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‘Atlas gigante de gente’ na Galeria do Paço
JORGE BRAGA expõe pintura e escultura na Galeria do Paço até ao início de Setembro. ‘Cada gente é um lugar’ é o nome da
exposição do premiado artista esposendense, elogiado pelo escritor Valter Hugo Mãe.
CULTURA

| José Paulo Silva |

A Galeria do Paço da Universidade do Minho acolhe até 4 de
Setembro ‘Cada pessoa é um lugar’, exposição de pintura e escultura do artista esposendense
Jorge Braga, ontem inaugurada.
“Atlas gigante de gente, a obra
de Jorge Braga é de um surrealismo sem compromissos. Vive
da pulsão genuína da forma e da
cor. Mais do que se identificar
com alguma coisa que já exista,
tem que ver com a entusiasmada
vontade de participar, fazer da
cidadania uma profética força de
existir”, escreve o escritor Valter
Hugo Mãe sobre esta mostra de
Jorge Braga, que tem curadoria
de Eugénio Campos Ferreira, vice-reitor da Universidade do Minho.
“Engenheiro sem experiência
em artes”, Eugénio Campos Ferreira confessou-se ontem “desassossegado” com o convite para a curadoria de ‘Cada pessoa é
um lugar’.
Da pintura exposta na Galeria
do Paço, destacou o vice-reitor
“a influência dos surrealistas” e
o predomínio de elementos como a Escada de Sicó, o relógio

DR

Jorge Braga com Eugénio Campos Ferreira e Benjamim Pereira na abertura de ‘Cada pessoa é um lugar’

sem ponteiros ou o sol, enquanto
as esculturas, onde a mulher está
bastante presente, apontam para
“a representação da alma”.

Benjamim Pereira, presidente
da Câmara Municipal de Esposende, como bastante outros
conterrâneos de Jorge Braga,

marcou presença na abertura da
exposição do artista nascido na
freguesia de Vila Chã.
“O trabalho artístico multiface-

tado é distintivo em Jorge Braga”, declarou o autarca, adiantando que o mesmo concilia a
sensibilidade artística à manipulação dos materiais, fazendo
com que as suas obras transmitam “paz e harmonia”.
Segundo Benjamim Pereira, a
arte de Jorge Braga “é pacificadora e de união entre as pessoas”.
O artista plástico com múltiplas exposições feitas e escritor
de sete livros publicados expressou ontem a ideia de que cabelhe deixar nas suas obras “a memória como entendimento do
tempo em que vive”.
Explicando o título desta sua
exposição no edifício da reitoria
da Universidade do Minho, afirmou que, “como os lugares, as
pessoas têm histórias e memórias”.
Voltando ao texto de apresentação de ‘Toda a pessoa é um lugar’, Válter Hugo Mãe salienta
que em Jorge Braga “há uma
tentativa de debater o falho da
humanidade e sua esperança, o
tempo específico que acontece,
seus eventos maiores, o espanto
da esperança e a frustração de
tudo ser pouco, sempre pouco”.

Literatura, pintura e escultura

Percurso de um artista e profissional multifacetado
CULTURA

| José Paulo Silva |

Jorge Braga frequentou o curso
modular de Moldes para Escultura na Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto, é licenciado em Engenharia de Gestão e Gestão Industrial e contabilista certificado. Passou pela
Força Aérea e leccionou nos ensino Secundário e Superior entre
os anos de 2000 e 2005
Desde cedo se destacou nas artes, em particular na literatura,
tendo já publicados sete livros
de poesia, crónica e conto juvenil.
Está representado em várias

antologias de poesia
Enquanto artista plástico, Jorge
Braga já expôs nas bienais internacionais de Gaia e Cerveira, no
Carroussel du Louvre em Paris,
no Centro Olympia em Londres,
no Consulado Geral do Equador
em Milão e na Galeria La Pigna
em Roma, para além de diversos
outros espaços e festivais em
Portugal e Espanha.
Já recebeu vários prémios, como a medalha de ouro em escultura pela associação internacional Artcom ou o prémio de
escultura Zulmiro de Carvalho.
Em 2016, recebeu uma menção
honrosa do Município de Esposende.
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Obras de Jorge Braga na Galeria do Paço
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§nota
Dias 2,3 e 4 de Setembro

Noite Branca apresenta-se em novo site
com programação e muito mais...
Já está disponível o novo site da Noite Branca de Braga 2022 em https://noitebrancabraga.com/
Intuitivo, funcional, dinâmico e responsivo são as principais características
do site, que pretende ser uma nova porta de entrada na próxima edição da
Noite Branca de Braga, que regressa no início de Setembro, após dois anos
de suspensão.
Programação, notícias, como chegar, onde comer, onde dormir e mapa do
evento são apenas alguns dos conteúdos da plataforma, que possibilita ainda um conjunto de funcionalidades diferenciadoras, revelou ontem a Câmara Municipal de Braga.
“Para quem vai viver a Noite Branca de Braga pela primeira vez, o site propõe vários roteiros culturais e artísticos para famílias e para o público em
geral, para que possam desfrutar ao máximo do evento”, adianta uma nota
informativa da autarquia.
No site da Noite Branca de Braga é ainda possível subscrever a newsletter do
evento de forma a ficar a par de todas as novidades da programação do
evento. A Noite Branca de Braga acontece nos dias 2, 3 e 4 de Setembro com
uma nova imagem que procura a comunhão com o território e com a comunidade. Serão mais de 48 horas de “activação cultural”, mais de 150 eventos,
cinco palcos espalhados pela cidade, espectáculos de novo circo, instalações, performances, arte pública, museologia, história, comunidade e compromisso.

Revelados os vencedores
do concurso ‘Fora da Caixa’
de banda desenhada
BRUNA DANIELA, GUILHERME MONTEIRO E CAROLINA SANTOS os três
primeiros classificados do concurso promovido pelo Município e AEBraga.
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‘Como Antes”, de Bruna Daniela

DR

‘Germinar’ de Guilherme Monteiro

CULTURA

| Redacção |
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Noite Branca de Braga regressa em Setembro
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Já são conhecidos os vencedores do ‘Fora da Caixa
– Concurso de Banda Desenha de Braga’. Bruna
Daniela foi a vencedora do concurso promovido pela Câmara Municipal com o trabalho ‘Como Antes’.
Em segundo lugar foi premiado o trabalho artístico
de Guilherme Monteiro, ‘Geminar’, e em terceiro
lugar ficou Carolina Santos com ‘Escolhe o Planeta’, revelou ontem a autarquia. Refira-se que a iniciativa, realizada em parceria com a Associação
Empresarial de Braga, premeia o primeiro, segundo
e terceiro classificados com ‘vouchers nominais’
nos valores de 300, 200 e 100 euros, respectivamente, a serem descontados nas livrarias e papelarias
aderentes, estimulando assim o comércio local.
Este concurso, que vai na sua segunda edição teve
este ano como temática a sustentabilidade ambiental
junto da população juvenil do concelho.
Os objectivos do ‘Fora da Caixa - Concurso de
Banda Desenhada de Braga’ passam pelo incentivo
à prática das artes visuais e pela estimulação da imaginação nos processos criativos de jovens entre 15 e
20 anos de idade, residentes ou estudantes nas escolas do concelho. Procura também estimular os hábitos de escrita, leitura e desenho e possibilitar a descoberta dos talentos emergentes existentes no
concelho de Braga, possibilitando-lhes um espaço
para revelar as suas produções ao promover a fruição pública dos resultados e processos de criação.
‘Escolhe o Planeta’, de Carolina Santos
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Carrinhos de rolamentos
animam Bairro da Alegria
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES aposta no corrida de carrinhos de rolamentos como evento de referência para a cidade de
Braga. Festa do Bairro da Alegria tem também animação musical.
DR

ASSOCIATIVISMO
| Redacção |

O Bairro da Alegria, na freguesia de S. Victor, acolhe hoje, a
partir das 15h30, a tradicional
‘Corrida de Rolamentos’, organizada pela Associação de Moradores local.
A descida começa junto à sede

do clube ‘Os Alegrienses’, percorrendo os carrinhos as ruas da
Quinta da Armada e Fernando
Oliveira Guimarães até ao cruzamento da Avenida Antero de
Quental.
Devido à realização da prova,
estão cortadas hoje ao trânsito
aquelas artérias, pedindo a Associação de Moradores da Quinta

da Armada aos residentes que
não estacionem nestas vias.
“Haverá uma novidade no final
da última descida, uma corrida
F1 TABUINHAS. Trata-se de
uma pista muito rápida, com a
curva do final da descida a ser
apetecível para o espectáculo
dos pilotos e dos espetadores”,
refere Sebastião Ribeiro, presi-

dente da Associação de Moradores.
“Como se trata de um desporto
tradicional em grande expansão
a nível nacional, estamos a trabalhar para que este evento seja uma referência na cidade”,
adianta.
A corrida faz parte da festa
anual dos moradores do Bairro

da Alegria, que decorre no recinto da Escola do 1.º Ciclo. Às 10
horas, é aí celebrada pelos padres José Carlos Manuel Joaquim eucaristia campal em memória dos moradores falecidos.
Pelas 20h30, actua o cantor Tony Costa e, pelas 22.30 horas, a
festa encerra com o cantor Henrique.
Publicidade

Ensino

Refeições escolares
preocupam PS em S. Victor
AUTARQUIAS
| Redacção |

Os eleitos do Partido Socialista em
S.Victor manifestaram-se preocupados
“com o processo de refeições escolares
que motivou a realização de uma Assembleia de Freguesia de urgência, convocada de forma atípica e com atropelos graves”.
Em comunicado, os autarcas socialistas
lamentam que a convocatória recebida a
menos de 24 horas da realização da Assembleia de Freguesia apontava “a apresentação de minuta de protocolo de apoio
no âmbito da acção social escolar para fornecimento de refeições escolares
elaborada para os agrupamentos de escolas e freguesias do concelho de Braga datada de 19 de Julho, e apresentada em reunião de executivo municipal a 25 de
Julho, ou seja, a sete semanas do início de
aulas”.
No mesmo comunicado, o PS lembra
que “havia já dado nota, no passado mês
de Junho, em reuniões do executivo municipal, através do seus vereadores, e posteriormente, na Assembleia Municipal e

Comissão Municipal de Educação, da sua
preocupação com o cumprimento do calendário e a necessidade de rever valores
de comparticipação, tendo sido a opção da
Câmara Municipal de Braga promover
uma transferência de competências para
Juntas de Freguesia, IPSS e associações
de forma apressada, sem tempo de negociação e, à data, sem a necessária legitimação da Assembleia Municipal para o
acto”.
Rui Dória, o líder da bancada do PS em
S.Victor, notou que foi colocado “um peso desnecessário sobre as freguesias e demais parceiros, que terão de proceder aos
processos de contratação pública cujos
tempos legais não se coadunam com o início do ano lectivo”.
Paula Caramelo, eleita também do PS,
acrescentou que a necessidade do executivo da Junta de Freguesia em convocar a
Assembleia para aprovação da minuta do
protocolo e alteração orçamental, torna-se
vazia, tanto quanto a Assembleia Municipal, antes do final de Julho, não aprovou a
delegação de competências que permitiria
às Juntas de Freguesia aceitar e autorizar
as mesmas.
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“Este projecto conquistounos não só pela sua essência
pedagógica nas áreas da
física e astronomia, mas
particularmente porque nos
foi proposto por alunos do
Núcleo de Física do Instituto
Superior Técnico de Lisboa.
Braga, como Cidade Jovem,
empreendedora e integradora, tinha de abrir a porta
à proactividade de um
grupo de alunos que se
propõe transmitir saber e
conhecimento à
comunidade.”

Projecto ‘Física Sobre Rodas’
no Largo S. João do Souto
DIVERSAS ACTIVIDADES e experiências serão realizadas no âmbito do projecto ‘Física sobre Rodas’,
evento que chegou a Braga e durante o dia de hoje pode ser visitado no Largo S. João do Souto.
EDUCAÇÃO
| Redacção |

A vereadora da Educação, Carla
Sepúlveda, visitou ontem o projecto ‘Física Sobre Rodas’, organizado em parceria com o Núcleo de Física do Instituto
Superior Técnico. A acção, que
termina hoje, está instalada no
Largo S. João do Souto e é dinamizada pelos alunos de Engenharia Física e Tecnológica.
‘Física sobre Rodas’ chega a
Braga com diversas actividades
e experiências para o público em
geral. Até ao dia de hoje é possível visualizar as constelações do
hemisfério norte através de um
planetário móvel. No final do
dia realizam-se também observações astronómicas através de
telescópios.
Carla Sepúlveda destaca a importância do projecto na promoção da Ciência junto dos mais
novos. “Este projecto conquistou-nos no imediato, não só pela
sua essência pedagógica e cien-

DR

A vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, visitou o projecto ‘Física Sobre Rodas’

Estudo da Imovirtual relativo ao primeiro semestre de 2022

Braga é a cidade que regista maior
aumento de procura de casa
HABITAÇÃO
| Redacção |

A nível regional, Braga é o distrito que regista o maior aumento de procura de casa no primeiro semestre de 2022, comparativamente ao semestre anterior
(+14%). Os dados são do Imovirtual, portal com o maior número de imóveis em Portugal,
que acaba de divulgar um estudo
sobre o perfil de utilizador que
procura casa, baseado em dados
disponíveis na plataforma.
De acordo com o estudo, também se verifica crescimento da
procura de casa para compra e
arrendamento, em Setúbal
(+9%), Lisboa (+8%), Faro

(+7%), Aveiro (+6%), Leiria e
Santarém (+5% em ambos).
Os restantes distritos registam
estabilização da procura em relação ao semestre anterior. As
maiores quebras de procura de
casa registam-se, no período
analisado, na Guarda (-11%) e
em Viseu (-9%).
Analisando o TOP 5 das regiões mais procuradas neste período, estas são Lisboa, Porto,
Braga, Setúbal e Leiria.
Relativamente à procura por
faixa etária, a faixa entre os 3544 anos representou, no primeiro semestre de 2022, 24% da
procura de casa no Imovirtual,
com um crescimento de mais de
18% em relação ao semestre an-

terior e passando de terceiro para primeiro lugar no grupo etário
que mais procurou casa, seguindo-se os 45-54 anos (21% da
procura).
“O crescimento da procura de
casa por pessoas entre os 35 e os
44 anos, nos primeiros seis meses deste ano, pode estar relacionado com uma tendência demográfica já apontada por diversas
fontes, de alguma recuperação
ao nível da natalidade. O crescimento do agregado familiar representa novas necessidades ao
nível da habitação, o que pode
estar associado a estes dados que
agora verificamos”, comenta Ricardo Feferbaum, director geral
do Imovirtual.

tífica nas áreas da física e astronomia, mas particularmente porque nos foi proposto por alunos
do Núcleo de Física do Instituto
Superior Técnico de Lisboa.
Braga, como Cidade Jovem, empreendedora e integradora, tinha
de ‘abrir a porta’ ao empreendedorismo e proactividade de um
grupo de alunos que se propõe
transmitir saber e conhecimento
à comunidade”, referiu a vereadora da Educação.
O projecto tem como principal
objectivo divulgar a ‘Física’ de
uma forma atractiva e acessível
a toda a comunidade, proporcionando momentos lúdicos aos
transeuntes e despertando curiosidades associadas à astronomia.

§nota
Até 15 de Setembro

CCDR-NORTE lança
consulta pública do NORTE 2030
Decorre até 15 de Setembro a consulta pública do NORTE 2030, o novo
programa operacional regional do Norte, assim como a respectiva avaliação ambiental estratégica. A iniciativa é desenvolvida pela CCDR-NORTE
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte) e tem
por objectivo abrir uma oportunidade de auscultação pública sobre este
instrumento de apoio ao desenvolvimento regional do Norte, financiado
por fundos europeus no quadro do Acordo de Parceria do Portugal 2030.
Os documentos em fase de consulta estão disponíveis no site da CCDRNORTE, em www.ccdr-n.pt/pagina/norte2030, assim como nas plataformas oficiais para realização de consultas públicas do Estado Português –
o ConsultaLEX (https://www.consultalex.gov.pt/) e o Participa.pt
(https://participa.pt/).
Dotado com 3,4 mil milhões de euros de fundos europeus, o programa
NORTE 2030 está estruturado em cinco eixos de intervenção, em linha
com as prioridades nacionais e europeias e orientadas para diferentes
áreas de investimento: ‘Norte mais competitivo’; ‘Norte mais verde e hipocarbónico”; ‘Norte mais conectado’; ‘Norte mais social’; ‘Norte mais
próximo dos cidadãos’. O programa integrará ainda uma linha para execução do Fundo de Transição Justa.
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Póvoa de Lanhoso

Minho
Ano lectivo 2022/2023

Município
em campanha
contra o cancro

Póvoa de Lanhoso apoia famílias
com oferta de cadernos de fichas
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

‘CONTRA O MELANOMA, à partida vale tudo!’ é
a campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro
que conta com o apoio da Póvoa de Lanhoso.

A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso vai oferecer os livros de fichas a todos os alunos
que frequentam o 1.º ciclo do
ensino básico no concelho.
Assim, as crianças do 1.º ao 4.º
ano de escolaridade terão, de
forma gratuita, os livros de actividades de Língua Portuguesa,
Matemática, Estudo do Meio e

Inglês.
Esta medida representa mais
um apoio que a autarquia disponibiliza às famílias povoenses
com crianças em idade escolar,
ao contribuir para libertar os respectivos orçamentos para outras
necessidades.
De lembrar que o 1.º ciclo do
ensino básico já é abrangido pelo regime de gratuitidade dos
manuais escolares, os quais são
assegurados pelo Ministério da

Educação, devendo os encarregados de educação aceder à plataforma Mega, para resgatar os
vouchers respectivos.
O apoio da autarquia também
se estende à escola inclusiva.
Em articulação com os Agrupamentos de Escolas, as crianças
abrangidas recebem de forma
gratuita os manuais, o material
escolar e as tecnologias de apoio
tidas por necessárias e adequadas.
Publicidade

DR

Município promoveu acções de sensibilização dirigidas à população

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

O município da Póvoa de Lanhoso está a colaborar com a Liga Portuguesa Contra o Cancro
na Campanha de Verão 2022
‘Contra o Melanoma, à partida
vale tudo!’.
Neste sentido realizaram-se
duas acções de sensibilização,
especificamente direccionadas
para funcionários da autarquia
povoense e para a população sénior do concelho.
Para a dinamização da primeira
destas acções, contou-se com a
colaboração da Divisão de Ambiente e Obras Municipais da câmara da Póvoa de Lanhoso e de
funcionários que desempenham
as suas funções ao ar livre. Tratou-se de uma sessão presencial
de abordagem pedagógica pela
Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu no auditório
do Centro Interpretativo Maria
da Fonte.
Para a dinamização da sessão
presencial dirigida à população
sénior, contou-se com a participação de cerca de 120 utentes da
rede concelhia de Centros de
Convívio e de algumas Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social. Este momento decorreu nas imediações do centenário Carvalho de Calvos.
Estas duas sessões representam
a concretização das Acções 3 e
4. A participação Povoense nesta
campanha abrange ainda outras
acções: a Acção 1 – (In)Formar
para Prevenir, que objectivou a
formação dos monitores do Espaço Jovem servindo como preparação para a dinamização da
Acção 2 – ‘Contra o Melanoma,
à partida vale tudo!’, dirigida às
crianças e jovens participantes
no programa municipal de ocupação de tempos livres Férias
Activas – Verão 2022.
Até ao momento, foram abrangidas cerca de 75 crianças/jovens, distribuídas pelos três grupos do programa Férias Activas
2022, sendo que se pretende alcançar a totalidade de participantes no programa que rondará
140 crianças/jovens. No âmbito
da dinamização de actividades
de Educação para a Saúde ‘As
minhas Aventuras Contra o Sr.
Escaldão’, a cada participante
foram oferecidas uma lancheira
e uma pulseira para medição da
radiação ultravioleta.
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De 12 a 14 de Agosto

Soutelo acolhe Arraial
do Melão Casca de Carvalho
VILA VERDE
| Redacção |

Após dois anos de paragem forçada pela
pandemia, o Arraial do Melão Casca de
Carvalho está de regresso a Soutelo para
brindar habitantes locais e visitantes, bem
receber os emigrantes e divulgar as potencialidades soutelenses.
De 12 a 14 de Agosto, o Espaço Ténis
(Porto Carrero) é palco de um autêntico
hino aos tradicionais arraiais minhotos. A
música fica a cargo de Jorge Loureiro,
Sérgio Mirra Trio, banda Dimensão Minhota e Roda das Concertinas da Avenida.

No sábado, há ainda after party com o DJ
Sá. Nota de destaque também para o Passeio a Cavalo e o Passeio de Mota, actividades que vão levar os participantes à
(re)descoberta da beleza da região.
A gastronomia regional é outro dos
grandes atractivos do evento. O famoso
Melão Casca de Carvalho de Soutelo, que
anualmente atrai inúmeras de pessoas à
freguesia, é a figura de proa. No entanto,
não faltam variadas opções para os apreciadores da boa gastronomia minhota.
O XI Arraial do Melão Casca de Carvalho de Soutelo é organizado pela Junta de
Freguesia de Soutelo e integra a programação Na Rota das Colheitas.

Esposende instala torre
de vigia em Belinho
O MONTE DA SENHORA DA GUIA, em Belinho, conta agora
com uma torre de vigia de incêndios rurais.

Publicidade

DR

Esposende instalou uma torre de vigia de incêndios, no Monte da Senhora da Guia, Belinho.

ESPOSENDE
| Redacção |

O município de Esposende instalou uma
torre de vigia de incêndios rurais, no
Monte da Senhora da Guia, em Belinho.
Trata-se do primeiro equipamento desta
índole criado no concelho, o qual foi estrategicamente colocado num dos pontos
de maior visibilidade do território concelhio para detecção precoce de incêndios.
Esta torre de vigia contribui para garantir melhores condições de trabalho aos
operacionais que efectuam a vigilância da
mancha florestal concelhia, na medida em
que permite aumentar a área de visibilidade, possibilitando uma maior eficácia nas
acções de detecção.
A instalação deste equipamento, suportada pela câmara de Esposende, enqua-

dra-se na estratégia de defesa dos espaços
natu- rais e consequente defesa e protecção das populações, visando também o
cumprimento das metas dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente no que concerne ao ODS 13
- Acção Climática, ao ODS 15 - Proteger
a Vida Terrestre e ao ODS 17 - Parcerias
para a Implementação dos Objectivos de
Sustentabilidade.
Recentemente, por ocasião do alerta de
incêndios rurais, o vereador com o pelouro da Floresta, Guilherme Emílio, juntamente com o presidente da União das Freguesias de Belinho e Mar, Manuel Abreu,
acompanhou o trabalho da Equipa de Sapadores Florestais de Esposende, visitando a torre de vigilância colocada este ano
no terreno.
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‘Soldados da Paz’ celebram
aniversário com estabilidade
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amares assinala hoje 113 anos de socorro às populações.
Corporação tem por lema ‘Vida por Vida’.
Festa de aniversário

Condecorações
e desfile
de viaturas
com crianças

DR

Hoje é dia de festa para os Bombeiros Voluntários de Amares

Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Amares celebra
hoje o seu 113.º aniversário num
quadro de estabilidade directiva
e de comando, bem como de
equilíbrio económico-financeiro.
José Gonçalves, presidente da
direcção da Associação Humanitária desde 1998, garante ao
Correio do Minho que a instituição vive uma situação estável,
normalizado que foi, há pouco
mais de um ano, o quadro de comando da corporação, após lon-

A

zzz
A Associação
Humanitária de
Bombeiros Voluntários
de Amares, com sede na
freguesia e Ferreiros, foi
fundada a 5 de Agosto de
1909.
Os actuais estatutos
resultam de uma
alteração aprovada no
ano de 2009.

go período em que o actual comandante, Domingos Ferreira,
esteve a dirigir sozinho o corpo
activo na qualidade de adjunto
de comando.
Em termos económico-financeiros, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Amares, com perto de cinco mil
associados, vive, nas palavras do
seu presidente, “com as receitas
necessárias para as despesas”,
ultrapassado o período crítico da
pandemia, durante o qual a instituição teve de recorrer ao crédito
bancário para cumprir os seus

compromissos, nomeadamente o
pagamento de salários.
Um donativo de um empresário permitiu à Associação Humanitária saldar já esse empréstimo, aliviando uma gestão que é
feita com “muito rigor nas despesas”.
O presidente da direcção, José
Gonçalves, destaca que os Bombeiros de Amares têm tido a ajuda de cidadãos e empresas do
concelho, sobretudo neste período de Verão que atravessamos,
em que o aumento de serviços
implica maiores gastos.

O 113.º aniversário da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amares é assinalado este
sábado, no quartel da corporação,
com a imposição de condecorações,
em cerimónia agendada para as
16h45, a que se segue, às 18h00,
uma sessão solene com intervenções de dirigentes da corporação e
de entidades convidadas, nomeadamente a Federação Distrital de
Bombeiros, Autoridade Nacional de
mergência e Protecção Civil, Liga
dos Bombeiros e Câmara Municipal
de Amares. A partir das 22h00, as
viaturas dos Bombeiros desfilam
pela sede do concelho com crianças, retomando a associação uma
prática dos últimos anos que visa
sensibilizar os mais novos para a
causa humanitária perseguida pelos ‘soldados da paz’.

Publicidade
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Minimizar os riscos em situação de previsão ou ocorrência de acidente grave é uma das missões dos Bombeiros de Amares

Presidentes da Câmara e dos Bombeiros: cooperação é fundamental

Equipas de Intervenção Permanente
garantem prontidão do socorro
Os Bombeiros Voluntários de Amares acolhem duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) para assegurar
rapidez na resposta a urgências e emergências.

A

Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Amares conta este
ano com um subsídio de 40 mil
euros da Câmara Municipal,
considerando a actual direcção
que esse apoio pode ser melhorado, apesar das limitações financeiras com que a autarquia se
depara.
O presidente da direcção, José
Gonçalves, alega que, “atendendo ao que a corporação faz com
os meios que dispõe”, o suporte
municipal poderá ser reforçado.
O Município de Amares, no

quadro de protocolos com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e a Autoridade Nacional de Emergência e
Protecção Civil, comparticipa o
funcionamento de duas Equipas de Intervenção Permanente
(EIP), criadas nos anos de 2018
e 2021.
Com cinco elementos cada, as
EIP estão em permanência no
quartel para acorrer a qualquer
situação de urgência ou emergência.
O presidente da direcção dos
Bombeiros Voluntários de Ama-

res refere que, apesar de a Câmara Municipal e a Autoridade
Nacional de Emergência e Protecção Civil suportarem os salários dos bombeiros afectos às
duas EIP, é a corporação que assume os encargos resultantes do
uso das viaturas por parte destes
operacionais.
Na actual período de fogos florestais que vai até meados de
Outubro, os Bombeiros Voluntários de Amares contam com
mais duas equipas permanentes
de cinco elementos cada.
O comandante da corporação,

Domingos Ferreira, adianta que,
este ano, o concelho de Amares
ainda não foi afectado por fogos
florestais de grande dimensão,
mas que os seus operacionais
têm sido chamados com regularidade para o combate às chamas
em concelhos vizinhos e outros
mais afastados.
Nesta época do ano, os Bombeiros Voluntários de Amares
têm sido requisitados pelo Município para, com o seu camião
cisterna, reforçarem o abastecimento público de água em diversos pontos do concelho.

Em Julho, a Câmara Municipal
aprovou um subsídio extraordinário de cinco mil euros aos
Bombeiros Voluntários para
comparticipar esse transporte de
águas nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do ano
passado.
O comandante Domingos Ferreira considera que aquela verba,
para além de chegar tarde, é insuficiente para cobrir todas as
despesas inerentes ao serviço de
reposição de água dos reservatórios públicos em algumas freguesias do concelho amarense.

Publicidade

A União de Freguesias
de FERREIROS, PROZELO
e BESTEIROS

Apoia e incentiva os
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE AMARES
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Bombeiros Voluntários de Amares viram reforçado este ano o corpo activo

Domingos Ferreira lidera equipa de comando dos Voluntários amarenses

Formação é uma das prioridades
da equipa de comando
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares conta arrancar em Setembro com nova escola para novos
elementos na corpo activo.
o passado mês de Abril,
19 novos bombeiros voluntários de Amares receberam as respectivas insígnias,
tal como outros sete elementos que foram promovidos à categoria de bombeiros de 2.ª classe.
Para o comandante da corporação, a entrada destes novos bombeiros “veio equilibrar o corpo
activo”, actualmente constituído
por cerca de oito dezenas de homens e mulheres.
Domingos Ferreira destaca a
formação e o alargamento do

N

quadro do corpo activo como
uma das principais prioridades
da equipa de comando que foi
empossada em Julho do ano passado.
O comandante dos Bombeiros
Voluntários de Amares adianta
que, no próximo mês de Setembro, deverá iniciar-se uma nova
escola de bombeiros.
“A todos estes homens e mulheres que se esforçaram e mostraram merecedores desta progressão na carreira, e aos novos
bombeiros, cujo percurso agora
inicia e que ao longo de um ano

mostraram uma dedicação excepcional”, os responsáveis da
Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Amares desejam “as maiores felicidades, certos de que irão desempenhar as suas funções da melhor forma possível honrando a
farda que envergam”.
Sublinham também que “o
dia de uma promoção é sempre
um marco importante na carreira de um bombeiro, no entanto
uma promoção acarreta consigo
também uma responsabilidade
acrescida”

Equipa de comando empossada

Dia 10 de Julho de 2021 marca
a História dos Bombeiros de Amares
O dia 10 de Julho de 2021 ficará para a história dos Bombeiros Voluntários de
Amares, já que, nessa data, a corporação voltou a ter um quadro de comando
completo.
Domingos Ferreira, na corporação desde 1990, assumiu, durante cerca de década e meia, as funcões de comandante, mas com a categoria de adjunto e sem
os restantes elementos da equipa de comando.
A 10 de Julho último, tomou posse como comandante em plenitude de funções, acompanhado de Miguel Eiras, na corporação desde 1999 e que ascendeu a 2.° comandante, e de Rita Joana Costeira, na corporação desde 2000, que
assumiu as funções de adjunto de comando.
Publicidade
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Corporação tem
a mais antiga
bombeira do distrito
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Goreti Brandão
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Combate a incêndios florestais e socorro em meio aquático são das valências dos Bombeiros Voluntários de Amares

Nova ambulância de socorro
é prioridade imediata
Direcção e comando dos Bombeiros Voluntários de Amares têm identificadas as
necessidades mais urgentes da corporação.
uma nova ambulância é
a prioridade imediata da
Associação Humanitária
de Bombeiros Volutários de
Amares no que diz respeito a
equipamentos de socorro.
Para além da renovação regular
do seu parque de viaturas, a corporação amarense aspira também à substituição da actual auto-escada de 25 metros por outra
de maior alcance, atendendo à
existência no concelho de pré-

U

dios com altura superior à do actual veículo.
Uma das últimas aquisições
dos Bombeiros Voluntários de
Amares foi um auto-tanque de
16 mil litros, essencial para o
combate a incêndios florestais e,
particularmente neste período do
ano, para o abastecimento de
água a populações de zonas periféricas do concelho.
A viatura, que custou cerca de
25 mil euros, foi financiada pela

Câmara Municipal de Amares,
através de um subsídio extraordinário à Associação Humanitária.
Quanto à nova ambulância de
socorro , o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amares, José
Gonçalves, espera que a mesma
possa vir a ser adquirida com
verbas próprias da instituição.
Tem sido prática da direcção
reservar em conta própria o va-

lor das quotas dos associados
para essa finalidade.
Ao serviço desde o ano 2000, o
quartel dos Bombeiros Voluntários de Amares já necessita de
obras de reabilitação exterior e
dos seus espaços interiores, pelo
que a direcção da Associação
Humanitária está atenta à abertura de concursos para acesso a
programas de financiamento nacional ou comunitária com esse
fim.

Goreti Brandão, ao serviço dos
Voluntários de Amares desde
1989, é a mulher há mais tempo
em actividade como bombeira
no distrito de Braga.
A sua dedicação à causa dos
bombeiros foi recentemente reconhecida pela Liga dos Bombeiros Portugueses com a medalha de serviços distintos, grau
ouro.
A condecoração foi entregue a
Goreti Brandão, em Lamego, na
cerimónia comemorativa do Dia
do Bombeiro

São quase cinco mil

Campanha de sócios
em perspectiva
A direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amares pondera a realização de uma campanha de
angariação de novos sócios.
O presidente considera que o
número quase cinco mil associados s relevante, atendendo à dimensão do concelho, mas entende que ao mesmo pode crescer,
contribuindo, assim, para a sustentabilidade financeira da instituição.

Publicidade
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Pintura de Elisabeth Leite capta
usos e costumes em Vieira do Minho

A artista esteve em
residência artística na
aldeia de Campos, em
Vieira do Minho, onde
produziu uma pintura
mural que eterniza rostos
de mulheres e homens da
região. “As imagens, que
compõem esta obra de
arte, são da terra e das
gentes cuja relação com a
natureza é forte. A pintura
faz-se destes encontros”,
lê-se na lápide ontem
descerrada e que se
encontra junto à pintura.

RUA JOÃO DE DEUS acolhe pintura pública de Eilsabeth Leite, uma obra promovida no âmbito do
consórcio Minho-IN.
VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

Junto a um parque temático que
a autarquia está a arranjar, anexo
à rua João de Deus, no centro de
Vieira do Minho, a pintora Elizabeth Leite desenhou uma obra
inspirada nas gentes e no meio
rural que conheceu durante uma
residência artística na aldeia de
Campo. Numa parede com cerca
de 220 metros quadrados, pintou
homens e mulheres a lavrar a
terra ou a fazer cestos, cavalos e
bois, ovelhas, porcos e patos.
A obra de arte pública foi inaugurada ontem, com presença da
própria artista, do presidente da
Câmara, António Cardoso, de
Marta Coutada, secretária executiva da Comunidade Intermunicipal do Ave em representação
do consórcio Minho-IN — que
integra 24 municípios dos distritos de Braga e Viana do Castelo,
e de Helena Mendes Pereira, da
Net Gallery, que teve a seu cargo
a curadoria.
Marta Coutada explicou que a
obra insere-se no programa de
intervenções artísticas e comunidade denominado ‘No Minho

DR

A artista, o presidente da Câmara Municipal, a curadora e a secretária executiva da CIM-AVE do Ave

não há aldeia melhor do que a
minha’ , através do qual se procura “animar territórios de baixa
densidade” e “trazer artistas para
o território”.

A curadora Helena Mendes Pereira esclareceu que a encomenda custou 9 mil euros, e estimou
em pouco mais do que 40 euros
o metro quadrado, o que consi-

derou um preço baixo, tendo em
conta a qualidade da artista e a
qualidade do trabalho.
Helena Mendes Pereira explicou que a encomenda buscou

Intervenção na Avenida Alberto Sampaio

Obras junto à muralha interrompem trânsito
GUIMARÃES
| Redacção |

Decorrerá, entre 9 e 19 de Agosto, na Avenida Alberto Sampaio,
em Guimarães, junto à muralha,
uma reparação dos pavimentos
e execução de marcações horizontais de via ciclável partilhada. Esta intervenção provocará a
interrupção do trânsito na avenida, durante o referido período,
informou a Câmara Municipal.
Tratando-se de uma via central
e estruturante da cidade, e no
sentido de procurar reduzir os
incómodos para todos os seus
utilizadores, optou-se pelo agendamento da intervenção numa
altura em que existe um menor

DR

Pormenor da Avenida Alberto Sampaio

fluxo viário, adianta a autarquia
em comunicado que enviou aos
órgãos de informação.
A intervenção ocorrerá em três
fases, de forma a permitir que a
circulação se faça, quando for
possível, através da Rua Abade
de Tagilde.
A autarquia informa ainda que
serão mantidos desimpedidos todos os acessos pedonais existentes, estará interdito o estacionamento ao longo de cada área
intervencionada.
Será facilitado pontualmente o
acesso de viaturas a moradores e
cargas e descargas através da faixa de estacionamento existente,
a qual não será alvo de intervenção, adianta ainda.

uma “ideia larga de identidade”
para espaço público.
A artista lembrou que visitou
por vários dias o território, conheceu o forno comunitário e o
moinho, conviveu com pessoas
de idade e com as crianças, vincando a alegria de as ter visto a
brincar à solta “sem necessidade
de vigilância dos pais”.
O presidente da Câmara Municipal, António Cardoso, visivelmente satisfeito com a obra que
como sustentou retrata bem “os
usos e costumes das gentes desta
terra’ , desafiou Elisabeth Leite a
pintar outra parede nas proximidades.
O edil considerou que aquela
pintura valoriza o parque temático em execução e “será mais um
motivo para os visitantes apreciarem Vieira do Minho”.

§ Guimarães
Dia 8 de Agosto
Concelho Cuidador
organiza piquenique
O projecto em rede ‘Guimarães
Concelho Cuidador’ organiza, hoje
a partir das 15h00, um piquenique
no Parque da Cidadecom cuidadores informais, familiares e amigos.
Este convívio pretende proporcionar um momento de convívio para
as pessoas que cuidam, muitas vezes 24 horas por dia, sete dias da
semana e todo o ano, ao longo de
anos, sem descansar um dia e sem
férias.
Estarão reunidos os participantes
no grupo psicoeducativo realizado
até ao momento e pessoas que
procuraram o Gabinete de Apoio ao
Cuidador, na Cruz Vermelha .
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Famalicão

Centenas aplaudiram o Devesa Sunset
CASTELLO BRANCO foi o artista que ontem deu início ao Devesa Sunset, o concerto em formato intimista conquistou o público.

FAMALICÃO
| Libânia Pereira |

Algumas centenas de pessoas
aplaudiram ontem o arranque do
Devesa Sunset, um momento
abrilhantado pelo artista brasileiro Castello Branco.
Este foi o primeiro de uma série de concertos que se vão realizar todas as sextas-feiras de

Agosto pelas 19 horas no Parque
da Devesa, em Famalicão.
No concerto em formato acústico Castello Branco trouxe aos
famalicenses alguns dos seus
maiores êxitos, e apresentou o
seu mais recente álbum, ‘Niska:
Uma Mensagem para Os Tempos de Emergência’.
Envolvido pela beleza natural
que caracteriza o Parque da De-

vesa e embalado pela sonoridade
de Castello Branco, o público
desfrutou de um momento único, descontraído, agradável e relaxante que seduziu diferentes
gerações.
Aos poucos o relvado foi-se
enchendo de público, gentes de
todas as idades, alguns pares, alguns grupos de amigos, algumas
famílias, e outros a solo, mas to-

dos se deixaram levar pelo encanto que Castello Branco trouxe na voz e nas cordas da sua
guitarra.
Foi assim o regresso do Devesa
Sunset ao formato original, formato que já tinha conquistado o
público em edições anteriores ao
período Covid.
No decorrer do espectáculo,
Castello Branco deixou um

agradecimento ao município de
Famalicão pelo convite, “por me
proporcionarem esta tarde tão
gostosa”, assim a classificou o
músico brasileiro.
O artista deixou ainda uma
mensagem ao público português
no sentido de se respeitarem as
diferenças que existem em todos
nós. “Aceitar o outro tal como
ele é”, defendeu.

Publicidade

DR

Castello Branco subiu ao palco do Devesa Sunset

§cultura
Famalicão

Parque da Devesa acolhe Devesa
Sunset todas as sextas de Agosto
O artista brasileiro Castello Branco foi assim o primeiro a actura no palco da edição deste ano do Devesa Sunset, mas a iniciativa que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, às 19
horas, vai receber ainda Capitão Fausto, no dia 12 de Agosto,
Mimi Froes, no dia 19 de Agosto, e Golden Slumbers, no dia
26 de Agosto.
Recorde-se que o Devesa Sunset, existe desde 2015, acontece
todas as sextas-feiras de Agosto, ao final do dia. Nos últimos
dois anos, devido à situação pandémica, foi anexado ao programa de animação sociocultural de verão de Famalicão, ANIMA-TE. O ano de 2022 marca o regresso da iniciativa ao seu
formato original, um estilo intimista, junto ao lago do Parque
da Devesa, plenamente inserido na natureza que o circunda.
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AMBIÇÃO, CORAGEM
E DETERMINAÇÃO SÃO
LEI PARA O FC VIZELA
ÁLVARO PACHECO confessou esperar uma I Liga mais exigente nesta nova
época e pediu ambição, coragem e determinação aos seus jogadores.
I LIGA
| Fábio Moreira |

O treinador do FC Vizela, Álvaro Pacheco, disse que espera, em
2022/2023, uma “I Liga muito
mais competitiva e exigente” do
que na época passada, que assinalou o regresso dos minhotos à
elite do futebol nacional.
“Tivemos uma pré-época que
correu dentro da normalidade. A
equipa foi correspondendo aos
desafios lançados. Esta I Liga
será muito mais competitiva e
exigente, com um nível superior
ao do ano passado”, realçou, ao
projectar o duelo marcado para
as 15:30 horas de hoje, em Vila
do Conde, com o Rio Ave FC.
Como vê cada jogo como
“oportunidade para conquistar
os três pontos”, Álvaro Pacheco
pediu uma equipa “ambiciosa”,
“corajosa” e “determinada” para
a primeira deslocação da época,
mas ciente da importância de se

§Famalicão
Médio de 30 anos
Pelé é o nono reforço
para o FC Famalicão de
Rui Pedro Silva
O FC Famalicão anunciou ontem
a contratação de Pelé, jogador
oriundo do Mónaco.
Pelé conta com 145 jogos nos
campeonatos portugueses, tendo vestido as camisolas de Belenenses, Olhanense, Paços de Ferreira, Feirense e Rio Ave. Nas
últimas temporadas, representou Mónaco, Notthingham Forest
e Reading.
Pelé, médio de 30 anos, é o nono
reforço do FC Famalicão de Rui
Pedro Silva para esta época.

TERTÚLIA

BRACARENSE
José Machado e António Duarte

A SUA RÁDIO
Antena Minho

O SEU JORNAL

FC VIZELA

Álvaro Pacheco pediu ambição e coragem aos jogadores vizelenses para a 1.ª jornada

controlar os ritmos do jogo.
“Temos de estar no limite, mas
também de ter um controlo emocional muito grande. No primei-

ro jogo, há sempre adrenalina e
temos de ser capazes de controlar isso frente a um adversário
muito competitivo”, avisou.

Famalicenses jogam hoje às 18 horas em Estoril

Rui Pedro Silva espera bom
espectáculo na 1.ª jornada
I LIGA
| Fábio Moreira |

O treinador do Famalicão admitiu estar à espera de um bom
arranque de I Liga, com um
“bom espectáculo” frente ao
Estoril Praia, salientando a
vontade de conquistar os três
pontos na jornada inaugural.
“Todas as equipas se vão
apresentar de forma diferente
porque há saídas, entradas e renovação de ideias. O Famalicão
e o Estoril vão ser duas equipas
a querer jogar bom futebol e

com ambição de ganhar todos
os jogos. Espero um bom espectáculo", disse o treinador
Rui Pedro Silva.
O técnico acredita que o equilíbrio da equipa é uma “maisvalia”, em contraste com o cenário das épocas anteriores.
“É uma vantagem e uma
mais-valia termos dois jogadores por posição. Foi identificada a consequência do crescimento de uma equipa que se
quis estabilizar na Liga nos
anos anteriores”, confessou o
técnico dos famalicenses.

Correio do Minho
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“É UM TESTE, EXTREMAMENTE, EXIGENTE PARA AS DUAS PARTES”
ZÉ NUNO AZEVEDO antevê um bom espectáculo, amanhã, entre SC Braga e
Sporting, no jogo grande da primeira jornada da I Liga. Antigo defesa espera
que as boas indicações da pré-época dos guerreiros sejam postas em campo.
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

É um início de época escaldante
em Braga. E que poderá ser uma
espécie de prenúncio do que será esta nova temporada desportiva 2022/23. Zé Nuno Azevedo
acredita que o duelo entre guerreiros e leões - a contar para a
1.ª jornada da I Liga - vai ser um
“bom espectáculo”, mesmo que
seja o primeiro encontro oficial
da época.
“Espero um bom jogo, apesar
de ser de início de temporada o
que é sempre condicionante para possíveis bons espectáculos,
mas pela ambição de uma e outra equipa podemos ter um bom
espectáculo. Pelo valor individual e colectivo estão reunidas
condições para um bom jogo,
um bom início de campeonato e
que seja um anúncio do que vai
ser esta Liga”, contou ao Correio do Minho o antigo jogador
do SC Braga, lembrando as alterações, desde logo, a chegada de
Artur Jorge ao comando.
“A mudança de liderança implica alteração quer pela estrutura táctica, quer pelo modelo
de jogo, veremos a resposta que
a equipa vai dar perante um adversário com conhecida forma
de jogar e que tem sido difícil
contrariar. Mesmo nestas condicionantes, há condições de um
lado e do outro para vencer o jogo, que seja uma perspectiva de
temporada fantástica em termos
Publicidade

+ destaque
Zé Nuno Azevedo vestiu
a camisola do SC Braga ao
longo de onze épocas.
Antigo defesa destaca
aposta na continuidade
do plantel bracarense
e lembra que, do onze
titular, o SC Braga só
perdeu David Carmo.
de qualidade de jogo”, frisou.
O agora treinador destaca a lógica de continuidade, bem patente na equipa bracarense, como tónico para uma boa época:
“se olharmos a este plantel do
SC Braga, perdeu apenas da
equipa titular o David Carmo.
Há também a mudança da forma
de jogar, a entrada do mexicano
Lainez, que é reforço, uma incógnita e ainda veremos a consistência do central Niakaté. São
perspectivas de uma época de
continuidade, esperamos que
não haja mudanças no plantel
até ao fecho do mercado e, se
assim for, poderá melhorar a
classificação de um passado recente”.
Quanto à pré-época, o antigo
defesa diz ter deixado “boas indicações”, com o SC Braga a
conseguir “bons resultados, apesar da derrota com o Portimonense”.

“As indicações foram positivas, falta agora transportar para
a competição e para os 90 minutos, vamos ver a resposta da
equipa. O teste é, extremamente, exigente para as duas partes”, alertou.
Neste primeiro encontro do
campeonato, “os olhos vão estar
em cima do Ricardo Horta, por
tudo o que envolve” o jogador
arsenalista - perante as notícias
da ida para o Benfica -, “mas
não creio que isso afecte um jogador experiente como o capitão do SC Braga”.
Do outro lado, analisa o treinador, as atenções estarão centradas em “Trincão, até pelo regresso a Braga”.
“Quer de um lado, quer do outro, vamos ver os colectivos a a
tentar dar uma resposta positiva,
são eles que vencem os jogos,
podendo aparecer uma ou outra
individualidade”, frisou.
Quanto à escolha de Artur Jorge para suceder a Carlos Carvalhal, Zé Nuno lembra que “as
apostas são boas quando vencem”.
“Para ser uma aposta do presidente António Salvador tem que
haver algo sustentável, acreditando que é possível. O valor da
equipa está lá, o valor nas anteriores equipas de formação é um
dado, mas em futebol não adianta estar com muitas teorias, porque os resultados é que ditam o
bom e o mau”, rematou o antigo
jogador.

Ambição do guarda-redes Tiago Sá

“Queremos fazer melhor do que na época passada”
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Fazer melhor que que na época passada. É
com este espírito que o SC Braga vai atacar a nova temporada desportiva 2022/23
que começa amanhã de forma oficial. A
ambição foi partilhada pelo clube bracarense, numa entrevista de Tiago Sá, atleta
que veste a camisola guerreira há 18 anos
e é considerado um verdadeiro exemplo no
que toca ao compromisso e à dedicação
em servir o clube.
“A nível pessoal o objectivo é fazer mais
jogos do que na época passada, ter mais
minutos. Sei bem o papel que tenho neste
clube e neste plantel do SC Braga, mas
também treino e trabalho todos os dias para jogar e para estar pronto para jogar
quando o mister quiser. A nível colectivo,
queremos fazer melhor que na época passada. Essas armas que temos aqui dentro,
esse querer e vontade de ser melhor todos
os dias, leva-nos obrigatoriamente a que-

rer fazer melhor do que na época passada.
Na época passada fizemos uma excelente
campanha da Liga Europa, um campeonato bom para aquilo são os nossos objectivos claros, um quarto lugar tranquilo, em
que vencemos metade dos jogos contra as
equipas que ficaram nos três primeiros lugares acima de nós”, revelou o guardião,
assumindo, “claramente”, a meta de “fazer
melhor do que na época anterior”.
Considerando ter sido uma pré-temporada “muito positiva”, Tiago Sá diz que estão a trabalhar bem com o novo treinador
“e estamos a adaptar-nos bem às suas
ideias”. “Temos de continuar a trabalhar,
porque ainda não está perfeito, a perfeição
não existe, mas procura-se. Vamos trabalhar todos os dias para sermos cada vez
melhores”, acrescentou.
Tiago Sá recordou ainda o início da carreira, que começou, curiosamente como
jogador de campo - “as primeiras fotos que
tenho no SC Braga é como avançado” - e
passou pelo GD Prado, até à chegada às

escolinhas do SC Braga, em 2004. Entre
os melhores momentos, está “a época em
que fiz mais de 30 jogos na I liga com o
Abel foi muito importante para mim, porque foi a minha época de afirmação”, assim como “a última Taça de Portugal”.
Considerando o SC Braga “um clube especial’, Tiago Sá assume querer jogar a Liga dos Campeões e que o campeonato nacional “está no topo da lista de objectivos
do SC Braga”. “Não digo que é sonho,
porque acho que é um objectivo e que se
trabalhar as coisas acontecem, não sei
quando, mas acredito que um dia vai acontecer”.
Esta temporada, os adeptos podem esperar “uma equipa que vai jogar sempre para
ganhar”: “é esse o nosso foco. Não vamos
falar de jogos que venham pela frente e
nem pensar nisso, é foco total no primeiro
treino da semana para o próximo jogo e será sempre assim, do primeiro ao último
minuto a tentar deixar tudo em campo para
ganhar”.

§nota
Autor do “É golo, É golo do Braga”

Rui Santos apresentou nova música
dos Guerreiros do Minho
Rui Santos, o conhecido autor da música “É golo, é golo do Braga”, apresentou uma
nova música em honra dos Guerreiros do Minho. “Eu sou do Braga” é a nova canção
que promete unir a cidade em torno do clube arsenalista.
“A ideia parte daquele refrão que os red boys utilizam. Achei que era preciso mais
conteúdo. Resolvi acrescentar duas quadras e assim completar a canção “Eu sou do
Braga”, que é produzida pelo Jaime Carvalho”, explicou o músico Rui Santos.
Rui Santos admite que ficou surpreendido com o sucesso da música “É golo, é golo
do Braga”, mas espera que esta nova canção também venha a ser entoada no Estádio Municipal de Braga.
Publicidade
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I Liga

Anos pares são motivo de enorme
alegria para os Guerreiros do Minho
DESDE 2016, o SC Braga só vence o Sporting CP caso seja um ano par. Por sua vez, os anos ímpares sorriem sempre à equipa
leonina. Este ano de 2022 já patrocinou um belo triunfo em Alvalade, com o jovem Gorby a manter a “tradição” bem viva.
I LIGA
| Fábio Moreira |

Nos últimos anos, um novo capítulo tem vindo a ser escrito nos
desafios entre o SC Braga e
Sporting CP. Curiosamente, os
Guerreiros do Minho têm vindo
a ter mais motivos para sorrir em
anos pares, enquanto que os
leões acabam por festejar sempre nos anos ímpares.
Esta história começou a escrever em Dezembro de 2016. Arsenalistas e leões encontravamse em Alvalade para a 14.ª
jornada da I Liga de 2016/2017.
No final desse desafio, um tento
solitário de Wilson Eduardo garantiu o triunfo do SC Braga.
No ano seguinte, acabou por
ser o Sporting CP a ter mais motivos para sorrir. Os leões cederam um empate em casa, mas
vieram a Braga vencer por 2-3.
No entanto, em 2018, os Guerreiros do Minho fizeram um pleno frente aos leões. O SC Braga
recebeu e venceu o Sporting a
31 de Março de 2018 para a 28.ª
jornada da I Liga de 2017/2018
por 1-0 (golo de Raúl Silva). Este mesmo resultado viria a repetir-se na 5.ª jornada da temporada seguinte, com o SC Braga,
novamente, a receber e vencer
os leões (desta feita, tento solitário de Dyego Sousa).
Entretanto, novo ano ímpar
chegou. E, mais uma vez, os
Publicidade

SC BRAGA

Em anos pares, os Guerreiros do Minho acabam por sair sempre vitoriosos dos confrontos com o Sporting CP

Guerreiros do Minho não se viram capazes de bater os leões.
Com três desafios em 2019, o
SC Braga saiu sempre derrotado
pelo conjunto verde-e-branco
(duas derrotas para o campeonato e uma para meia-final da Taça

da Liga de 2018/2019).
Porém, os arsenalistas acabariam por a bom porto os seus
destinos em 2020. O SC Braga
praticamente arrancou esse ano
eliminando o Sporting CP das
meias-finais da Taça da Liga, ao

vencer os leões por 2-1 a 21 de
Janeiro desse ano. Seguiu-se um
novo confronto com os verde-ebrancos a 2 de Fevereio e, mais
uma vez, os Guerreiros do Minho venciam os leões por 1-0
(golo de Trincão, agora jogador

do Sporting).
Contudo, o ano passado foi um
ano duro para os arsenalistas em
jogos com os leões. Em 2021,
bracarenses e sportinguistas encontraram-se em campo por cinco ocasiões e, em todas essas
partidas, foram os leões a sorrir
e a erguer dois troféus pelo
meio.
Nesse ano, logo no segundo
dia de 2021, o Sporting já se impunha ao SC Braga com um
triunfo de 2-0 em Alvalade. Passados 20 dias, leões e Guerreiros
do Minho encontraram-se para a
final da Taça da Liga, que o
Sporting CP acabaria por conquistar graças a um golo solitário de Porro.
Três meses se passaram até ao
novo desafio. Porém, quando este chegou foi o Sporting a sair
como vencedor outra vez. E volvidos outros três meses, os leões
conquistavam outro troféu perante o SC Braga, ao erguerem a
Supertaça de 2021. Ainda nesse
ano ainda houve tempo para um
triunfo dos leões em Braga para
a 2.ª jornada da I Liga.
No entanto, os anos pares parecem sorrir aos minhotos e o Braga voltou a provar isso mesmo
na época passada, A 22 de Janeiro, os minhotos foram ao Estádio José Alvalade XXI e um
pontapé-canhão de Gorby manteve a tradição minhota dos
triunfos sobre os leões em anos
pares.
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§SC Braga

“A nossa identidade
está bem deﬁnida”

Liga Revelação

Jovens Guerreiros do Minho estreiam-se
com triunfo frente ao FC Vizela

PEDRO SANTOS admitiu que os jovens arsenalistas estão a assimilar bem as
ideias da equipa técnica que o SC Braga B tem a sua identidade definida.
LIGA 3
| Fábio Moreira |

Pedro Santos, capitão dos ‘bês’
arsenalistas, notou que a préépoca do SC Braga B tem sido
muito bem conseguida. O jovem
Guerreiro do Minho confessou
que a identidade da equipa está
bem definida e que as ideias da
equipa técnica estão a ser bem
assimiladas.
“Nos jogos que já fizemos
mostrámos que a identidade está
bem definida e que as ideias da
equipa técnica estão a ser bem
assimiladas por nós. Fizemos
boas exibições contra adversários que jogam de forma diferente e elas dão-nos expectativas
boas para o futuro. Temos tido
mais posse de bola em todos os
jogos e temos criado mais situações de golo que os adversários.
Vamos entrar em todos os jogos
para conquistar os três pontos e
queremos ser dominadores.
Quando não conseguirmos ser
dominadores como gostamos,
vamos saber adaptar-nos de forma a sairmos vitoriosos”, notou
Pedro Santos.
O capitão dos ‘bês’ bracarenses
explicou ainda que equipa se
identifica com a ideia de jogo do
treinador e garantiu que, quem
acompanhar o SC Braga B, vai
gostar do futebol praticado pela
equipa.
“A proposta de jogo da equipa
técnica foi aceite por nós porque

SC BRAGA

Guerreiros do Minho entraram com o pé direito na nova temporada

Os sub-23 do SC Braga receberam e venceram o FC Vizela em jogo da jornada inaugural do Torneio de Abertura da Liga Revelação. Macedo, de
grande penalidade, apontou o único tento do encontro.
Os jovens Guerreiros do Minho entraram bem na partida e depressa
assumiram o controlo do jogo, procurando impôr-se perante os vizelenses.
Porém, os grandes lances do encontro acabariam por chegar só no segundo
tempo.
Macedo, aos 51 minutos, marcou de calcanhar, mas o golo foi anulado. No
entanto, já na recta final da partida, de grande penalidade, Macedo não
desperdiçou e consumou o triunfo bracarense.

Futebol feminino

“O balanço é positivo e cumprimos
os nossos objectivos para o estágio”

SC BRAGA

Pedro Santos mostrou que o SC Braga B está pronto para uma nova época na Liga 3

identificámo-nos com ela. Trabalhamos todos os dias para chegarmos à nossa melhor versão e
tenho a certeza que quem acompanhar os nossos jogos vai gostar de ver o SC Braga B jogar”,
garantiu o capitão arsenalista.
Pedro Santos notou ainda que o
plantel já tem experiência de Li-

ga 3 e a equipa tem qualidade e
jogadores que dão garantias.
“Além da maioria já ter um ano
de experiência na Liga 3, temos
uma equipa com muita qualidade e todos os jogadores dão garantias. Nos treinos a intensidade é máxima e a postura tem de
ser essa”, disse o capitão.

Gonçalo Nunes, treinador da
equipa de futebol feminino do SC
Braga, mostrou-se bastante satisfeito com o estágio das arsenalistas em Bilbao, Espanha.
“Tinhamos três grandes objectivos. Primeiro, era importante juntar, pela primeira vez, o grupo todo, para que este saísse daqui
mais fortalecido. Queríamos continuar com bons níveis competitivos, por isso viemos aqui à procura de desafios. O balanço é muito
positivo e cumprimos os nossos
objectivos”, notou o treinador das
SC BRAGA
Guerreiras do Minho, Gonçalo Nunes.
Gonçalo Nunes faz balanço positivo
Publicidade
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Muito mais do que um clube

GCD ÁGUIAS NEGRAS TABUADELO assinalou o 52.º aniversário com uma vitalidade pujante e olhos postos no
futuro. Formação e futebol feminino são as apostas, num clube que é muito mais do que apenas futebol.

M

ais do que um clube, uma instituição com ética e respeito
por valores desportivos, pessoais e institucionais. O Grupo Cultural Desportivo
Águias Negras Tabuadelo celebrou o 52.º
aniversário com uma vitalidade que abre
perspectivas de horizonte, numa aposta
que passa pela formação, pelo feminino e
por criar atletas com valores.
“O Águias de Tabuadelo é um clube
muito singular, de uma aldeia pequena do
concelho de Guimarães, pautado pela honestidade e seriedade. Nunca teve de fechar portas e, ao longo destes 52 anos de
existência, nunca teve em pausa de direcção nem de actividade, foi sempre muito
bem dirigido pelas anteriores direcções,
sempre com muita lealdade e respeito pelos adversários. É um clube muito respeitado na região e é isso que nos leva a ser
tão dedicados a todos os jogadores”, sublinhou o presidente Joaquim Jorge.
Entre as memórias da história do clube,
contou o dirigente, “está a nossa ida ao
Jamor, no segundo ano do futebol feminino, em 2018/19”. “Fomos campeões em
sub-15 e fomos representar a AF Braga,
no torneio da Festa do Futebol Feminino.
Só ir representar a AF Braga, foi um feito,
porque estávamos a iniciar o projecto do
futebol feminino. Também já participámos em Barcelona num torneio feminino
e destaco ainda as subidas à Divisão de
Honra, em seniores masculinos, nas anteriores direcções, já não é do meu tempo,
mais do que uma vez”.
No cargo de presidente há 10 anos, Joaquim Jorge tem uma vida toda ligada ao

Publicidade

História

Actualidade

Fundado a 5 de Agosto de 1970,
o Grupo Cultural Desportivo Águias Negras
Tabuadelo celebra 52 anos de história sem
interrupções e com um nome de relevo na
região e na Associação de Futebol de Braga.
Muito mais do que um clube, é uma
instituição marcada por valores
desportivos, pessoais e institucionais.
Em termos seniores masculinos, tem várias
subidas à Divisão de Honra no percurso,
destacando-se na história mais recente o
futebol feminino numa aposta forte.

Com uma forte aposta na formação e no
feminino, o GCD Águias Negras Tabuadelo
conta com cerca de 200 atletas e, na época
passada, competiu em todos os escalões de
formação masculinos e contou ainda com
dois escalões de formação femininos, sub13 e sub-15 e seniores femininos.
Na história do clube, está a ida ao Jamor,
em 2018/19, no segundo ano do futebol
feminino, em que foram campeões sub-15
e representaram a AF Braga no torneio da
Festa do Futebol Feminino.

clube: foi atleta durante 20 anos, como
defesa central, numa carreira por inteiro
com a camisola do Águias Negras Tabuadelo, seguindo-se o papel de director e,
nos últimos 10 anos, de presidente.
“É um balanço muito positivo, aquilo
que propusemos quando tomámos posse
foi cumprido: a requalificação das instalações, melhoramento dos balneários,
criação do futebol feminino e de formação. Foram 10 anos de muito trabalho e
muita dedicação de toda a estrutura, é um
saldo muito positivo, mas espero que, no
final desta época, apareça alguém, porque
será o meu último ano de mandato”.
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+ destaque
Treinador Lindolfo Moreira
vai continuar no comando técnico
do Águias Negras Tabuadelo, em
2022/23, depois de ter assumido
o cargo já no ﬁnal da época
passada, em Março. Objectivo
passa pela subida de divisão.

“Próximo passo é tornar instalações mais
amigas do ambiente com painéis solares”

Q

uando Joaquim Jorge assumiu
os destinos do GCD Águias
Negras Tabuadelo - há 10 anos
- traçou como principais metas
a requalificação das infra-estruturas. do clube vimaranense. Confessa ser um presidente orgulhoso pela obra
feita e pelo desenvolvimento do clube,
um projecto sustentado, tanto a nível sénior como de formação, a principal aposta
de olhos postos no futuro. Com a cobertura da bancada do campo de jogos prestes
a ficar concluída - obra será inaugurada
no próximo dia 17 de Setembro, juntamente com a apresentação dos plantéis
para a nova época -, o presidente tem já
mais projectos na calha.
“Gostava de pôr o clube mais independente em termos energéticos. Estamos a
terminar a bancada e a cobertura, a iluminação LED já está a funcionar e o próximo passo é conseguir arranjar forma de
tornar as nossas instalações mais amigas
do ambiente na questão das águas, com
painéis solares para os banhos. Até ao final da época gostava de ter este projecto
concretizado”, revelou, enaltecendo o
apoio da Câmara Municipal de Guimarães e do IPDJ, determinante para o “projecto muito ambicioso” da instalação da
iluminação LED.

lll
“Quando tomei posse como
presidente, suspendemos a equipa
sénior e o nosso projecto foi partir
para a formação e, quando
tivéssemos jogadores da casa,
iríamos iniciar outra vez a equipa
sénior. Isso aconteceu quatro anos
depois e agora temos 90 por cento
dos jogadores que são da nossa
formação, o que nos deixa super
felizes. Somos também o clube mais
antigo do concelho de Guimarães
com seniores femininos, vai ser a
6.ª época, quando começámos só o
Sandinenses tinha equipa feminina
e entretanto acabou.”
Em termos de objectivos para a equipa
sénior, Joaquim Jorge manteve a aposta
na equipa técnica de Lindolfo Moreira,
que assumiu o cargo já perto do final da
época, em Março.
“O objectivo do Tabuadelo é sempre subir de divisão, é muito complicado, este
ano estivemos perto de conseguir, ficámos em segundo lugar, mas a nossa polí-

tica e projecto é dar oportunidade e opção
aos nosso jovens. Vamos lutar para subir
de divisão, até porque, neste escalão não
há outra meta que não essa, é sempre subir, temos que ser um pouco mais ambiciosos”, revelou, destacando ainda a
aposta no feminino.
“Somos o clube mais antigo do concelho de Guimarães com seniores femini-

nos, vai ser a 6.ª época, quando começámos só o Sandinenses tinha equipa feminina e entretanto acabou. Só depois disso
veio o Vitória SC e o Brito. É um projecto
sustentado, apesar de ser cada vez mais
difícil, porque há mais equipas femininas
e concorrência e como somos um clube
que não pagamos, temos sempre mais dificuldades para manter as atletas”.
Publicidade
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Emanuel, Ribeiro,
Pimenta e Teresa
apurados para ﬁnais

HOJE ÀS 15H19 o quarteto K4 formado por Emanuel Silva, João Ribeiro,
Messias Baptista e David Varela disputa final de 500 metros. Segue-se
às 15.51 Fernando Pimenta na final de K1 500 metros.

DR

Tripulação do K4 com Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela

CANOAGEM

| Rui Serapicos |

Quatro canoístas minhotos que
estão a disputar o Campeonato
dfo Mundo de velocidade, a decorrer no Canadá, já garantiram
presença em finais.
O limiano Fernando Pimenta,
que defende o título mundial em
K1 1.000 e a prata em K1 5.000 ,
apurou-se em termos individuais
Publicidade

no K1 para as distâncias de 500,
e de 1000 metros e ainda, em
dupla com a esposendense Teresa Portela no K2 misto para a
distância de 500 merros.
Pimenta vai ter final de K1 00s
500 metros hoje às 15:52 (hora
de Lisboa).
Teresa Portela tem também já
assegurada a presença na final
de K1 200 metros. Uma hora e
meia depois de ter falhado, por

um lugar, a final K1 500 metros,
Teresa Portela, que largou na
pista cinco, concluiu a prova de
K1 200 em 44 segundos, mais
52 centésimos do que a chinesa
Mengdie Yin.
Teresa já tinha garantido um
lugar na final do K2 500 misto
com Fernando Pimenta, além da
final B, entre o 10.º e o 18.º, no
K1 500.
Dois outros canoístas minho-

tos, o bracarense Emanuel Silva
(que nesta época saiu do Sporting) e o esposendense João Ribeiro integram juntamente com
Messias Baptisra e David Varela
a tripulação K4 que se apurou
para a final de 500 metros.
A competir na pista seis, João
Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela concluíram a sua prova em 1.25,28
minutos, a 1,86 segundos da

Ucrânia, que bateu a Eslováquia
por 64 centésimos de segundo.
O quarteto olímpico luso, que
este ano tinha um quinto e um
10.º lugar nas Taças do Mundo,
vai disputar a final de K4 500
metros hoje , às 15:19 (hora de
Lisboa).
João Ribeiro tem ainda garantido, na formação dupla com Messias Baptisrta o apuramento para
a meia final de K2 500 metros.
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1,795€
1,825€
1,875€
1,895€
1,935€
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83.ª Volta a Portugal

PRÓLOGO
1.ª Etapa
2.ª Etapa
3.ª Etapa
4.ª Etapa
5.ª Etapa
6.ª Etapa
7.ª Etapa
8.ª Etapa
9.ª Etapa
10.ª Etapa

5,4 KM
193.5 KM
181.5 KM
159.0 KM
169.1 KM
165.7 KM
159.9 KM
150.1 KM
182.4 KM
174.5 KM
18.6 KM

McGill vence primeira etapa da Volta
CICLISTA NORTE-AMERICANO da Wildlife Generation Pro Cycling venceu ontem a primeira etapa da 83.ª Volta a Portugal. No
entanto, o triunfo do americano não foi suficiente para tirar a camisola amarela das mãos do português Rafael Reis.
+ classificação

CICLISMO
| Fábio Moreira |

O ciclista norte-americano Scott
McGill da Wildlife Generation
Pro Cycling venceu ontem a primeira etapa da 83.ª edição da
Volta a Portugal, com Rafael
Reis da Glassdrive-Q8-Anicolor
(e vencedor do prólogo) a manter a liderança.
Num 'sprint' reduzido por uma
queda a pouco mais de dois quilómetros da meta, instalada em
Elvas, 193,5 quilómetros após a
partida em Vila Franca de Xira,
o norte-americano Scott McGill
venceu em 4:30.28 horas, o
mesmo tempo do britânico Oliver Rees da Trinity Racing e do
uruguaio Mauricio Moreira (colega de equipa de Rafael Reis na
Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro classificado,
respectivamente.
Na geral, Rafael Reis mantém
a liderança, à frente do colega
Mauricio Moreira e Oliver
Rees, que ocupam os dois sePublicidade

Classiﬁcação da 1.ª etapa:
1. Scott McGill, USA, (Wildlife
Generation Pro Cycling)
2. Oliver Rees, GB, (Trinity
Racing)
3. Maurício Moreira, URU,
(Glassdrive/Q8/Anicolor)
4. João Matias, POR, (TavferMortágua-Ovos Matinados)
Geral por equipas:
1. Glassdrive-Q8-Anicolor,
Por, 13.50 minutos
2. Efapel, Por, a 19 segundos
3. Trinity Racing, GB, m.t.

DR

Rafael Reis, da Glassdrive-Q8-Anicolor, mantém camisola amarela apesar do triunfo de Scott McGill

guintes lugares do pódio.
Na sexta-feira, a segunda etapa
parte de Espanha, de Badajoz,
com 181,5 quilómetros até Cas-

telo Branco, num percurso com
três contagens de montanha de
terceira categoria.
Na classificação geral de equi-

pas, a Glassdrive-Q8-Anicolor
segue na 1.ª posição, com Rafael Reis a manter-se como o
melhor português em prova.

Classiﬁcação da juventude:
1. Oliver Rees (Trinity Racing)
2. Max Walker (Trinity Racing)
3. Mario Aparicio (Burgos-BH)
Melhor Português
1. Rafael Reis (4.36.39)
2. Tiago Antunes (a 12 seg.)
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ID: 124391013-210:

125 000 €

Loja em Braga
Loja de 2 pisos totalmente remodelada no centro da
cidade, com excelente área e montra.
Localizada muito próximo do Fórum Braga.
Não perca esta oportunidade!
C.E: C

ID: 124391005-406:

66 500 €

Lote em Santa Lucrécia
Para construção de moradia unifamiliar, isolada,
constituída por dois pisos, localizado em frente à
Igreja de Santa Lucrécia .
10 Km do centro da cidade.

ID: 124391001-1219:

35 000 €

Terreno para construção de moradia individual,
em Sequeiros
Com 1800 m2 de área, bons acessos, vistas
deslumbrantes, a poucos metros da praia fluvial
(Rio Homem) e a 5 minutos de Caldelas. Ótimo
para casa de férias e investimento!

ID: 124391034-60:

139 900 €

Loja em Braga
Espetacular loja com 125m2,
com potenciaal para serviços e comércio,
inserida em zona de eleição. C.E: B

ID: 124391001-1173:

145 000 €

Apartamento T3 à venda em Braga
T2+1 com sótão remodelado.
Localizado na Avenida da Liberdade.
C.E: F

ID: 124391013-87:

25 000 €

Terreno na Póvoa de Lanhoso
Com 370 m2, para construção de moradia individual,
com 124 m2 de implantação.
Excelente preço!
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WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

ESTAMOS A RECRUTAR

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

PRECISA-SE
EMPREGADA DOMÉSTICA INTERNA

Que conduza bem e não seja fumadora, livre para dormir no
local de trabalho, Braga, e acompanhar pessoa com certa
deficiência a França. Alojamento, alimentação e salário
superior a 1.000 euros. Responder só nestas condições,
e referências em mensagens escritas para 936 735 764

COMPRO

RECRUTAMOS

APARTAMENTOS,
CASAS, PRÉDIOS
E TERRENOS.

COSTUREIRAS

A pronto pagamento

253 621 318

Para confecção
de vestuário.

912 315 797

COMPRO!!!

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

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

QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

VENDE-SE

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

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

SAAB 9-3
1.9 TID
404204 KM
ANO 2005
3.900€

VW CC 2.0 TDI

CAIXA AUTOMATICA DSG
170CV
207881 KM
ANO 2008
13.000€

RENAULT CLIO
COMERCIAL
1.5 DCI
168301 KM
ANO 2007
4.800€
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com
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§notas

Câmara felicita Academia
de Arcos de Valdevez
EQUIPA CAMPEÃ da III Divisão Nacional de atletismo.
Autarquia manifesta “orgulho” nesta vitória.

Na Galeria do Theatro Clube

Exposição Aberta de Artes Plásticas
da Póvoa de Lanhoso abre hoje às 16 horas
Está marcada para hoje a abertura da XXVI Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de
Lanhoso. A mostra conta com 79 trabalhos de 43 artistas, um número que constitui um recorde
de participações.
A inauguração está prevista para as 16h00, na Galeria de Exposições do Theatro Club. O certame
fica patente até 30 de Setembro.
Na edição de 2022, participam dez artistas da Póvoa de Lanhoso. Participam ainda criadores de
Amares, Arcos de Valdevez, Aveiro, Barcelos, Braga, Caminha, Esposende, Famalicão, Guimarães,
Lisboa, Porto, Sesimbra, Setúbal, Terras de Bouro, Viana do Castelo, e de Lugo (Espanha).
Os trabalhos que serão apresentados ao público inserem-se nas categorias de pintura, desenho,
técnica mista e escultura.
A abertura da XXVI Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso integra a
programação da iniciativa ‘Póvoa em Festa’, que termina no final de Agosto.

Regressa na sétima edição dia 13 de Novembro, no Pavilhão Minicipal

Câmara de Famalicão abre candidaturas
para Gala do desporto até ao dia 15 de Setembro

DR

Equipa feminina de atletismo da Academia de Arcos de Valdevez

ATLETISMO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez felicitou, através de um comunicado
remetido aos órgãos de informação, a
Academia Desportiva de Arcos de Valdevez por ter-se sagrado campeã da III Divisão Nacional de altetismo, “depois de um
fim de semana intenso de provas”, em Vagos, no distrito de Aveiro.

“A equipa conquistou três triunfos, nomeadamente 100 m barreiras e triplo, ambas por Celina Peneda, e vara, por Benedita Amorim, somando um total de 122
ponto’, refere a autarquia na nota à comumicação social.
“A Câmara Municipal orgulha-se desta
vitória e, às jovens atletas, equipa técnica
e dirigentes endereça os parabéns pelo sucesso alcançado, de que todos nos orgulhamos”, adianta a mesma nota.

A Gala do Desporto, promovida anualmente pelo Município de Famalicão, através do pelouro do
Desporto, tem inscrições e candidaturas abertas até ao próximo dia 15 de Setembro. A edição
deste ano, a sétima da iniciativa, marca o regresso da gala, que acontece no dia 13 de Novembro
de 2022, ao Pavilhão Municipal.
Os prémios que serão atribuídos na Gala do Desporto de Famalicão dizem respeito às
competições que decorreram nas épocas desportivas 2021 e 2021/2022, de acordo com o
calendário competitivo de cada modalidade.
Estas distinções visam reconhecer e valorizar publicamente todos aqueles que elevam o nome de
Famalicão através do desporto, homenageando os diferentes agentes desportivos - dirigentes,
treinadores, atletas e árbitros -, associações e clubes do concelho de Vila Nova de Famalicão,
pelos resultados meritórios alcançados a nível nacional e internacional, atribuindo-lhes o
galardão dos campeões: Famalicense D’Ouro.
O leque de prémios da edição deste ano regressa ao formato pré-pandemia, retomando a
atribuição do galardão do júri nas categorias Associação/Clube Desportivo do Ano, Dirigente do
Ano, Treinador do Ano, Atleta Revelação Feminino, Atleta Revelação Masculino, Árbitro do Ano e
Evento Desportivo do Ano, para além do Prémio Excelência, que premeia a carreira desportiva.
As candidaturas e inscrições da 7.ª Gala do Desporto decorrem até dia 15 de Setembro e são
realizadas através do preenchimento do formulário disponível no site do município, em
www.famalicao.pt/gala-do-desporto, onde poderá também ser consultado o regulamento da
iniciativa.
Recorde-se que na sexta edição foram entregues galardões a cerca de 84 atletas famalicenses de
13 modalidades desportivas, pelos títulos de campeões alcançados na época 2021 e 2020/2021,
num total de 11 sessões descentralizadas pelo concelho. Já o único galardão do júri, o Prémio
Excelência, foi entregue ao ex-atleta do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, João Araújo.

Arcuense Anabela Sousa segunda
no Grande Prémio de Marin
ATLETISMO
| Redacção |

A atleta do Clube de Atletismo de Arcos
de Valdevez, Anabela Sousa, classificouse na passada sexta-feira, em segundo
lugar, na Galiza, n a 9ª edição do Grande
Prémio de Atletismo Concelho de Marín:
+10 Manuel Rosales.
Naquela corrida, que contou comcerca
de meio milhar de atletas, integrada no
Calendário Oficial da Federação Galega
de Atletismo, os atletas mais jovens disputaram a distância de 1 km e os atletas
seniores e veteranos percorreram um total
de 10 km devidamente homologados pela
Real Federação Espanhola de Atletismo.

Em iniciados masculinos houve disputa
até ao final com um nível equilibrado entre vários atletas que seguiam na frente.
José Cunha, que seguiu ao longo de quase
toda a prova no grupo da frente terminou
no 5.° lugar a 3 segundos do pódio e a 7
segundos do vencedor.
Em juvenis femininos cedo se formou
um terceto na frente com Anabela Sousa a
completar a prova num 2° lugar apenas
superada pela campeã Galega de origem
etíope Carolina Santos Villalón (afilhada
da recordista mundial de 1500 m Genzebe
Dibaba).
Carlos Alves (58 anos) concluiu os
10km com um novo recorde pessoal de
44.39 classificando-se no 11.° lugar.

DR

Anabela no segundo lugar do pódio da corrida disputada na Galiza

6 de Agosto 2022 correiodominho.pt
Publicidade 31

30
correiodominho.pt
21 de Julho 2022

Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
TVI

RTP 1

RTP 2

SIC

01:14 O Fim da Inocência
02:59 Há Volta
03:50 As novas
viagens Philosophicas
04:25 Televendas
07:16 A vida privada dos Livros
07:30 Zig Zag
09:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
10:57 Há Volta
13:59 Jornal da Tarde
15:13 Há Volta
16:00 2.ª Etapa - Volta a Portugal
Em Bicicleta
19:10 Há Volta
19:45 O Preço Certo
20:00 Telejornal
22:10 Portugueses pelo Mundo
22:41 Missão: 100% Português
23:38 O Pimba é Nosso

01:31 Monty Python:
Os Malucos do Circo
02:03 Idiotas, Ponto
02:31 Festival ao Largo
- Batidas do Destino
03:48 Euronews
07:32 Repórter África - 2ª Edição
08:00 Euronews
08:54 Espaço Zig Zag
14:44 Folha de Sala
14:52 Campeonato do Mundo
de Canoagem de Velocidade
18:02 Quando Hitler Roubou
O Coelho Cor-de-Rosa
19:56 Folha de Sala
20:03 Monumentos em Movimento
20:20 Origem Da Água
20:47 Doido Por Ti
21:14 Portuguese Soul
21:41 Folha de Sala

03:55 Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
04:45 Televendas Sic
06:30 Camilo, o Presidente
07:00 Etnias
07:45 As Aventuras do Max
- Atlantos
08:15 Uma Aventura
09:00 Médico da Casa
Com Dr. Almeida Nunes
10:00 Alô Marco Paulo
13:00 Vida Selvagem
- Baby Chimp Rescue
14:00 Primeiro Jornal
15:15 Alta Definição
16:00 E-Especial
16:45 Caixa Mágica
20:00 Jornal da Noite
22:45 Patrões Fora
23:45 Terra Nossa

03:35
04:16
04:57
05:15
06:45
07:00
07:26
07:41
08:26
09:10
09:50
10:53
11:47
13:10
13:58
15:45
16:45
20:57
23:00
23:30

Chicago Fire
Betty, a Feia em Ny
Queridas Feras
Tv Shop
Os Batanetes
Viva o Rei Julien
Diário da Manhã
Detetive Maravilhas
Campeões e Detectives
Campeões e Detectives
Inspetor Max
Os Novos Vets
Querido, Mudei a Casa!
Vivavida
Jornal da Uma
Conta-Me
Em Família
Jornal das 8
Festa é Festa
Vai de Carrinho

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt
CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 10

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

RR. Dom António Barroso, 49

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

Largo da Boavista

R. Serpa Pinto, 2

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046
R. Dr. Carlos Saraiva 46

FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819
Praça Dona Maria II, 1096

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

Avenida Barjona de Freitas, 147

Praça Dom Manuel I, 75

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

1

3

Largo de São João 4-8

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Avenida Abelheira, 71

6

8

7

2

1

4
5

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

Bairro São Pedro Lote 18

8

Rua António José Pereira 66

R. da Corredoura, 50

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

9

Rua Dr. Albano Barreiros

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777

Praça da República, 92

7
2

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124
Praça do Comércio, 47

Sudoku

1
3
7

9
6
5

6

8

4
9

8

Rua do Jardim

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

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re;
malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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CHILENA
Simpática, meiga,
peito XXL.
Atendo sem pressa.
Oral, .69 , minete.

912 223 724

RECÉM CHEGADA

BOMBA SEXUAL
MORENAÇA
IRRESISTÍVEL
MAMAS XXL
BUMBUM
GRANDE

964 131 762

MULHER

COLOMBIANA

Madura, sensual, carinhosa,
amante discreta, bastante
envolvente com um toque de
prazer.
Atendimento sem pressas.

Simpática, meiga, peito XL.
Atendo sem pressas
Oral profundo gostoso, 69
+Acessórios. Adoro minete.

917 054 046

913 639 564

LOIRA

BRAGA
TÁXIS

Meiga, Mamas XXL, Oral
Guloso. Adoro um bom minete.
69 gostoso, convívio agradável.
Sem Pressa. Quer saber mais...
Liga-me

912 311 085

MASSAGENS
Menina profissional de massagens,
tântrica, pré-desportiva, reflexologia nos
pés, pedras quentes.
Para homens de bom gosto.
Marquesa, acessórios, duche.
Momentos de puro prazer, menina
meiga, bonita, boas curvas,
mãos de fada. Atendimento VIP.

925 751 527

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Publicidade 31

INDIA
Mulher diferente.
Massagem relaxante,
local discreto
e com muita higiene.

964 458 054

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

916 426 658
253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

A NOVINHA
20 anos
tudo apertaadinho
,sexy, e atrevida
adoro uma
boa língua afiada
mamalhuda
e atrás tudo
foto real

936 182 840

Spirinac

PAIGE
É considerada a
golfista mais sexy do
mundo e percebe-se
as razões que deixam
o universo dos greens
de boca aberta.
Paige Spiranac
abordou um dos
temas mais falados
por estes dias nos na
modalidade - a
recusa de Tiger
Woods em jogar a
Liga da Arábia
Saudita, onde lhe
ofereciam entre 700
e 800 milhões de
dólares, cerca de 684
ou 782 milhões de
euros.
“É uma quantidade
de dinheiro incrível,
dá para comprar uma
ilha! Mas o Tiger
disse 'não
obrigado!'",disse a
golfista no Twitter.

JOGOS
Segunda 01/08/22

Sorteio 31/2022

33 884
2.º Prémio 00 053
3.º Prémio 01 351
1.º Prémio

Terça 02/08/22

Sorteio 61/2022

7 18 28 40 48
*8 *11
Quarta 03/08/22

Sorteio 62/2022

24 32 33 38 41
+10
Quinta 04/08/22

Sorteio 31/2022

50451
2.º Prémio 36962
3.º Prémio 07771
4.º Prémio 20253
Terminação 1
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

Sexta 5/07/22

Sorteio 62/2022

3 29 33 35 44
*8 *10

Sorteio 31/2022

QGJ 25031
Sábado 30/07/22

Sorteio 61/2022

3 9 22 27 37
+7

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Poderá apaixonar-se à primeira
vista. Veja se a outra pessoa também
sente o mesmo por si.
Saúde: Repouse o suficiente. Caso
contrário, poderá ficar doente.
Dinheiro: Seja cautelosa com os
gastos.
Números da Sorte:
20, 30, 40, 47, 48, 49

Balança
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: No amor está em alta! Faça
uma declaração ao seu amor.
Saúde: Se tem tendência para sofrer
de cãibras coma mais amendoins e de
bananas.
Dinheiro: Provável promoção na
carreira.
Números da Sorte:
9, 14, 21, 23, 35, 49

Touro
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades. Amor:
Boas novidades no amor. O seu par
poderá fazer-lhe uma surpresa.
Saúde: Ponha os intestinos a
funcionar comendo sementes de
linhaça.
Dinheiro: É a altura certa para começar
a fazer um pé-de-meia.
Números da Sorte:
5, 15, 29, 33, 34, 40

Escorpião
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Ganhe iniciativa e inscreva-se
numa nova atividade com o seu par.
Saúde: Seja comedida no consumo de
açúcar. Evite ter diabetes no futuro.
Dinheiro: Pode receber boas notícias.
O segredo do sucesso é fazer sempre
o melhor.
Números da Sorte:
9, 12, 16, 28, 31, 37

Gémeos
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Vai sentir-se liberta para
expressar os sentimentos. Poderá
voltar a amar.
Saúde: Possível falta de energia. Deve
alimente-se melhor.
Dinheiro: Boa altura para traçar novos
planos e concretizar negócios.
Números da Sorte:
13, 20, 27, 30, 35, 42

Sagitário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Oportunidade para um novo
compromisso. Parta à aventura!
Saúde: Para aliviar a sinusite faça
vapores com camomila.
Dinheiro: Boas perspetivas a nível
profissional. Esteja atenta.
Números da Sorte:
1, 6, 17, 20, 32, 38

Caranguejo
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento.
Amor: Todos temos defeitos. Respeite
o seu par tal como ele é. Seja
tolerante.
Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Talvez não ande a dormir o
suficiente.
Dinheiro: Possibilidade de receber
elogios. O esforço acaba sempre por
ser recompensado.
Números da Sorte:
4, 17, 25, 33, 2, 23
Leão
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Pode sentir-se mais insegura.
Diga ao seu par o que lhe vai na alma.
Saúde: É possível que se sinta mais
tensa. Se puder faça uma massagem.
Dinheiro: Seja prudente nos
comentários que faz aos colegas. Não
coloque a carreira em risco.
Números da Sorte:
1, 3, 18, 19, 22, 29
Virgem
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor:
Possível discussão com o seu par.
Acalme-se e tudo correrá bem.
Saúde: O alho reforça as defesas e
ajuda a baixar o colesterol. Coma
mais.
Dinheiro: Pode ficar surpreendida com
a sua capacidade de negociação.
Força!
Números da Sorte:
7, 12, 15, 37, 39, 41

Capricórnio
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Antes de atirar-se de cabeça
numa relação tente perceber se é
correspondida.
Saúde: Cuidado com possíveis
problemas de olhos. Coma mais
cenouras.
Dinheiro: As suas finanças estão de
boa saúde.
Números da Sorte:
6, 7, 25, 34, 43, 46
Aquário
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Vai sentir-se feliz. Partilhe esse
sentimento com a pessoa que tem ao
lado.
Saúde: Mantenha a pele bonita
comendo mais iogurte.
Dinheiro: Poderá ter que tomar uma
decisão a nível financeiro. A sua
intuição será de grande ajuda.
Números da Sorte:
3, 9, 13, 16, 41, 45
Peixes
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação. Amor:
Andará mais agitada do que o habitual.
Peça ao seu par para ser mais
compreensivo.
Saúde: Para aliviar as dores nos pés
mergulhe-os em água quente com sal.
Dinheiro: Uma nova oportunidade de
trabalho não tardará. Mantenha-se
otimista.
Números da Sorte:
7, 16, 23, 24, 36, 49

C
m

Guimarães

Concurso
internacional
de Storyboard
A UNESCO abriu um concurso a nível
internacional, subordinado ao tema
‘O Património Mundial e as
Alterações Climáticas’. Os melhores
storyboards serão seleccionados por
um júri internacional e os
resultados serão divulgados por
todo o mundo.
A série animada intitulada
Patrimonito´s World Heritage
Adventures foi lançada em 2002 e
apresenta um personagem de
desenho animado chamado
Patrimonito, que ajuda as crianças a
conhecer os locais do Património
Mundial e os desafios que
enfrentam. Estas curtas-metragens
pretendem mobilizar os jovens para
uma participação activa na preservação do Património Mundial. Os
jovens são agora convidados a
expressar as suas ideias através de
desenhos em forma de storyboard e
submetê-los à UNESCO. Pretendese que os jovens desenvolvam
habilidades de pensamento crítico
sobre a conservação do património
no seu próprio país.

Valença

Parque de Lazer
de Gondomil
foi inaugurado
O novo Parque de Lazer de
Gondomil já foi inaugurado, tratase de um espaço rural, junto ao
Ribeiro das Furnas, que não tinha
qualquer uso e que uma
intervenção, “real e capaz”, dotou
com todas as valências necessárias
para criar um ponto privilegiado de
ocupação de tempos livres e de
convívio entre a população local.
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Entre 26 de Julho e 1 de Agosto

Covid-19: Portugal com
21.302 infecções e 66 mortes
O Portugal registou, entre 26 de Julho e 1 de Agosto, 21.302 infecções pelo coronavírus
SARS-CoV-2, 66 mortes associadas à covid-19 e manteve a diminuição dos internamentos,
indicou ontem a Direcção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o relatório epidemiológico semanal da DGS, publicado todas as sextas-feiras, houve no período em análise menos 7.536 infecções e menos nove mortes face à semana precedente.
O boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 679 pessoas, menos 154
do que no mesmo dia da semana anterior, com 48 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos seis. Estes dados apenas reportam-se a Portugal continental.
A DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segundafeira anterior à publicação do relatório, circunscrevendo-os ao território continental.
De acordo com o boletim da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 207
casos por 100 mil habitantes, tendo registado uma diminuição de 26% em relação à semana
anterior, com o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus a descer para 0,83 (antes era
0,86).
A região Norte contabilizou 4.989 casos (menos 1.632) e 14 mortes (menos três).
Segundo o relatório, a faixa etária entre os 50 e os 59 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (3.412), seguindo-se a das pessoas entre os 40 e os 49 anos
(3.320), enquanto as crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infecções (906) na
semana em análise.
Dos internamentos totais, 268 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa
etária dos 70 aos 79 anos (168) e a dos 60 aos 69 anos (94). A DGS contabilizou ainda nove
internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, quatro nos 10 aos 19 anos, 14
nos 20 aos 29 anos, 19 nos 30 aos 39 anos, 32 nos 40 aos 49 anos e 47 nos 50 aos 59 anos. O
boletim refere também que, nestes sete dias, morreram 40 idosos com mais de 80 anos, 17
pessoas entre os 70 e os 79 anos, oito entre os 60 e 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

Vitória SC

André André reintegrado no plantel
O Vitória de Guimarães anunciou a reintegração de André André. O
médio de 32 anos, recorde-se, tinha sido cedido aos árabes do AlIttihad em janeiro passado e regressou este verão ao emblema vimaranense, com o qual tem contrato até 2024.
Nas redes sociais, o clube deu conta de que o jogador já está a trabalhar às ordens de Moreno Teixeira desde terça-feira e prepara-se
para ser opção para a nova temporada.

I Liga

Benfica goleia Arouca na abertura
O Benfica goleou o Arouca, no jogo inaugural da I Liga. Num Estádio da Luz com cerca de 50 mil pessoas as águias não tiveram dificuldades para vencer o seu adversário, garantindo os três primeiros
pontos da temporada. Gilberto marcou o primeiro tento da época.
Ontem:
Benfica - Arouca (4-0)
Hoje
Rio Ave-Vizela (15.30h)
Estoril-FC Famalicão (18 horas)
FC Porto-Marítimo (20.30 horas)
Publicidade

Na próxima segunda-feira

Solar do Alvarinho de Melgaço
comemora 25 anos
O Solar do Alvarinho de Melgaço comemora na próxima segunda-feira, dia 8 de Agosto, 25
anos. Para assinalar a data, a autarquia convida a população e turistas para um brinde com
alvarinho e para a apresentação pública do projecto de reabilitação do edifício.
A partir das 10 horas, o espaço abre as portas e assim permanecerá durante todo o dia. Neste dia, de manhã, a autarquia pretende ainda reunir os produtores de alvarinho para lhes
apresentar o projecto de reabilitação do Solar. Actualmente, o Solar do Alvarinho está em
funcionamento no antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, já que o edifício
está fechado para obras. A reabilitação enquadra-se na candidatura ‘Vinho Alvarinho na Rota do Turismo’ e no âmbito do programa ‘Valorizar’ do Turismo de Portugal, concretamente
da Linha de Apoio à Sustentabilidade, e representa um investimento na ordem dos 180.000
mil euros.
No final do dia, pelas 19.30 horas, para encerrar as comemorações, Melgaço convida para
um sunset, onde haverá o corte do bolo, animação musical e o pôr-do-sol a acompanhar.
Publicidade

