, 42
Touro
Carta do Dia: 4 de Ouros, que
significa Projetos.
Amor: Trate as pessoas que a
rodeiam com carinho. O amor é um
bem supremo.
Saúde: Possibilidade de problemas
a nível ocular. Procure o médico.
Dinheiro: Ótima fase para fazer
colocar novos projetos em marcha.
Números da Sorte: 3, 4, 17, 19, 24,
31
Gémeos
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: O amor é a maior riqueza
que temos. Mime a sua carametade.
Saúde: Terá energia para dar e
vender. Continue a alimentar-se
bem.
Dinheiro: Pode conhecer o sucesso
a nível profissional.
Números da Sorte: 13, 14, 21, 25,
36, 39
Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Cultive a harmonia na sua
vida. Seja amigo da pessoa que
tem ao lado.
Saúde: Bom dia para cuidar mais
da aparência.
Dinheiro: Boas perspetivas
económicas e financeiras. Terá
mais poder material.
Números da Sorte: 14, 16, 26, 31,
39, 47
Leão
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Trate o seu par com o
respeito que merece. Crie laços
fortes.
Saúde: Procure fazer uma
alimentação mais equilibrada. A sua
saúde agradece.
Dinheiro: As finanças poderão ter
um aumento significativo.
Números da Sorte: 3, 9, 11, 13, 38,
47
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: O seu amor poderá fazer-lhe
uma grande surpresa. Mostre
quanto o ama.
Saúde: Purifique o fígado tomando
chá de coentros.
Dinheiro: Ótimo período. Nunca
desista dos seus sonhos!
Números da Sorte: 9, 14, 15, 23,
28, 45

Balança
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: O seu poder de sedução está
em alta. Faça uma declaração ao
seu par.
Saúde: Se anda com falta de apetite
tome um chá de erva-doce.
Dinheiro: Concentre-se nas suas
tarefas e faça com que o seu
sucesso perdure por muitos anos.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 22,
35, 46
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Vitória.
Amor: Sente-se disponível para
amar. Abra o coração. Será muito
feliz.
Saúde: Cuidado com os ossos.
Fortaleça-os comendo nozes e
arroz integral.
Dinheiro: Aposte no trabalho. Os
rendimentos não tardarão.
Números da Sorte: 9, 17, 21, 23,
45, 48
Sagitário
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Evite que a família se
intrometa na sua relação afetiva.
Saúde: Possíveis dores de ouvidos.
Proteja-se do frio.
Dinheiro: O trabalho pode exigir
mais de si. Seja cuidadosa.
Números da Sorte: 9, 10, 17, 23,
38, 45
Capricórnio
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: A sua cara-metade poderá
fazer-lhe uma surpresa. Ficará feliz.
Saúde: Para melhorar a postura
aposte no exercício físico. Faça
alongamentos.
Dinheiro: Dedique-se mais ao
trabalho. Terá bons resultados.
Números da Sorte: 6, 14, 21, 29,
38, 47
Aquário
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Fase amorosa favorecida.
Conquiste a pessoa que anda a
roubar-lhe o sono.
Saúde: Mantenha o bom humor
comendo arroz integral.
Dinheiro: Poderá iniciar um novo
ciclo no trabalho. Chegará a bom
porto.
Números da Sorte: 23, 28, 30, 34,
41, 45
Peixes
Carta do Dia: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Afaste-se de certas pessoas
que estão consigo por interesse.
Seja prudente.
Saúde: Andará mais triste e terá
necessidade de se isolar. Não o
faça por muito tempo.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe
ajuda. Não lhe falte.
Números da Sorte: 14, 16, 26, 31,
39, 47
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Viana do Castelo

Póvoa de Lanhoso

Máquina tritura 15 mil toneladas
de materiais do prédio Coutinho

Dia das Bruxas com programa especial
A DiverLanhoso está a preparar um programa especial para o Dia
das Bruxas. O evento vai decorrer naquele espaço de diversão e lazer entre os dias 29 e 31 deste mês. O objectivo é “levar experiências, atividades e eventos únicos, diferenciados e, também, diferenciadores aos nossos clientes e visitantes”, indicou a
DiverLanhoso. O programa prevê a realização de actividades como
a Caça da Bruxa Velha com Queimada Galega, o Võo de Vassoura,
o Salto da Bruxa e o Escape Room Assasssinato na Ala Psiquiátrica. Esta actividade destina-se a grupos até cinco pessoas. No dia
31 realiza-se um jantar com baile de máscaras. Os prémios são
uma Noite de Glamping para duas pessoas (1.º), um jantar para
duas pessoas no Restaurante Panorâmico (2.º) e uma visita guiada ao Forte da Ínsua, em Caminha, para quatro pessoas (3.º).

Braga

Ecoponto
destruído pelo fogo

Famalicão

Munícipes atendidos pelo presidente
da Câmara Municipal às quartas-feiras
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, vai manter
o sistema de porta aberta para atendimento dos munícipes às quartas-feiras.
O autarca famalicense assume-se como apologista de políticas de proximidade e de
diálogo e, por isso, vai continuar a promover uma presidência aberta, reservando as
manhãs das quartas-feiras para atendimento ao munícipe.
O sistema foi implementado pelo presidente anterior, Paulo Cunha.
Na primeira quarta-feira como presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Mário Passos ja recebeu vários munícipes que abordaram vários assuntos.
“As portas do meu gabinete vão estar sempre abertas para os famalicenses, seja para a
apresentação de problemas, ou de propostas e soluções diversas”, apontou o autarca
famalicense.
No dia da apresentação como candidato à presidência da Câmara Municipal, Mário Passos
afirmou que o seu “primeiro compromisso para com os famalicenses seria o de prosseguir o
caminho de juntar pessoas, de as ouvir, de as envolver, de lhes dar ferramentas para
evoluírem enquanto indivíduos e enquanto comunidade”, referindo-se a uma política de
proximidade e de cidadania activa.
Os encontros com o presidente da Câmara devem ser agendados através dos serviços do
Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal. O contacto é o geral da autarquia.
Também podem ser feitas marcações presenciais no balcão de atendimento da autarquia,
ou através da aplicação de telemóvel ‘Famalicão Your Place’, seleccionando a opção ‘Reunir
com o presidente’.
Os munícipes devem indicar o nome, a freguesia e o respectivo assunto

Um ecoponto de superfície para
embalagens, localizado no Campo
das Hortas foi destruído pelas chamas. O ecoponto para depósito de
vidro, situado ao lado, também ficou danificado.
Em comunicado, a Braval refere que
“é com profunda revolta, que assistimos a estes actos de vandalismo
que destroem bens que são de toda
a comunidade, que são da empresa,
mas também da população, actos
que poderiam ter consequências
mais desastrosas, caso tivessem
alastrado a outros bens” .
A empresa responsável pela reciclagem de resíduos urbanos refere que
o acto de vandalismo terá resultado
“de uma brincadeira de jovens durante a noite”, que causou elevados
prejuízos financeiros.

Uma máquina giratória com um braço de 40 metros vai começar a
triturar, dentro de três semanas, mais de 15 mil toneladas de
materiais resultantes da demolição do prédio Coutinho (Edifício
Jardim). Numa visita realizada ontem ao local, o vice-presidente da
VianaPolis, Tiago Delgado, indicou que com a descontrução do
edifício vão ser retiradas 11.200 toneladas de betão, 2.800 de tijolo,
115 de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro
e 32 de alumínio.
Cláudio Costa, da Baltor, empresa responsável pela empreitada,
disse ser a primeira obra do género realizada em plena malha
urbana em Portugal, destacando que “90 por cento o material que
for retirado do edifício” será para reciclagem e posterior utilização
na construção de vias de comunicação, ou até no novo mercado
municipal de Viana do Castelo, à qual a empresa vai concorrer.
Conhecido localmente como prédio Coutinho, o edifício Jardim foi
construído no início da década de 70 do século passado. Tem a sua
desconstrução prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis.
O projecto, iniciado quando António Guterres era primeiro-ministro
e José Sócrates ministro do Ambiente, prevê para o local a
construção do novo mercado municipal. Inicialmente, o projeto da
sociedade VianaPolis previa a implosão do prédio, mas a partir de
2018 a desconstrução foi a alternativa escolhida dada a
complexidade da obra.
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