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Braga

Minho perdeu mais
de 1100 bombeiros
em duas décadas
PORDATA expõe a evolução do número de bombeiros ao serviço entre os anos 1998 e 2020.
Região minhota acompanha a quebra de operacionais que se verifica em todo o país.
DR

PROTECÇÃO CIVIL
| José Paulo Silva |

As corporações de bombeiros da
região minhota perderam mais
de 1 100 elementos entre os anos
de 1998 e 2020, segundo um levantamento realizado pela Pordata.
De acordo com aquela base de
estatísticas certificadas sobre
Portugal, em 1998 havia 3 131
bombeiros ao serviço das corporações dos distritos de Braga e
Viana do Castelo, número que
baixou para 2 003 em 2020.

A Pordata recorreu para este
estudo a inquéritos do Ambiente
realizados pelo Instituto Nacional de Estatística, de acções dos
corpos de bombeiros até ao ano
2010 e de inquéritos às entidades detentoras de corpos de
bombeiros a partir do ano de
2011. A redução do número de
efectivos é generalizada às corporações de bombeiros das subregiões do Alto Minho, Cávado
e Ave.
No Alto Minho, entre 1998 e
2020, o número de bombeiros
reduziu de 1 047 para 582.

No mesmo período de tempo,
as corporações de bombeiros
dos concelhos do Cávado passaranm de 949 para 589 operacionais. Já as corporações de bombeiros sediadas na sub-região do
Ave passaram de 1 245 para 832
bombeiros.
Assim, de acordo com a Pordata, o Minho perdeu exactamente
1 128 bombeiros em pouco mais
de duas décadas.
No concelho de Braga, no mesmo espaço de tempo, as duas
corporações de bombeiros perderam 27 bombeiros, passando

de 171 para 144 operacionais.
2001 foi o ano com mais bombeiros em actividade no concelho de Braga, exactamente 294,
sendo 2010 o ano com menos
‘soldados da paz’: 135.
De acordo com a plataforma de
estatísticas Pordata, havia, em
1998, um total de 40 541 bombeiros em todo o país. Em 2020,
o número de bombeiros desceu
consideravelmente para 26 125.
Lisboa com 1 053, Sintra com
548, Vila Nova de Gaia, com
528, Paredes, com 405 e Oeiras
com 387 são os cinco concelhos

do país com maior número de
bombeiros. Na região minhota,
Vila Nova de Famalicão, com
pouco mais de 300 bombeiros
em 2020, é o concelho com
maior número de efectivos.
Monção, com 29 bombeiros ao
serviço naquele ano, encontra-se
em lugar oposto.
Ainda segundo o estudo da
Pordata, há 74 municípios em
Portugal onde existem menos de
40 bombeiros, encontrando-se
neste grupo os concelhos minhotos de Paredes de Coura e Cabeceiras de Basto.
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6.ª Corrida de Rolamentos
+ destaque

6.ª CORRIDA DE
ROLAMENTOS organizada pela Associação
de Moradores do Bairro
da Alegria juntou perto
de 30 pilotos, numa
descida repleta de
adrenalina e tradição.

Bairro da Alegria,
na freguesia de São Victor,
voltou a acolher a
tradicional Corrida de
Rolamentos, organizada
pela Associação de
Moradores local.
Iniciativa juntou perto
de 30 pilotos e pretende
manter viva uma tradição,
que se assume já como
uma referência na cidade
de Braga.

BAIRRO DA ALEGRIA
| Joana Russo Belo |

Adrenalina no seu estado mais
puro. Bairro abaixo, como antigamente se fazia. Prego a fundo,
com carros à medida da criatividade de cada piloto. E uma
emoção que se assume já tradição na cidade de Braga. O Bairro da Alegria, na freguesia de
São Victor, voltou a receber a
tradicional Corrida de Rolamentos, que vai já na 6.ª edição e
que juntou perto de 30 pilotos,
de todas as idades.
Organizada pela Associação
de Moradores do Bairro, a descida começou junto à sede do
clube ‘Os Alegrienses’, percorrendo a ruas da Quinta da Armada e Fernando Oliveira Guimarães até ao cruzamento da Avenida Antero de Quental, num total de 700 metros de emoção.
“Esta tradicional corrida de
carrinhos de rolamentos faz parte já do património do Município de Braga. Na pandemia, tivemos que interromper um ano,
mas, no ano passado, retomámos, este ano voltamos em força e queremos dar continuidade
sempre todos os anos a esta corrida, para manter viva esta tradição”, sublinhou ao Correio do
Minho Sebastião Ribeiro, presidente Associação de Moradores
do Bairro da Alegria.
Este ano, “o calor e a realização de outras provas em outros

Adrenalina
bairro abaixo

JOANA RUSSO BELO

6.ª edição da Corrida de Rolamentos realizou-se, ontem, e juntou perto de 30 pilotos

locais” trouxe menos gente,
mas, segundo o responsável, a
participação de cerca de 30 pilotos “está dentro da perspectiva”.
“Esta descida é muito acentuada, seguindo-se uma curva a

cerca de 500 metros, que os pilotos sentem muita adrenalina a
fazer essa curva e cria muita
emoção para o público, porque
há alguns despistes e isso é
agradável de ver, nada de grave,
ninguém se magoa, porque te-

mos segurança na pista com fardos de palha. Mas é sempre
muito emotivo para os espectadores”, referiu Sebastião Ribeiro, lembrando que os carros
“são todos feitos por cada um
dos pilotos, com a criatividade

de cada piloto”.
“Temos um, por exemplo, do
senhor das paletes, que, a partir
de paletes de madeira, faz um
Fórmula 1 autêntico”.
Sebastião Ribeiro adiantou
ainda que, 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”.
Paulo Marques, da organização, recorda como nasceu a
ideia da corrida, “há sete anos”:
“antigamente a malta mais antiga do Bairro fazia isto quando
eram pequenos, a rua não era asfalto, era terra batida e só depois
é que veio o paralelo. Eles brincavam muito, porque não havia
autocarros, nem transportes, a
estrada era só para eles e era o
entretenimento deles na juventude. Há sete anos, voltámos às
raízes e houve muita gente do
Bairro da Alegria que aderiu, fizeram os próprios carrinhos para reviver velhos tempos e fazer
a descida. Como a prova entretanto cresceu, já vem pessoal de
fora e os mais antigos acabam
por querer agora só assistir. O
que é emocionante também”.
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6.ª Corrida de Rolamentos

Tradição mantém “mística
do Bairro da Alegria”
CORRIDA DE ROLAMENTOS permite manter o bairrismo e a essência do
Bairro da Alegria, tal como destacou Pedro Cardoso, um dos pilotos.
lll
“É a primeira vez que corro. Foi o meu pai que fez o carro. Não
tive receio da descida nem da velocidade. Foi muito fixe,
espectacular.”
Santiago (piloto mais novo, 8 anos)

JOANA RUSSO BELO

Bairro da Alegria saiu à rua para apoiar os pilotos na tradicional descida de carrinhos de rolamentos

lll
“Desde que há a corrida aqui em Braga tenho vindo sempre e
este ano mais uma vez. O meu recorde está em 95km/hora.
Sou eu que faço o carro, o princípio deste carro é a palete e
nunca está pronto, em todas as corridas tenho sempre alguma
coisa para alterar ou evoluir. Hoje venho experimentar os
travões. Dedico muito tempo ao carro, estou sempre muitas
horas na garagem, é um hobby, estou reformado e é com isto
que passo o meu tempo.”
João Fernandes (Trofa)

BAIRRO DA ALEGRIA
| Joana Russo Belo |

Ao volante do 88, ‘Cobra’ é um
dos pilotos mais aplaudidos na
partida da já mítica descida do
Bairro da Alegria. Nascido e
criado no bairro, Pedro Cardoso,
de 27 anos, é um dos rostos que
todos os anos marca presença na
Corrida de Rolamentos.
“Participei em todas as edições”, contou o jovem bracarense. “Este bichinho nasceu desde
o momento em que a Associação de Moradores decidiu criar
esta iniciativa para promover o
Bairro e juntar moradores e antigos moradores. Foi aí, experimentei, gostei e isto agora para
mim é já uma tradição. Só faço
questão de correr aqui”, referiu
o piloto.
O carro foi construído com a
ajuda “de uns amigos” e já sofreu algumas alterações: “inicialmente fazia o tradicional,
com a tábua e tudo, mas depois
como isto começou a chamar
muita gente e a ganhar outra dimensão tive que aumentar a fasquia do carrinho e evoluir”, explicou entre sorrisos, lembrando
que, “se não bater”, as mudanças são menos.
“Não tenho noção da velocidade, faço um minuto e pouco,

JOANA RUSSO BELO

Pedro Cardoso destaca a importância de se manterem vivas as tradições

normalmente não consigo terminar sem bater, isso dá pica
também, claro que o objectivo é
acabar sem bater, mas para o espectáculo em si tem que haver
acidentes e, se bater uma vez
não há mal, sem magoar, porque
segunda-feira é dia de trabalho”,
brincou, destacando a importância de se manterem vivas as tradições.
“Espero que seja uma tradição

para manter por muitos anos e
muitas gerações para não se perder a essência e mística do Bairro da Alegria. É um bairro com
muita história na cidade de Braga e, se não fosse este tipo de
iniciativas, estava a perder-se a
mística do Bairro e todo o bairrismo. É um Bairro de boa gente, que é importante manter para
não se esquecerem de nós”, rematou.

lll
“Já estive aqui nesta corrida
no ano passado, gostei e
este ano repeti outra vez. É
uma descida rápida, atinjo
os 75/80 km por hora e
termino em menos de um
minuto. É divertido.
Comecei a correr há 10
anos, em 2012, estive
parado quatro anos e desde
2018 voltei, estou a correr o
campeonato espanhol. É
como um treino e aproveito
para passar um fim-desemana diferente fora de
casa. Em Portugal, participo
em várias provas aqui no
Norte”.
Francisco (Ourense)
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‘Do Bira Ao Samba’ apresenta uma
perfeita simbiose cultural lusófona
FESTIVAL, organizado pelo grupo ‘Bomboémia’, une uma tradição bem portuguesa a uma cultura tipicamente brasileira. Daniel
Silva, responsável pela organização, defende que esta oitava edição, tal como as anteriores, foi um “tremendo sucesso”.
CULTURA
| Fábio Moreira |

A Cidade dos Arcebispos acolheu nos últimos dois dias a realização da oitava edição do festival ‘Do Bira Ao Samba’. Um
certame organizado pelos Bomboémia e que procura unir as
culturas portuguesa e brasileira.
Esta oitava edição ficou marcada pela realização do Monumental Cortejo de Carnaval Fora
d’Época, uma iniciativa que
trouxe cor, alegria e animação às
ruas bracarenses e ao público
minhoto.
Com um programa vasto e diversificado, o ‘Do Bira Ao Samba’ voltou a encher as ruas da
Cidade dos Arcebispos com uma
perfeita simbiose das culturas
portuguesa e portuguesa. O festival arrancou na passada sextafeira, com a animação de rua dos
Porbatuka, pelas 15 horas, Seguiu-se um workshop de tambor
galego com Andrés Vilán pelas
15.45 horas.
Este arranque do certame que
já conta com oito edições teve
ainda uma roda de concertinas
pelas 17 horas, sendo que, uma
hora e meia mais tarde, a Avenida Central de Braga encheu-se
com muita animação e alegria,
graças ao Arraial Minhoto. Neste arraial particaparam os seguintes grupos: Rusga de S. Vicente, Tun’Ao Minho, Tuna
Universitária do Minho e Pauliteiros de Miranda de Oup.
O primeiro dia deste evento teve ainda animação pela noite
dentro, com Bomboémia, Seiva,
Pauliteiros de Miranda de Oup e
DJ Gaiteirinho a subirem ao palco principal da Avenida Central.
Já no segundo e último dia deste ‘Do Bira Ao Samba’, as festividades arrancaram com a animação de rua dos ‘Bate no
Cobre’. A tarde de ontem contou
ainda com um workshop de forró e samba no pé com forró de
Braga e uma outra iniciativa denominada ‘Pagode com Minho
de Janeiro’.

DR

O coração da Cidade dos Arcebispos voltou a abrir as suas portas para a simbiose das culturas portuguesa e brasileira, proporcionada pelo ‘Do Bira Ao Samba’

Contudo, o grande atractivo do
dia só subiu a cena por volta das
21.30 horas. Foi por esta hora
que arrancou o Monumental
Cortejo de Carnaval Fora d’época. Uma iniciativa que trouxe
muita animação às ruas bracarenses, para além da alegria e da
música que ia inundando o público minhoto.
Pelas 23.30 horas, a festa voltou a direccionar-se para o palco
principal da Avenida Central,
com o Samba do Porto a ter o
seu destaque. Por sua vez, o encerramento do certame ficou entregue a Naiara Queiroz e Banda, que subiram a palco por
volta da uma da manhã.
Daniel Silva, responsável pela
organização do festival ‘Do Bira
Ao Samba’, confessou ao Correio do Minho que este certame
é a “perfeita representação do

seu grupo organizador, os Bomboémia”. O director técnico reconhece que este evento procura
“dar a reconhecer as tradições e
cultura portuguesa, ao mesmo
tempo que procura apresentar ao
público bracarense uma pequena
parte da cultura brasileira”.
Daniel Silva reconheceu ainda
que este festival tem sido um
“constante sucesso”, tendo sido
“muito bem conseguido em todas as suas oito edições”. Todavia, o responsável admite que,
com o crescimento da comunidade brasileira em Braga, o ‘Do
Bira Ao Samba’ tem vindo a
“ganhar cada vez mais força e a
conquistar ainda mais adeptos”
dentro da Cidade dos Arcebispos. Daniel Silva deixou ainda
uma mensagem de agradecimento aos parceiros do festival, em
especial ao Município de Braga.

+ 8.ª edição
A oitava edição do evento
‘Do Bira ao Samba’ contou
com dois dias de grande
animação, onde a cultura
portuguesa se uniu ao
samba brasileiro, proporcionando assim um
grande espectáculo em
pleno coração da Cidade
dos Arcebispos.
Workshops, actuações,
arraiais, animações de rua
e muito público... Nada
faltou a este oitava edição
do festival ‘Do Bira Ao
Samba’, levada a cabo
pelos Bomboémia.

lll
“Este festival já vai na sua
oitava edição. Todas elas
foram um grande sucesso e
esta edição conseguiu dar
continuidade ao bom
trabalho que se tem vindo a
fazer nos últimos anos.
Mesmo durante a
pandemia, nós fomos
capazes de levar a cabo a
realização deste festival,
apesar das condicionantes
que tivemos. Este festival é
a perfeita representação do
grupo organizador, os
‘Bomboémia’.”
Daniel Silva
responsável pela organização do
festival ‘Do Bira Ao Samba’
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Festival Folclore Vale d’Este

Um regresso ansiado depois
de dois anos marcados pela pandemia
O FESTIVAL DE FOLCLORE DO VALE D’ESTE marcou o seu regresso ao activo. Levado a cabo pelo Grupo Folclórico Santa Maria
de Aveleda, o certame regressou para a sua 35.ª edição. Este é um dos festivais mais antigos do concelho bracarense.
+ edição

AVELEDA
| Fábio Moreira |

Para alegria de toda uma comunidade, o Festival de Folclore do
Vale D’Este regressou ao activo.
Depois de dois anos marcados
pela ausência deste certame, devido à pandemia da Covid-19, o
Grupo Folclórico Santa Maria
de Aveleda voltou a levar a cabo
um festival que já conta com 35
edições.

lll
“Este festival é já uma
tradição, desde 1986 nunca
teve interrupção. Por outro
lado, somos o segundo
grupo do concelho a realizar
um festival, o primeiro foi
em Palmeira, e o segundo
grupo folclórico mais antigo
em idade.”
Adelino Ribeiro
presidente do Grupo Folclórico Santa
Maria de Aveleda
“Há já vários anos que juntámos o fado como canção portuguesa e património imaterial da
humanidade às tradições minhotas e este ano mantemos. Esta
edição é um recomeço e só vamos ter três grupos de fora, habitualmente temos quatro. Esperamos que para o próximo ano as
coisas melhorem e contamos
também com muita gente, por-

DR

O 35.º Festival de Folclore
do Vale D’Este contou com
duas noites de animação,
onde o fado e o folclore
estiveram em destaque.
No primeiro dia do certame, subiram a palco os
fadistas Conceição Brito,
Joana Silva e Mário Bruno,
juntamente com Miguel
Braga e Miguel na guitarra
portuguesa e na viola de
fado, respectivamente. No
segundo dia, a animação
ﬁcou entregue ao Rancho
Folclórico de Fafe, Grupo
de Danças e Cantares de
Vermil, Rancho Folclórico
C.P.T. Areinho e o Grupo
Folclórico de Aveleda.

O 35.º Festival de Folclore do Vale D’Este assinalou o seu regresso ao activo depois de uma interrupção de dois anos

que as pessoas estão com fome
de festa, apesar de a pandemia
ter dado cabo de muita coisa, as
pessoas habituaram-se a estar
em casa isoladas”, sublinhou
Adelino Ribeiro, presidente do
Grupo Folclórico Santa Maria
de Aveleda, confessando as
“muitas saudades do nosso festival e dos convívios”.
“Este festival é já uma tradi-

ção, desde 1986 nunca teve interrupção. Por outro lado, somos
o segundo grupo do concelho a
realizar um festival, o primeiro
foi em Palmeira, e o segundo
grupo folclórico mais antigo em
idade”, destacou o responsável,
dando conta do lema da colectividade: “há mais de 50 anos a levar e mostrar Aveleda”.
O 35.º Festival de Folclore do

Vale D’Este arrancou na passada
sexta-feira, com uma noite de fados, a partir das 21.30 horas, que
contou com os fadistas Conceição Brito, Joana Silva e Mário
Bruno. Na guitarra portuguesa
esteve Miguel Braga e na viola
de fado Miguel Dias.
No sábado (e último dia deste
certame), também a partir das
21.30 horas, o Festival de Fol-

clore do Vale D’Este contou
com vários grupos participantes
a levarem muita animação até
Aveleda: os fafenses do Rancho
Folclórico de Fafe, Grupo de
Danças e os vimaranenses. do
Cantares de Vermil, os portuenses do Rancho Folclórico C. P.
T. Areinho (Vila Nova de Gaia)
e os bracarenses do Grupo Folclórico de Aveleda.
Publicidade
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Festival Folclore Vale d’Este

“Notamos que as pessoas sentiam
bastante falta deste grande momento”
ADELINO RIBEIRO, presidente do Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda, garantiu que o 35.º Festival de Folclore do Vale
D’Este foi um tremendo sucesso e que as pessoas já sentiam falta do certame, que esteve ausente durante a pandemia.
AVELEDA
| Fábio Moreira |

O certame arrancou na passada
sexta-feira e as pessoas de Aveleda responderam em peso ao regresso desta festividade. O 35.º
Festival de Folclore do Vale
D’Este contou com uma adesão
forte, mostrando que, depois de
dois anos de ausência devido à
pandemia da Covid-19, as pessoas sentiam falta deste tão acarinhado certame.
Adelino Ribeiro, principal responsável da organização deste
evento, confirmou ao Correio do
Minho que a noite de fados do
festival foi um sucesso, destacando a prestação fantástica de
todos os intervenientes do 35.º
Festival de Folclore do Vale
D’Este.
“Este é o segundo festival mais
antigo do concelho de Braga e
parece-me que é também o segundo mais antigo da região.
Desde 1986, que nós estavamos
sem qualquer interrupção até
chegar a pandemia da Covid-19.
Notamos que as pessoas estão
com bastante vontade de aparecer nos eventos que lhe são oferecidos e a 35.ª edição do Festival de Folclore do Vale D’Este
não foi uma excepção. Na sextafeira, a noite de fados do festival, pudemos verificar uma excelente adesão da parte do público. Foi uma noite muito bem
conseguida, espectacular, onde
Publicidade

FÁBIO MOREIRA

Presidente UF Celeirós, Aveleda e Vimieiro e vereadora bracarense Olga Pereira estiveram presentes no evento

toda a gente, desde público até à
organização e aos músicos, toda
a gente esteve muito bem e proporcionou-se uma noite de grande animação e alegria”, começou por dizer Adelino Ribeiro,
presidente do Grupo Folclórico
Santa Maria de Aveleda, grupo
organizador do 35.º Festival de
Folclore do Vale D’Este.
A fasquia estava elevada para a
noite de folclore mas, tal como

Adelino Ribeiro notou, os grupos folclóricos souberam corresponder às expectativas, proporcionando uma segunda noite de
muito espectáculo e animação
na freguesia de Aveleda.
“A noite de folclore, sábado,
soube corresponder às nossas
expectativas e correspondeu
também à fasquia colocada pela
primeira noite desta festa”, notou o presidente.

Adelino Ribeiro confessou ainda que o Grupo Folclórico Santa
Maria de Aveleda teve muito
pouco tempo para organizar o
35.º Festival de Folclore do Vale
D’Este. Contudo, o presidente
confessou que todos os elementos da organização estão bastante satisfeitos com o produto final
apresentado à freguesia bracarense de Aveleda.
“O festival foi organizado mui-

to em cima do acontecimento.
Fizemos o melhor que nos era
possível, dentro daquilo que poderíamos realizar. Para nós, enquanto organização, é muito gratificante reactivar-mos este
festival e estamos muito satisfeitos com a festa que conseguimos
proporcionar”, garantiu o presidente do Grupo Folclórico Santa
Maria de Aveleda, Adelino Ribeiro.
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Festival Folclore Vale d’Este

Organização já tem os olhos postos
na próxima edição deste festival
O 35.º FESTIVAL DE FOLCLORE DO VALE D’ESTE foi um sucesso, mas os elementos do Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda
já têm as suas baterias apontadas à edição do próximo ano, expressando o desejo de regressar aos tempos pré-pandémicos.
AVELEDA

+ edição

| Fábio Moreira |

Depois de dois anos praticamente parados, é normal que, ao retomar as actividades, as coisas
decorram a meio-gás. Que o diga o presidente do Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda.
Adelino Ribeiro admite que foi
complicado retomar a actividade
do grupo, mas expressou a sua
esperança para o futuro.

lll
“Estamos bastante esperançados para o próximo ano.
Fizemos o que podíamos
com o que tínhamos. Este
ano foi um regresso ao
activo a meio-gás. Na
próxima edição, esperamos
que seja um verdadeiro
regresso em pleno.”
Adelino Ribeiro
presidente do Grupo Folclórico Santa
Maria de Aveleda
O responsável pela organização deste 35.º Festival de Folclore do Vale D’Este notou as dificuldades que o grupo teve para
se manter activo, mas expressou
o seu desejo para que, nas próximas edições, se retomem os velhos tempos que antecederam a
pandemia da Covid-19.
“Admito que nos um pouco retomar a actividade do grupo.

FÁBIO MOREIRA

O Festival de Folclore do
Vale D’Este esteve parado
nos últimos dois anos,
devido aos condicionalismos colocados pela
pandemia da Covid-19.
A ausência deste certame
deixou um vazio na
freguesia de Aveleda,
mas a saúde pública
era prioritária. Porém,
em 2022, com a pandemia
já nas costas, o Grupo
Folclórico Santa Maria
de Aveleda não perdeu
tempo e decidiu regressar
com esta grande festa de
Aveleda. Embora tenha
sido a meio-gás, este foi
um regresso de sucesso.

Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda é o organizador deste certame

Penso que isso é algo natural, se
tivermos em conta que estivemos dois anos em ‘stand-by’ por
causa dos condicionalismos impostos pela pandemia da Covid-19. Temos conseguido manter o
grupo activo, graças ao nosso
núcleo duro, que muito fez para
que o regresso deste festival se
tornasse uma realidade já este
ano. Temos imensas esperanças

que, no próximo ano de 2023, isto volte aos velhos tempos prépandemia”, expressou Adelino
Ribeiro.
O presidente do Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda reforçou este seu desejo e vontade
para as futuras edições deste certame. Adelino Ribeiro confessou
que, este ano, o festival regressou a meio-gás e foi um sucesso.

Porém, o responsável aponta já
as baterias para a edição do próximo ano, garantindo que, se este ano foi um regresso a meiogás, o próximo ano irá marcar
um verdadeiro regresso em pleno do Festival de Folclore do
Vale D’Este.
“Estamos bastante esperançados para o próximo ano. Este
ano foi um regresso ao activo,

mas consideramos que foi um
regresso a meio-gás. Na próxima edição, esperamos que seja
um verdadeiro regresso em pleno. Este ano fizemos o que podíamos, dentro daquilo que eram
as nossas possibilidades. Mas
admito que estamos bastante esperançados para a 36.ª edição do
Festival de Folclore do Vale
D’Este.
Publicidade
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Festival Folclore Vale d’Este

FÁBIO MOREIRA

Tradições folclóricas permanecem bem vivas, com os mais velhos a passar o testemunho aos mais novos

FÁBIO MOREIRA

Grupo de Danças e Cantares de Vermil marcou presença no festival

Unicidade dos grupos
ofereceu espectáculo
único a Aveleda
O 35.º FESTIVAL DE FOLCLORE DO VALE D’ESTE contou com a presença
de quatro grupos folclóricos, sendo um deles de Vila Nova de Gaia.

FÁBIO MOREIRA

Vilacondenses de Areinho foram o único grupo não-minhoto a participar no certame

AVELEDA
| Fábio Moreira |

Nuno Vilaça é outra das caras do
Grupo Folclórico Santa Maria
de Aveleda. O director técnico e
vice-presidente do grupo confessou que a organização procurou
oferecer ao público grupos folclóricos que honrassem esta tradição portuguesa, mas que, ao
mesmo tempo, oferecessem
também características únicas
não encontradas nos restantes
participantes do festival.
“Basicamente, este ano, como
já foi referido pelo nosso presidente, foi tudo pensado muito
em cima do acontecimento. Por
Publicidade

isso, este ano, nós enquanto organização tivemos de recorrer a
grupos folclóricos mais próximos da freguesia de Aveleda e
que tivessem disponibilidade para oferecer um bom espectáculo
ao nosso festival. Tentamos que
estes grupos fossem de recolha
diferentes, com estilos diferenciados e distintos. Temos o nosso grupo daqui de Braga, o Rancho Folclórico de Fafe, o Grupo
de Danças e Cantares de Vermil
(Guimarães) e o Rancho Folclórico C.P.T. Areinho de Vila Nova
de Gaia”, explicou Nuno Vilaça,
vice-presidente do Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda.
O vice-presidente do Grupo

Folclórico Santa Maria de Aveleda confessou ainda que, a nível
logísitico, as cabeças da organização já apresentavam um pouco de ‘ferrugem’. Nuno Vilaça
notou que já havia certas coisas
logísticas que tinham caído no
esquecimento, mas que, com a
força e vontade de todo o grupo,
o festival avançou e acabou por
ser um sucesso.
“A nível de logística, havia
coisas que já nem nos lembravamos que tinhamos de fazer, mas
acabou por correr tudo bem e
penso que conseguimos o nosso
objectivo de oferecer duas noites
de grande festa e grande animação à freguesia de Aveleda”.

FÁBIO MOREIRA

Festival ficou completo com a presença do Rancho Folclórico de Fafe
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Terras de Bouro

Minho

Cortejo regressa
após dois anos
com história
e tradições
DR

Carro alegórico da Cruz Vermelçha Portuguesa alertou para o perigo do afogamento
Publicidade

PRESIDENTE DA CÂMARA reconhece esforço das
juntas de freguesia e das associações para marcar
presença e representar tradições do concelho.
TERRAS DE BOURO
| Rui Serapicos |

Centenas assistiram ontem, no
centro de Terras de Bouro, ao
cortejo etnográfico das festas em
honra de S. Brás. Passava já das
20 horas quando as viaturas dos
Bombeiros Voluntários deram
por encerrado o desfile, que contou com carros alegóricos em representação de diversas juntas
de freguesia e colectividades,
animadas na representação das
tradições e das histórias do território.
“A Câmara municipal reconhece o empenho de todos em manter esta tradição, disse ao Correio do Minho o presidente da
autarquia, Manuel Tibo, que as-

sistiu na bancada tendo ao seu
lado o europdeputado José Manuel Fernandes.
“Depois de dois anos de pandemia tivemos alguma dificuldade
em que as nossas associações
pudessem apresentar aqui as
nossas tradições, que atravessam
o nosso concelho, nos diversos
lugares e freguesias”, disse-nos
Manuel Tibo.
O edil lembrou que Terras de
Douro é “um concelho de turismo” e que “muitos terrabourenses estão de volta do trabalho”,
concluindo que “acabámos por
ter uma grande representação
das nossas associações e juntas
de freguesia”, que marcam aqui
presença com o seu trabalho, de
voluntariado”.

§programa
Pelas 23.30 horas há Concerto de Bandas Filarmónicas

Missa e Procissão hoje às 17.30 horas
Hoje — Tem ponto alto a celebração da Missa e Procissão em honra de S.
Brás, presidida pelo Arciprestado de Terras de Bouro, às 17.30 horas, na Capela de S. Brás e Igreja Paroquial de Moimenta. Para a noite, o programa
prevê, às 21h, acontece a final do Torneio de Futsal - Associações do Concelho de Terras de Bouro - Edição XXV - 2022, no Parque Verde Urbano de Moimentas eguindo-se, às 23h30, Concerto de Bandas Filarmónicas, na Praça
do Município, com Banda Musical de Carvalheira e Banda Musical de Golães.
After Party IV, à 1 hora.
Amanhã — No último dia das Festas Concelhias de Terras de Bouro,o programa inicia às 10 horas com a Feira Franca, onde haverá Exibição e concurso de Gado Bovino e Pecuário - 1ª Apresentação Equinos de Raça Garrana,
na Av. Dr. Paulo Marcelino. Às 17.30, Corrida de Cavalos, na Av. Dr. Paulo
Marcelino. Destaque para os concertos da noite, a partir das 22.30, com Hélder Baptista, na Praça do Município e concerto de Anselmo Ralph, às 23h45,
na Praça Dr. José António de Araújo. After Party V, na Rua da Porta dos Cavaleiros e Parque Desportivo, à 1 hora. As festividades encerram com espetáculo piromusical, à 1h30, na Praça do Município.
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Terras de Bouro

Iluminação, lendas
romanos, lavadeiras
e Foral de D. Manuel
COLECTIVIDADES e juntas de freguesia
desfilaram em carros alegóricos no cortejo
etnográfico das festas em honra de S. Brás,
histórias e tradições de Terras de Bouro.
TERRAS DE BOURO
| Rui Serapicos |

Da descoberta do fogo ao led,
passando por lucernas, lamparinas e gasómetros, a Associação
Socio Cultural e Desportiva de
Paradela evocou no seu carro
alegórico do cortejo que ontem
animou a tarde em Terras de
Bouro a história da iluminação.
A colectividade é vizinha da barragem da Caniçada e daí esta escolha.
Cada grupo, ao subir a avenida,

parava o carro alegórico e explicava ao locutor de serviço o sentido da sua representação.
A Cruz Vermelha Portuguesa
com uma riança junto a uma pisicina insuflável, alertou para o
perigo do afogamento.
O Centro de Solidariedade Social de Valdosende recriou a carta de foral dada no século XVI
pelo rei D. Manuel I.
Vários outros grupos trataram
a herança romana, com marcos
miliários e com figurantes trajados de romanos e lendas: foi es-

DR

Associação Socio-Cultural e Desportiva de Paradela recriou história da iliuminação

se o caso do carro da associação
Deburicis — Clube de Arte e
Recreio.
O carro da junta de freguesia
de Carvalheira acrescentou a
lenda da levada.
A Sanigav — Associação No-

va Vida, de Balança, recriou, em
tempos de romanos já da era
cristã, uma aparição de Nossa
Senhora dos Milagres.
A União de Freguesias de Chorense e Monte evocou a Via
XVIII — vulgo geira romana.

A Juntra de Freguesia de Gondoriz mostrou pescadores do rio
homem e lavadeiras, que esfregavam roupas nas pedras.
À volta do cortejo, cheirava a
grelhados e os restaurantes iam
enchendo.
Publicidade

c8reiodominho.pt
30 de Setembro 2021
14
Minho

Minho 13
7 de Agosto 2022 correiodominho.pt

Melgaço quer investir no Museu
de Cinema e na Casa da Cultura
MUNICÍPIO DE MELGAÇO tem projectos para a expansão do Museu de Cinema e requalificação da Casa da Cultura.
Presidente da Assembleia da República ficou ontem a conhecê-los.
MELGAÇO
| José Paulo Silva |

O Município de Melgaço está
apostada na criação de um centro de documentação do Museu
de Cinema e na reabilitação e
ampliação da Casa da Cultura,
projectos que foram tema de
conversa do presidente da Câmara, Manoel Batista, com o
presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva,
na visita aos dois equipamentos
culturais.
No Museu de Cinema, o autarca melgacense deu nota da intenção de proceder à catalogação do “património incomensurável” que o cinéfilo Jean Loup
Passek legou ao Município e que
deu origem ao Museu de Cinema.
No edifício do antigo Cinema
Pelicano, a Câmara Municipal
de Melgaço pretende instalar um
centro de documentação e um
novo espaço expositivo do Museu, permitindo assim um maior
acesso ao largo conjunto de artefactos e documentação legados
por Jean Loup Passek.

DR

Presidente da Assembleia da República ficou ontem a conhecer Museu de Cinema Jean Loup Passek

O edifício do Cinema Pelicanio, no centro histórico de Melgaço, foi adquirido pelo cinéfilo
francês fundador do Museu de
Cinema, que o ofereceu ao Município.

A recuperação do imóvel em
ruínas deverá passar por financiamento da União Europeia, tal
como as obras de reabilitação da
Casa da Cultura, que acolheu até
hoje a oitava edição do MDCC -

Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que mereceu igualmente a visita do presidente da Assembleia da República.
Segundo o presidente da Câ-

mara Municipal de Melgaço, o
auditório da Casa da Cultura já
não responde às necessidades do
MDCC nem da restante oferta
de programação cultural ao longo do ano.
Manoel Baptista reconheceu
ontem, por outro lado, a “escassez de recursos” para a valorização do espólio do Museu de Cinema.
Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas, afirmou que os deputados eleitos
pelo distrito de Braga “estão
bem conscientes das potencialidades e das necessidades deste
Município”, tendo em conta a
necessidade de encontrar vias de
financiamento para os projectos
do Museu de Cinema e Casa da
Cultura, já apresentados também
à directora regional de Cultura
do Norte Laura.
Nesta primeira visita ao Museu
de Cinema de Melgaço, Augusto
Santos Silva justificou que “só o
edifício do Parlamento é que está em Lisboa” e que este órgão
político “representa todo o território nacional e todos os países
onde há eleitores portugueses”.

Presidente da Assembleia da República destaca

Melgaço e Cerveira são bons exemplos
de ligação entre cultura e desenvolvimento
ALTO MINHO
| José Paulo Silva |

O presidente da Assembleia da
República apontou ontem Melgaço e Vila Nova de Cerveira
como bons exemplos de municípios que apostam na cultura como recurso para se afirmarem e
desenvolverem.
No Museu de Cinema, em
Melgaço, Augusto Santos Silva
considerou que “cultura e desenvolvimento ainda muito próximos” e que essa ligação “é ainda

maior quando municípios decidem usar a cultura como uma espécie de bandeira para se afirmarem local, nacional e internacionalmente”.
Disse que “Melgaço é um município que tem sabido usar esse
recurso fantástico que é a ligação a um grande estudioso do cinema, Jean Loup Passek, para
valorizar o Festival de Cinema
Documental, disse Augusto Santo Silva, adiantando que Vila
Nova de Cerveira, com o projecto da Bienal, “soube utilizar a ar-

te contemporânea como uma
área onde vale a pena investir e
ter uma marca distintiva”.
Depois da manhã passada em
Melgaço, o presidente da Assembleia da República encerrou,
à tarde, a conferência internacional da XXII Bienal Internacional
de Arte de Cerveira, subordinada ao tema ‘We must Take Action #2: pode a arte mudar o
mundo?’, a qual reuniu pensadores das mais diversas áreas de
intervenção da sociedade numa
reflexão sobre as questões am-

bientais, de género e de exclusão.
Em resposta à questão da conferência, defendeu que a arte pode mudar o mundo “quanto mais
compreendermos que ela é a
nossa maneira de interpretar o
mundo” e “quanto menos pedirmos à arte que seja uma alavanca para mudarmos o mundo”.
A terceira e última conferência
internacional da XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira
está agendada para 18 de Novembro.

DR

Augusto Santos Silva
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VIZELA ENTRA DE PÉ DIREITO
UM TENTO SOLITÁRIO DE NUNO MOREIRA serviu para os vizelenses de Álvaro Pacheco arrancarem a
I Liga de 2022/2023 com um triunfo. Buntic foi o único reforço dos vizelenses a entrar no onze inicial.
1.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

O FC Vizela entrou com o pé direito na I Liga 2022/2023. Os vizelenses de Álvaro Pacheco deslocaram-se à casa do conjunto
recém-promovido Rio Ave FC e
saíram de Vila do Conde com
um triunfo de 0-1. Nuno Moreira
saltou do banco para, aos 66 minutos, apontar o único golo do
encontro.
Depois de terem entrado a perder nas edições de 1984/1985,
com o SL Benfica, e 2021/2022,
diante do Sporting CP, desta vez
os vizelenses alcançaram um
triunfo na estreia no principal

LIGA PORTUGAL

O recém-promovido Rio Ave não teve argumentos para bater o FC Vizela

escalão do futebol português.
A jogar no seu típico 4-3-3, os
vizelenses depararam-se com
um Rio Ave a alinhar em 3-4-3.
Porém, foi preciso esperar pelo
segundo tempo para vermos o
Vizela a levar perigo à baliza
dos vilacondenses.
Aos 53 minutos, Samu deixou
a baliza a abanar com um remate
à trave. Poucos minutos depois,
Nuno Moreira apontou o único
tento do encontro, dando assim o
triunfo ao FC Vizela.
Os vizelenses de Álvaro Pacheco, primeiros minhotos a entrar em prova, abriram assim as
hostilidades do campeonato, para os clubes do Minho.

ESTÁDIO DO RIO AVE FC

RIO AVE FC

0

FC VIZELA

Árbitro Gustavo Correia (AF Porto)
Assistentes Tiago Costa e Luís Costa
VAR Tiago Martins

Jhonatan
Costinha
Nóbrega
Santos
Pedro Amaral
Vítor Gomes
Joca
Guga
Paulo Vítor
André Pereira
Aziz
Luís Freire

1

Intervalo
0-0

Buntic
Tomás
Anderson
Bruno Wilson
Kiki
Mendez
Guzzo
Samu
Kiko Bondoso
Opeyemi
Zohi
Álvaro Pacheco

Substituições Vítor Gomes por Amine (46m),
Opeyemi por Nuno Moreira (46m), Joca por Zé Manel (65m), Paulo Vítor por Fábio Ronaldo (69m),
André Pereira por Ruiz (69m), Zohi por Alvarado
(69m), Kiko Bondoso por Francis Cann (78m), Costinha por João Ferreira (80m), Mendez por Rashid
(90+5m) e Guzzo por Diego Rosa (90+5m).
Disciplina cartões amarelos para André Pereira
(27m), Vítor Gomes (36m), Anderson (44m), Bruno Wilson (53m), Pedro Amaral (62m), Buntic
(71m), Fábio Ronaldo (75m), Guga (90+2m), Alvarado (90+3m) e Amine (90+3m).
Golos Nuno Moreira (66m).
Publicidade

§cabines
Álvaro Pacheco, treinador do FC Vizela

“A experiência que tivemos fez
com que a equipa evoluísse”
No final da partida, Álvaro Pacheco garantiu que a equipa
soube controlar a partida e que os seus jogadores souberam
ser pragmáticos para garantir os três pontos.
“As pré-épocas servem para nos prepararmos para o primeiro
jogo. Com o crescimento que tivemos na pré-época, sabíamos que chegávamos aqui competitivos. Queremos ser muito melhores do que no ano passado, queremos dar esse salto.
Controlámos o jogo, com bola soubemos ser pragmáticos,
criámos muitas oportunidades e, olhando para aquilo que foi
o jogo todo, a vitória assenta-nos bem. Estamos mais preparados. A experiência que tivemos no ano passado fez a equipa e o treinador estarem mais preparados. Como treinador,
tenho de estar sempre disponível para aprender porque o futebol está em constante mudança. Criámos uma identidade,
que nos criou alguns constrangimentos, mas acabámos por
ter os resultados esperados”, disse Álvaro Pacheco.

Luís Freire, treinador do Rio Ave FC

“Fomos superiores ao Vizela, mas
não conseguimos concretizar”
Luís Freire defendeu que a sua equipa foi superior no primeiro tempo, acabando por não ter conseguido concretizar as
oportunidades que tiveram para chegar ao golo. O técnico
admitiu ainda ter estado perante uma equipa de qualidade.
“Fica a sensação de que na primeira parte estivemos muito
bem no jogo, estivemos completamente por cima. Criámos
quatro ou cinco lances junto da baliza do Vizela e não concretizámos. É aí que podemos crescer. Tivemos 70 por cento de
posse de bola na primeira parte, perante uma boa equipa do
Vizela”, notou o treinador do Rio Ave FC.

16 Desporto

7 de Agosto 2022 correiodominho.pt

correiodominho.pt 7 de Agosto 2022

Desporto 17

“Vamos procurar ganhar o jogo, como em todos na época”
ARTUR JORGE antevê um jogo equilibrado, espera um Sporting forte, mas
garante que os arsenalistas têm noção do que podem fazer e que o foco é
conquistar os três pontos no arranque da nova época.
I LIGA
| Rui Miguel Graça |

O timoneiro dos arsenalistas
perspectiva um desafio equilibrado, todavia destaca que o foco do Sporting Clube de Braga
está nos três pontos neste primeiro duelo da época. Reconhece qualidades aos leões, mas assume confiança e ambição.
“É um jogo que perspectivo
que possa ser equilibrado. Vão
estar duas boas equipas em confronto, com ambições altas para
a próxima temporada. Temos
respeito pelo Sporting, sabemos
da sua valia, mas temos noção
do que podemos fazer, esse é o
nosso foco, saber o que podemos fazer enquanto equipa. Vamos procurar ganhar o jogo, como em todos os jogos da
temporada”, referiu o treinador
dos arsenalistas
Na véspera, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio
Conceição, incluiu o Sporting
Clube de Braga no lote das formações que vão lutar pelo ceptro de campeão nacional e o próprio Artur Jorge, em recente
entrevista televisiva, disse ambicionar um lugar no pódio.
“Vamos ser seguramente uma
equipa ambiciosa ao longo o
campeonato. Parece-me prematuro, nesta altura, determinar
metas para o que queremos atingir, temos é que ser competitivos e competentes em todos os
jogos para atingir o objectivo
Publicidade

+ destaque
Para a recepção aos
'leões', agendada para
hoje, Artur Jorge terá o
plantel todo disponível:
“Estamos na máxima
força, a equipa vai
depender das minhas
opções e decisões para
poder atacar o jogo e
vencer”.

que temos internamente”, assumiu, mostrando algumas cautelas dada a fase prematura da
temporada..
O técnico falou ainda sobre os
quatro reforços assegurados para a nova temporada: o lateral
direito espanhol Victor Gómez
(emprestado pelo Espanyol de
Barcelona), o defesa central
francês Niakaté (emprestado pelo Guincamp), o ponta-de-lança
francês Banza (ex-Famalicão) e
o extremo internacional mexicano Diego Lainez (emprestado
pelo Bétis). “São quatro reforços que eu próprio escolhi. Tive
a oportunidade de ver muitos jogadores, foi-me facultada uma
base de dados para percebermos
que posições e jogadores queríamos. Acredito muito nesses
quatro jogadores, têm uma margem de progressão muito inte-

ressante”, constatou.
Na pré-temporada a sua principal aposta foi num 4x4x2 e Artur Jorge sente que a equipa deu
uma boa resposta dentro do modelo trabalhado.“Aquilo que fizemos na pré-época foi importante para a assimilação das
ideias que temos para a próxima
temporada. Tivemos rendimento desportivo, assim como crescimento individual e coletivo. O
que fizemos deixa-nos confortáveis, sem poder dizer que está
tudo feito porque vamos precisar de ter uma resposta muito
capaz e competente já na primeira jornada para podermos arrancar da forma como queremos”, constatou.
O treinador destacou ainda a
“grande comunhão” sentida entre os adeptos e a equipa no recente evento ‘SC Braga Day’,
realizado no centro da cidade.
“Foi um momento de grande comunhão e festivo para todos
nós. Não é, de todo, oportuno
traçar metas e objetivos para a
praça pública, mas é importante
ter o apoio de todos os adeptos
para sermos sempre e em cada
jogo mais fortes, ambiciosos e
determinados”, salientou.
Artur Jorge não quis pronunciar-se sobre a eventual saída de
Ricardo Horta, que continua a
ser apontado ao Benfica, depois
de David Carmo ter rumado ao
FC Porto, notando que apenas a
transferência do defesa central
era um “dado adquirido”.

Amorim espera dificuldades, mas garantiu que Adán e Ugarte estão recuperados

“Obviamente é um início
de campeonato difícil”
I LIGA
| Redacção/Lusa |

O treinador do Sporting considerou que o
Futebol Clube do Porto está ligeiramente
“à frente” na luta pelo título de campeão
da I Liga de futebol, mas assumiu que há
três candidatos e que os ‘leões’ vão estar
na luta. Na primeira conferência de imprensa da época, Ruben Amorim frisou
que “ainda não” viu os rivais na pré-época
e que apenas conhece os resultados, mas
partiu dessa base para colocar Sporting,
Benfica e FC Porto na luta pelo título de
campeão nacional.
“O Benfica está bem, está a marcar muitos golos. O FC Porto é o FC Porto, é sempre um candidato muito forte, é o campeão
nacional. Acho que há três candidatos ao
título neste momento, sabendo que o FC
Porto é o campeão e, portanto, é o que parte um bocadinho à frente”, comentou o
treinador do Sporting. Antes, no entanto, o
t ‘leonino’ já tinha destacado que a equipa
vai “para o terceiro ano de trabalho” sob o
seu comando e que, por isso, quer “ser
muito competitiva”, assumindo que vai
“lutar por títulos, principalmente em Portugal” e que quer “voltar a passar a fase de
grupos na Liga dos Campeões”.
Quanto ao arranque do campeonato, onde o Sporting tem deslocações aos terrenos
do Sporting de Braga, na primeira jornada,
e do FC Porto, na terceira, Amorim admitiu que “obviamente é um início de campeonato difícil”, mas destacou que também “pode ser muito bom”.
“É dessa forma que nós temos de ver. Temos capacidade para vencer qualquer
equipa em Portugal, portanto, se nos focar-

mos no que temos de fazer em cada jogo,
se pensarmos já no segundo nem no terceiro, vamos dar uma boa reposta. Olhando
para o calendário, o que pensei é que pode
ser um excelente início de campeonato”,
apontou.
Para o jogo com o Sporting de Braga, no
domingo, Amorim revelou que Daniel
Bragança (lesionado) e Neto (castigado)
são “as únicas baixas”, uma vez que Ugarte “também já está recuperado”, assim como Adán, que “recuperou rapidamente” de
uma lesão que se chegou a temer que o pudesse afastar da equipa durante várias semanas.
“O Adán já vai para a convocatória. Recuperou rapidamente, fez todos os possíveis por jogar. É um jogador especial nesse
aspeto, forçou muito para estar na convocatória, para ser opção. Foi isso que aconteceu. Deu todos os sinais de que estava
apto para ir a jogo e portanto foi convocado”, revelou o treinador.
Ruben Amorim, disse ter a certeza de que
Ricardo Horta vai jogar. ‘Convidado’ a comentar as notícias que dão a transferência
do jogador do Sporting de Braga para a
Luz como certa, Ruben Amorim negou
também que o Sporting tenha estado na
‘corrida’ pela contratação do jogador e assumiu que o mesmo irá defrontar a sua
equipa. “Não fizemos qualquer proposta
[por Ricardo Horta] porque também não
temos dinheiro. Se já está fechado com o
Benfica ou não, isso não sei. Tenho a certeza que vai jogar. Estando fechado ou
apalavrado, vai jogar. Não sei se joga na
ala ou a avançado. Esse é o foco que temos
em relação a ele”, atirou o treinador.
dos ‘leões’.

§nota
Como cinco carreiras

TUB garante serviço
especial para o jogo
Com saída às 17 de S. Mamede d’Este (Junta
de Freguesia), Cruzamento de Esporões
(Farmácia), Santa Lucrécia de Algeriz e Cabreiros, e ainda a partir das 16.45 em Monsenhor Airosa e, por último, às 17.15 horas
na Avenida Central, os Transportes Urbanos
de Braga garantem seis serviços especiais
para o jogo.
Os regressos estão agendados logo no final
do encontro em direcção a S. Mamede d’Este, Cruzamento de Esporões, Santa Lucrécia
de Algeriz, Cabreiros e Avenida Central.
Diga-se que todas as carreiras têm diversas
paragens agendadas ao longo do percurso
até ao Estádio Municipal de Braga.
O bilhete especial estádio tem o custo unitário de 1 euro para ida e volta.
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Guarda-redes
Matheus
Defesas
Victor Gómez
Tormena
Niakaté
Sequeira
Médios
Al Musrati
André Horta
Iuri Medeiros
Álvaro Djaló
Avançados
Ricardo Horta
Simon Banza

Guarda-redes
Adán
Defesas
Pedro Porro
Gonçalo Inácio
Coates
Matheus Reis
Médios
Matheus Nunes
Morita
Nuno Santos
Trincão
Avançados
Pote
Paulinho

Acompanhe o jogo
na sua Rádio!
www.antenaminho.pt
Árbitro
Fábio Veríssimo
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Treinador

Artur Jorge

18 horas
Estádio Municipal
de Braga

Treinador

Rúben Amorim

Abrir a temporada numa caçada ao leão
JOGO CARTAZ da ronda inaugural disputa-se no Estádio Municipal de Braga e, apesar, do momento ser ainda o bebé da época este
já serve de rampa de lançamento para os sonhos dos adeptos. Ambição de Artur Jorge é levar os Guerreiros ao pódio...
I LIGA
| Rui Miguel Graça |

Dia 1 da Liga. Dia de jogo grande no Municipal de Braga. Elevado grau de dificuldade? Naturalmente que sim. Contudo poderá ser o dia ideal para atirar a
lança para o resto da temporada.
Aliás, o sonho pode começar-se
a escrever logo na fase bebé da
temporada, sendo que os primeiros passos podem ser a rampa de lançamento para a ambição do técnico Artur Jorge, que
pretende colocar novamente os
Guerreiros no pódio da Liga.

Nado e criado em Braga. Tal
como o seu antecessor Carlos
Carvalhal, Artur Jorge não precisou de encontrar os cantos à
casa. A base da temporada passada, foi retocada com algumas
unidades prometedoras e mantém-se a aposta na Cidade Desportiva, forno onde curiosamente o técnico tinha conhecimento
profundo. Banza será o nome
mais sonante ao nível dos reforços, Niakaté tem o peso de fazer
esquecer David Carmo e Victor
Gómez parece ter, num abrir e
fechar de olhos, melhorado a
qualidade no lado direito da defensiva. Depois há ainda os me-

lll
A ambição do técnico dos
arsenalistas é regressar ao
pódio, sendo que para isso é
preciso ganhar duelos para
o topo, sendo que os leões,
à primeira jornada, podem
ser a presa perfeita para
lançar uma temporada de
sonho. Para a equipa e,
naturalmente, para os
adeptos, que saíram do jogo
com o Celta de Vigo com
água na boca...

ninos. Djaló ganha espaço e Rodrigo Gomes fez um golo diante
do Celta de Vigo, que correu o
mundo.
Ah! Da base? Esta lá Al Musrati, Matheus e Sequeira voltou
com tudo, após uma grande lesão. Ricardo Horta? Está lá também. O capitão das manchetes
da pré-temporada, vai entrar na
Liga com a camisola do Sporting Clube de Braga vestida e,
claro que os adeptos, esperam
que possa decidir.
Do lado oposto não há surpresas. Rúben Amorim segue a linha de trabalho que arrancou
desde que chegou aos leões e

apenas as características individuais podem trazer novas nuances a um leão, que já joga de
olhos fechados, plenamente
identificado com as ideias do
técnico. Morita traz mais mobilidade ao miolo, mas o leão perde músculo que tinha com Palinha e, será, certamente, uma das
armas a explorar pelos Guerreiros. Depois há Trincão. Ah!
Trincão. Enquanto na capitl do
Minho, saltou para Barcelona,
jogou em Inglaterra e entrou directo no onze, na vaga deixada
aberta por Sarabia, que carregou
o Sporting em vários momentos
da última temporada.
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Pé canhão de Gorby valeu último
triunfo dos arsenalistas sobre leões
O JOVEM FRANCÊS dos escalões de formação do SC Braga foi o autor do golo que, no último jogo entre Guerreiros do Minho e
leões, valeu o triunfo ao SC Braga. O médio gaulês foi lançado nos últimos minutos da partida, mas conseguiu fazer a diferença.
I LIGA

+ nova época

| Fábio Moreira |

A 22 de Janeiro deste ano, em
jogo da 19.ª jornada da última
edição da I Liga, o SC Braga
voltava a encontrar-se com o
Sporting CP. Duas equipas que
vinham de realidades diferentes
e onde se perpetuava um triunfo
da equipa da casa. Porém, no final dos 90 minutos, foi um pontapé de um jovem francês que
ditou a alegria dos Guerreiros do
Minho.
Na altura, o Sporting CP era
campeão nacional em título. Os
leões estavam numa série de 35
jogos sem perder em casa. Em
cima desses factos, os comandados de Rúben Amorim tinham a
melhor defesa da prova e só haviam um perdido um desafio
com os minhotos nos últimos 13
anos. Por sua vez, o SC Braga
estava a 15 pontos dos leões na
tabela classificativa e a equipa
de Carlos Carvalhal vinha de um
momento de menor fulgor, tendo
somado cinco derrotas nos anteriores seis desafios fora de portas, para todas as competições.
Para além de todos estes factores, o SC Braga também chegava ao reduto leonino bastante
desfalcado, com Paulo Oliveira,
Yan Couto, Lucas Mineiro e Iuri
Medeiros fora dos convocados e
com Carlos Carvalhal a ver o jogo nas bancadas de Alvalade.
Com naturalidade, os leões

DR

No passado mês de Julho,
o jovem centrocampista
gaulês rubricou um novo
contrato com o SC Braga.
Gorby irá manter-se nos
Guerreiros do Minho até
Junho de 2027. Depois de
ter sido lançado na última
temporada por Carlos Carvalhal, Gorby espera agora
que, sob o comando de
Artur Jorge, possa tornarse uma peça ainda mais
inﬂuente dentro do plantel minhoto, tendo a concorrência de Al Musrati,
Castro, André Horta e
Lucas Mineiro.

No último desafio entre leões e Guerreiros do Minho, Gorby vestiu a capa de super-herói com um golo magnífico

acabariam por chegar a intervalo
com uma vantagem magra, proporcionada por um tento solitário de Pedro Gonçalves.
No entanto, o segundo acabaria
por escrever uma história bem
diferente. Logo nos primeiros
minutos desse segundo tempo,
Galeno convertia uma grande
penalidade, reabrindo a discussão pelos três pontos.
Todavia, a reviravolta tardava
em chegar e tudo parecia estar
encaminhado para uma divisão

lll
Gorby Baptiste apontou um
golo pela equipa principal
do SC Braga. Esse tento
surgiu aos 90+7 minutos
do Sporting - SC Braga e
acabou por valer os três aos
Guerreiros do Minho que,
na altura, se apresentaram
em Alvalade com bastantes
baixas no onze inicial.

de pontos em Lisboa.
Eis que chegam os últimos minutos do encontro. A dois minutos dos 90, o SC Braga decide
lançar Gorby na partida. Um jovem médio francês de 19 anos
relativamente desconhecido do
público não-bracarense, mas já
estava na terceira temporada pelos arsenalistas.
A partida continuava a avançar
para o apito final, mas este jovem centrocampista gaulês não
se contentava com o empate. E

eis que, ao sétimo minutos dos
descontos, Gorby, do meio da
rua, encarnou o espírito de Éder
na final do Euro 2016 e apontou
um enorme golo que catapultou
o SC Braga para um fantástico
triunfo.
De notar que este tento de Gorby foi o primeiro golo do jovem
gaulês pelos Guerreiros do Minho, que em Julho, assinou um
novo contrato com o SC Braga
que irá manter na Pedreira até
Junho de 2027.
Publicidade
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TERTÚLIA

BRACARENSE
António Duarte José Machado

Que comece a maratona!
TERTULIANOS acreditam numa entrada no campeonato com o pé direito, pese embora o adversário. De saudar o regresso do ‘SC
Braga Day’, um momento de reunião e elevação do universo arsenalista, propiciando o aproximar do clube à cidade e vice-versa.

“Braga Day - festa de fervor clubista”

“Começar hoje a ‘fabricar’ uma boa época”

“A época desportiva 2022/23 está a começar com grandes intervenções: discursos, propostas, propaganda… um novo futebol. Só temos 36% do pensamento mas, gostaríamos de ser ouvidos, dar a nossa opinião e mostrar identidade. Força importante e considerada, não somos uma pequena minoria em extinção. Estamos vivos! Neste espaço
de Tertúlia, em liberdade, um alerta: a fotocópia é sempre pior que o original. Até porque, os originais são fracos, embora sejam campeões…
Fomos informados pela comunicação social de que o projecto de construção de “um
novo estádio no local do estádio 1.º de Maio já não existe; que o estádio da Pedreira vai
ser uma realidade de comodidade para os adeptos”. Mãos à obra! Vamos lá cumprir o
já prometido há muito tempo: mais elevadores, escadas rolantes, melhores acessibilidades. Com arte e um pouco de engenho, até será possível um parque auto para os portadores de lugar anual, pago. Quantos lugares de parque oficialmente existem (registados)?
“Braga Day” - festa de fervor clubista, vivida intensamente pelos adeptos e bracarenses em geral. Para alguns, “Braga’s Day” o momento é mais do que uma mera festa. É
possível. “Dia do Clube” - para muitos, memórias da história do S C Braga, era vivido
e festejado com paixão, a pagar!
“A bola já rola”, ouviu-se nas bancadas da Pedreira quando Carlos Macedo apitou para
o início do SC Braga 2-1 Celta de Vigo. Os “nuestros hermanos” bem tentaram aplicar
a “fúria espanhola e a remontada” mas, a qualidade bracarense nunca o permitiu. Vitória justíssima, com bailado e magia do Rodrigo Gomes. O sistema 4x4x2 (clássico-tradicional-losango) para mim, é o mais complexo e difícil de jogar. Exige posicionamento, pede muita organização colectiva e desafia os criativos. Acreditamos no grupo, no
trabalho… em Artur Jorge.
Vamos arrancar o campeonato frente ao Sporting e, como sempre, queremos e acredito
que vamos conquistar os três pontos.”

“O Dia do SC Braga foi marcado, uma vez mais, pelo entusiasmo e pela alegria esfuziante de muitos milhares de adeptos que trouxeram para a rua as nossas cores e a nossa
paixão pelo Clube. “Uma Cidade, um Clube”, que seja inclusivo, afirmativo e aberto ao
mundo, para que se alargue a nossa base de apoio. Grande êxito do SC Braga e, sobretudo, dos seus sócios e dos seus adeptos que, numa só voz e num só abraço, levaram um
forte tónico às nossas equipas. E se o Braga veio à cidade, importa agora que a Cidade
passe a ir à Pedreira. Trabalhe-se para tal e que não se fique apenas, como exortou um
amigo, José Coelho, por um mero sonho numa noite de Verão. O jogo com o Celta de
Vigo foi um verdadeiro desafio de campeonato, até na arbitragem, tal a forma como as
equipas se bateram, proporcionando um espectáculo rasgadinho entre duas formações
que se equivaleram. Pudemos ver um SC Braga assente num 4X4X2, com Ricardo Horta mais à esquerda e Álvaro Djaló no apoio a Simon Banza. Gostei dos reforços e temos
gente para praticar um futebol de qualidade, atrevido, produtivo e de bom nível. A vitória chegou com um golo fantástico de Rodrigo Gomes. Saí do estádio com boas sensações. Diego Lainez é reforço e, se retomar a sua forma pré-Bétis, será um caso sério.
Vítor Hugo, um atleta de eleição, deixa a actividade. Fica um vazio muito difícil de
preencher no Futsal. Um campeão, um atleta brilhante. Obrigado. O Atletismo brilhou
e fez dois terceiros lugares, em masculinos e femininos, no campeonato nacional, logo
atrás dos dois “milionários”. Domingo há um SC Braga - Sporting CP, um clássico,
muito difícil para as duas equipas. Temos condições para lutar pela vitória e admito que
Artur Jorge possa “fabricar” ligeiras alterações capazes de surpreender o Sporting,
equipa muito bem estruturada, com excelentes executantes, trabalhada há já dois anos
pelo mesmo treinador e com poucas alterações na sua estrutura. Temos que “fabricar” o
jogo e, mesmo tendo uma equipa em construção, puxá-lo para o nosso lado, sendo pacientes, capazes de sofrer, mas determinados a fazer sofrer o nosso adversário.”
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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

Segunda etapa coroou João Matias
CICLISTA PORTUGUÊS da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados foi o grande vencedor da 2.ª etapa, com Scott McGill e Mauricio
Moreira a fecharem o pódio. A camisola amarela continua nas mãos de Rafael Reis. Glassdrive lidera tabela geral de equipas.
+ classificação

CICLISMO
| Fábio Moreira |

O ciclista português João Matias (Tavfer - Mortágua - Ovos
Matinados) venceu ontem a segunda etapa da Volta a Portugal,
com Rafael Reis (GlassdriveQ8-Anicolor) a manter a liderança na véspera da subida à
Torre.
No final dos 181,5 quilómetros, entre Badajoz (Espanha) e
Castelo Branco, Matias venceu
em 4:42.21 horas, o mesmo
tempo do norte-americano Scott
McGill (Wildlife Generation
Pro Cycling) e do uruguaio
Mauricio Moreira (GlassdriveQ8-Anicolor), segundo e terceiro, respectivamente.
Na geral, Rafael Reis mantém
a liderança, à frente de Mauricio
Moreira e do britânico Oliver
Rees (Trinity Racing), que ocupam os dois seguintes lugares
do pódio.
No domingo, os candidatos à
vitória final vão ter o primeiro

Classiﬁcação da 2.ª etapa:
1. João Matias, POR, (TavferMortágua-Ovos Matinados)
2. Scott McGill, USA, (Wildlife
Generation Pro Cycling)
3. Maurício Moreira, URU,
(Glassdrive/Q8/Anicolor)
4. António Carvalho, POR,
(Glassdrive/Q8/Anicolor)
Geral por equipas:
1. Glassdrive-Q8-Anicolor,
Por, 27:57.26
2. Efapel, Por, a 19 segundos
3. Trinity Racing, GB, m.t.

VOLTA A PORTUGAL

João Matias (à direita) foi o grande vencedor da segunda etapa da Volta A Portugal

grande teste, com a chegada à
Torre (Covilhã), na Serra da Estrela, com a meta a coincidir
com uma contagem de categoria

especial, 159 quilómetros após a
partida da Sertã.
Apesar do triunfo de João Matias e do 2.º lugar de Scott

McGill, a camisola amarela
continua a ser vestida pelo melhor português em prova: o ciclista Rafael Reis.

Classiﬁcação individual:
1. Rafael Reis
2. Maurício Moreira
3. Oliver Rees
Melhor Português
1. Rafael Reis
2. Tiago Antunes
Publicidade
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Primeiro tempo para esquecer atira
famalicenses para derrota na estreia
COMANDADOS DE RUI PEDRO SILVA tiveram ontem uma tarde para esquecer. O FC Famalicão foi ao reduto do Estoril Praia
perder por dois golos sem resposta. Francisco Geraldes e Arthur construíram o triunfo dos ‘canarinhos’ no primeiro tempo.
1.ª JORNADA

ESTÁDIO ANTÓNIO COIMBRA DA MOTA

| Fábio Moreira |

Entrada em falso para os famalicenses. O FC Famalicão perdeu
por 2-0 no reduto do Estoril
Praia. Num jogo em que tudo
correu bem mal aos famalicenses, Francisco Geraldes e Arthur
sentenciaram o resultado final
da partida ainda no primeiro
tempo do encontro.
Os ‘canarinhos’ não demoraram muito a tomar conta do rumo da partida, com dois lances
de perigo ainda dentro dos primeiros 15 minutos. No entanto,
foi só à a terceira investida que
se gritou golo no Estádio António Coimbra da Mota, com Francisco Geraldes a inaugurar a
contenda.
Já na recta final do primeiro
tempo, os pupilos de Nélson Veríssimo acabariam por duplicar a
vantagem. Arthur, aos 45 minutos, concluiu da melhor maneira
um lance que começou com um

ESTORIL PRAIA FC FAMALICÃO

2

0

Árbitro Nuno Almeida (AF Algarve)
Assistentes André Campos/Pedro Felisberto
VAR Miguel Nogueira

Dani Figueira
Gonçalo Esteves
Pedro Álvaro
Vital
Joãozinho
Ndiaye
Rosier
Tiago Gouveia
Francisco Geraldes
Arthur
João Carlos
Nélson Veríssimo

LIGA PORTUGAL

Famalicenses entraram na I Liga com uma derrota de 2-0 no reduto do Estoril Praia

erro grave de Penetra.
Já no segundo tempo, os famalicenses de Rui Pedro Silva tiveram uma grande oportunidade

para reduzir a desvantagem.
Contudo, Álex Millán desperdiçou a grande penalidade (e consequente recarga) assinalada pa-

ra o FC Famalicão aos 51 minutos, com o guardião do Estoril
Praia, Dani Figueira, a brilhar
com duas defesas.

Intervalo
2-0

Luiz Júnior
Martin
Penetra
Batubinsika
Rúben Lima
Heri
Simões
Gustavo Assunção
Kadile
Alejandro
Rui Fonte
Rui Pedro Silva

Substituições Rui Fonte por Colombatto (65m),
Simões por Jhonder (65m), Arthur por Rodrigo
Martins (65m), Gustavo Assunção por Pedro Brazão (76m), Rúben Lima por Youssouf Zaydou
(76m), João Carlos por Benchimol (76m), Francisco Geraldes por Lea Siliki (81m), Martin por De La
Fuente (82m), Pedro Álvaro por Volnei (82m) e
Tiago Gouveia por Tiago Araújo (82m).
Disciplina cartões amarelos para Francisco Geraldes (39m), Vital (70m), Gonçalo Esteves (90+5m),
Colombatto (90+7m) e Joãozinho (90+8m).
Golos Francisco Geraldes (20m) e Arthur (45m).

Vitorianos defrontam o GD Chaves hoje, pelas 20.30 horas

Moreno quer inverter vício de entrar com o pé esquerdo
1.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

Moreno afirmou ontem que o
Vitória SC quer ‘romper’ com a
tradição recente de entrar na I
Liga sem triunfar, na visita de
hoje ao reduto do GD Chaves.
“Vamos ter um adversário difícil, mas acreditamos muito no
que estamos a fazer e nos nossos
atletas. Ao contrário do que têm
sido as estreias do Vitória no
campeonato, queremos ser diferentes. O Vitória não tem entrado bem na primeira jornada. Vamos a Chaves para jogar bem,
ganhar o jogo e entrar bem no
campeonato”, vincou o treinador
dos vitorianos.
Moreno perspectivou um grupo de trabalho capaz de “mudar

DR

lll
Herculano, jovem avançado
do Vitória SC, está de saída
da equipa. O atleta foi
cedido por empréstimo ao
Empoli da Liga italiana. De
acordo com a nota dos
vitorianos, o clube recebe
150 mil euros pela cedência
do jogador, com o negócio a
envolver uma opção de
compra que, mediante
objectivos, pode atingir um
milhão de euros.

Vimaranenses defrontam o Chaves hoje pelas 20.30 horas

o ‘chip’” face ao desaire de
quinta-feira com o Hajduk Split,
por 3-1, para a primeira mão da

terceira pré-eliminatória da Liga
Conferência Europa, apesar do
escasso intervalo entre os dois

jogos, que só permite “recuperação física”.
“Fechámos o jogo do Hajduk e

corrigimos o que é necessário
para melhorar o nosso jogo. Os
atletas só fazem recuperação,
mas há outras formas de se prepararem para o jogo, a comunicar e a mostrar vídeos. É um
pouco isso que se tem feito. Em
trabalho de campo, não é possível, porque os atletas têm de recuperar”, disse Moreno.
O ‘timoneiro’ comentou ainda
a integração de André André,
médio com 190 jogos ao serviço
do Vitória, até agora afastado do
plantel, tendo referido que o
atleta de 32 anos mostrou “querer e vontade grandes” de jogar,
após duas conversas no seio do
clube.
Vitória SC visita hoje, pelas
20.30 horas, o Chaves, jogo arbitrado por Manuel Oliveira.
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Livros
✺TOP 10

1

O APARTAMENTO DE PARIS KELLY BOWEN

2

LISTA DE DESEJOS PETER MOHLIN & PETER NYSTRÖM

3

CULPA MINHA MERCEDES RON

4

TESTEMUNHA FATAL ROBERT BRYNDZ

5

MORTE EM BUCKINGHAM S. J. BENNETT

BERTRAND EDITORA

6

O FIM É O PRINCÍPIO CHRIS WHITAKER

D. QUIXOTE

7

DA MINHA JANELA ARIANA GODOY

EDITORIAL PRESENÇA

PRESENÇA

8

CINCO IRMÃES CINZIA GIORGIO

EDITORIAL PRESENÇA

ALMA DOS LIVROS

9

REI DO BLUFF AFONSO NOITE-LUAR

CHÁ DAS CINCO

10 DEVOÇÃO DEAN KOONTZ

NOVIDADES

BERTRAND EDITORA

MANUSCRITO
TOP SELLER

A NÃO PERDER

Queria tanto que
estivesses aqui

Corte de névoa e fúria
AUTORA Sarah J. Maas
EDITORA Marcador

AUTORA Jodi Picoult
EDITORA Presença

Depois de resgatar o seu amado Tamlin da malvada rainha Amarantha, Feyre regressa à Corte
da Primavera com os poderes de uma Fada Suprema. Mas não consegue esquecer os crimes
que teve de cometer para salvar o povo de Tamlin... nem o pacto perverso que fez com Rhysand, o Grande Senhor da temível Corte da Noite.
À medida que Feyre é atraída para a sombria teia política e passional de Rhysand, uma guerra
iminente aproxima-se e um mal muito mais perigoso do que qualquer rainha ameaça destruir
tudo o que Feyre alguma vez tentou proteger. Deverá então enfrentar o seu passado, aceitar
os seus novos dons e decidir o seu futuro.

DESTAQUES

A trama

Apontar é feio

AUTORA Jean Hanff Korelitz
EDITORA Editorial Presença

AUTORA Joana Marques
EDITORA Contraponto

Jacob Finch Bonner era um promissor
romancista. Hoje, é professor de Escrita Criativa e tenta manter a sua já pequena autoestima viva Quando Evan
Parker, o seu aluno mais arrogante,
anuncia aos quatro ventos que não
precisa da ajuda do professor para nada, porque a trama do livro que está a
escrever é extraordinária...

Apontar é Feio trata-se de um caderno
com apontamentos que obedece à estratégia que Joana Marques sempre
usou para tomar notas na escola: enquanto lá à frente o professor dava a
matéria, ela ia escrevendo sobre assuntos irrelevantes. Em dias bons,
porque nos outros fazia só um jogo do
galo contra ela própria...

Tu amas-me

O pacto

AUTOR Carolina Kepnes
EDITORA Presença

AUTORA Sharon Bolton
EDITORA Desassossego

Joe Goldberg está farto: farto de cidades, de confusões, de enigmas - e farto
da Love. Agora, Joe quer estar em paz,
tranquilo, desfrutar dos prazeres simples, do contacto com a natureza. Numa
pequena ilha do Pacífico, Joe pode, finalmente, res-pi-rar.

Um verão dourado. Seis jovens amigos
talentosos estão ansiosos pelo futuro
promissor. Todos têm vaga nas melhores universidades e sonham com carreiras fabulosas. Felix quer administrar
a sua própria empresa, Dan deseja vingar no meio académico e Xavier planeia ganhar milhões na bolsa. Talitha
assumirá o escritório de advocacia do
pai e Amber quer ser primeira-ministra

Diana tem tudo perfeitamente planeado. Vai casar
aos 30, ter filhos aos 35 e
mudar-se para os subúrbios de Nova Iorque. E tudo enquanto sobe na carreira supercompetitiva dos
leilões de arte. Ainda não
está noiva, é certo, mas sabe que o namorado, Finn,
um médico-cirurgião interno, vai pedi-la em casamento na escapadinha romântica que vão fazer às ilhas Galápagos. Vai ser poucos dias antes de Diana fazer 30 anos. Mesmo a tempo.
Mas, de repente, algo acontece na cidade e Finn é chamado pelo
hospital na véspera da partida. Diana fica dececionada, porém, o
namorado insiste que vá na mesma, e ela lá parte rumo às ilhas
paradisíacas, ainda que com muita pena de ir sozinha.
A viagem de sonho cedo se transforma num novelo de complicações. A bagagem de Diana desaparece, o wi-fi quase não funciona, o hotel onde ia ficar é fechado e toda a ilha fica isolada devido a uma doença ainda sem explicação.

Publicidade

‘A TRAMA’ = 17,91 €
‘APONTAR É FEIO’ = 14,94 €
‘CORTE DE NÉVOA E FÚRIA’ = 19,71 €

Agora é o momento
de seres feliz
AUTOR Curro Cañete
EDITORA Planeta
«Cada problema que tiveres
e cada desafio que superares, tornar-te-ão uma pessoa
mais sábia, mais forte e mais
consciente do que queres, do
que desejas conseguir. Toda
a humanidade desenvolveu
um desejo muito maior e intenso de ser feliz, de perseguir os seus sonhos e de
aproveitar ao máximo o presente que tem nas suas mãos: a vida e a oportunidade de alcançar a felicidade.»
Hoje é um dia importante. O único momento de que dispões, a
tua única ferramenta, é o presente. Depois do sucesso de O Poder de Confiares em Ti, um livro que ajudou mais de 200 mil leitores, o coachCurro Cañete quer que saibas que Agora É o Momento de Seres Feliz.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

COSTUREIRAS
Para confecção
de vestuário.

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

967 200 625

253 621 318

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

VENDE-SE

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

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

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

COMPRE

O SEU AUTOMÓVEL
NOS STANDS
SINTONIZE 106.0 FM

www.antenaminho.pt

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
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
BMW 520D
CAIXA
AUTOMÁTICA
2011
219610 KM
16.500€
AUDI A5
SPORTBACK
2.0 TDI 170
CV
231807 KM
2010
11.350 €

VOLVO V40
1.8 GASOLINA
374521 KM
2000
2.250 €

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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Fernando Pimenta ainda
quer “ouvir a portuguesa”
CANOÍSTA MINHOTO alcançou duas medalhas ontem, mas hoje ainda vai a mais duas finais. “Feliz”
com a prata e bronze, destaca que ainda tem o objectivo de chegar ao ouro.
CANOAGEM
| Redacção/Lusa |

“Tenho de sair daqui a ouvir a
portuguesa. Sou um atleta que
luta pelos títulos, quero elevar
ao máximo Portugal e levar a
bandeira ao lugar mais alto possível do pódio. Quero lutar por
uma medalha de ouro. Podia es-

tar contente com as duas medalhas, mas quero uma de ouro”,
vincou Pimenta.
O limiano, visivelmente insatisfeito após falhar a revalidação
do título mundial, por escassos
cinco centésimos de segundo para o campeão olímpico, o húngaro Balint Kopasz, já colecciona
dois pódios no Canadá e tem

agora mais duas possibilidades
de tentar o ouro.
“Agora é recuperar para focarme no K2 500 misto com a Teresa Portela. Temos condições para fazer uma excelente prova.
Quero, com ela, dar uma alegria
aos portugueses, lutar por uma
medalha, quem sabe por um título, e logo se vê no K1 5.000 me-

Final marcada para hoje às 12 horas

SC Braga e Casa do Benfica de
Loures discutem título da elite
FUTEBOL DE PRAIA
| Redacção |

O Sporting de Braga e a Casa do Benfica
de Loures garantiram a presença na final
do campeonato de elite de futebol de
praia, a disputar hoje no estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.
No primeiro encontro das meias-finais,
o Sporting de Braga venceu o ACD Satão
por 5- -2, enquanto no segundo encontro a
Casa do Benfica de Loures goleou o
Sporting por 7-0.
A final joga-se 12 horas, já o encontro

para atribuição do terceiro e quarto lugares tem início marcado para as 13 horas.
Recorde-se que o SC Braga é o actual
campeão nacional, sendo que a Casa do
Benfica de Loures detém o título europeu.
Alexandre Lança fez o primeiro golo do
desafio e colocou a equipa da Nazaré na
frente. Contudo, o domínio do jogo era
100% arsenalista e foi com naturalidade
que a equipa bracarense conseguiu a cambalhota no marcador. Já no terceiro período, os golos de Léo Martins (bis), Pedro
Mano, Filipe Silva e André Lourenço foram decisivos.

tros”, acrescentou, sendo que,
nesta distância longa, defende a
prata mundial arrecadada em
2021.
Pimenta recorda que o seu rival
húngaro estava “mais fresco”
nesta prova, por não ter apostado
também no K1 500, no entanto
recorda que 2022 é precisamente
o ano para “fazer experiências”,

uma vez que nos mundiais de
2023 ficará definido o apuramento para os Jogos Olímpicos
de Paris2024.
“Com duas medalhas em finais
espaçadas por duas horas tenho
de estar feliz, mas, como é óbvio, não estou satisfeito. Se há
medalhas de ouro em jogo, se há
quem goste de as ganhar, sou eu.
E esta escapou-me nos centímetros finais, tivemos de ir ao fotofinish. Isso é que dá sabor amargo a essa medalha”, reconheceu,
revelando o seu inconformismo,
serenado pelo treinador, Hélio
Lucas.
Pimenta dedicou a medalha à
família, à Federação Portuguesa
de Canoagem e a “todos os envolvidos na linha da frente no
combate aos incêndios em Portugal”.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

RENATO ROBERTO ANTÓNIO
ALVES DA CRUZ
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família
cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de
suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido, Sr.
RENATO ROBERTO ANTÓNIO ALVES DA CRUZ, de 96 anos de
idade, natural de Alijó, Vila Real, residente que foi na Rua 25 de
Abril, S. José de São Lázaro, desta cidade. O corpo do saudoso
extinto encontra-se exposto em câmara ardente na Igreja
Paroquial de São José de São Lázaro, onde hoje, Domingo, dia 7,
às 10 horas será celebrada missa de corpo presente e finda esta
irá sepultar no cemitério de Monte d’Arcos, em Jazigo de Família.
Aproveitam o ensejo para comunicar que em sufrágio da sua alma será celebrada missa
de 7.º dia, na proxima sexta-feira, dia 12, às 18:30 horas na Igreja Paroquial de São José de
São Lázaro.
Antecipadamente agradecem a todos quantos manifestem o seu pesar pela nossa dor.
Braga, 7 de Agosto de 2022
A Família
Serviços fúnebres a cargo de “A FUNERÁRIA DE S. VICENTE” (Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7º DIA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7º DIA

RENATO ROBERTO ANTÓNIO
ALVES DA CRUZ

RENATO ROBERTO ANTÓNIO
ALVES DA CRUZ

A firma participa a todos os seus estimados Clientes, Fornecedores e
Amigos o falecimento do Sr. RENATO ROBERTO ANTÓNIO ALVES DA
CRUZ, Pai do Sócio-Gerente Sr. Dr. Leopoldo Miguel Sousa Louro da Cruz.
O corpo do saudoso extinto encontra-se exposto em câmara ardente na
Igreja Paroquial de São José de São Lázaro, onde hoje, Domingo, dia 7, às
10 horas será celebrada missa de corpo presente e finda esta irá sepultar
no cemitério de Monte d’Arcos, em Jazigo de Família. Aproveita o ensejo
para comunicar que em sufrágio da sua alma será celebrada missa de 7.º
dia, na proxima sexta-feira, dia 12, às 18:30 horas na Igreja Paroquial de
São José de São Lázaro. Antecipadamente agradece a todos quantos
manifestem o seu pesar pela nossa dor.
Braga, 7 de Agosto de 2022
Serviços fúnebres a cargo de “A FUNERÁRIA DE S. VICENTE” (Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)

A Firma

Os consultórios Medicos Miguel Louro, participam a todos os seus
estimados Clientes, Fornecedores e Amigos o falecimento do Sr. RENATO
ROBERTO ANTÓNIO ALVES DA CRUZ, Pai do Proprietário Sr. Dr. Leopoldo
Miguel Sousa Louro da Cruz. O corpo do saudoso extinto encontra-se
exposto em câmara ardente na Igreja Paroquial de São José de São Lázaro,
onde hoje, Domingo, dia 7, às 10 horas será celebrada missa de corpo presente e finda esta irá sepultar no cemitério de Monte d’ Arcos, em Jazigo
de Família. Aproveitam o ensejo para comunicar que em sufrágio da sua
alma será celebrada missa de 7.º dia, na proxima sexta-feira, dia 12, às
18:30 horas na Igreja Paroquial de São José de São Lázaro.
Antecipadamente agradecem a todos quantos manifestem o seu pesar
pela nossa dor.
Braga, 7 de Agosto de 2022
Consultórios Médicos Miguel Louro
Serviços fúnebres a cargo de “A FUNERÁRIA DE S. VICENTE” (Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

23:38
00:36
02:14
03:49
04:36
07:06
07:30
09:00

00:31 Um Filme Falado
02:04 Monty Python:
Os Malucos do Circo
02:37 Música Maestro
03:28 Euronews
09:00 Espaço Zig Zag
15:52 Folha De Sala
16:00 Campeonato Do Mundo
Canoagem (Finais)
18:02 Caminhos
18:28 70x7
18:56 Baiae, A Atlântida Romana
19:54 Origem Da Água
20:17 Monty Python: Os Malucos
Do Circo
20:49 No Ar:
21:20 Campeonato Do Mundo
De Canoagem (Finais)
21:55 Tons E Sabores De África
22:30 Jornal 2

23:25
01:00
02:10
03:55
05:30
07:20
07:45

11:30
12:33
13:59
15:14
16:00
19:08
20:00
22:23

O Pimba é Nosso
Cheira a Lisboa
Adeus, Professor
Há Volta
Televendas
Todas as Palavras
Zig Zag
Bom Dia Portugal
- Fim de Semana
Eucaristia Dominical
Há Volta
Jornal da Tarde
Há Volta
3.ª Etapa - Volta a Portugal
em Bicicleta
The Voice Kids Final - Melhores
Momentos
Telejornal
The Voice Gerações

08:15
09:10
10:05
13:05
13:15
14:00
15:10
15:30
20:00
22:45

TVI
Terra Nossa
A Generala
Tudo Incluído
Um Passeio no Parque
Televendas Sic
Camilo, o Presidente
As Aventuras do Max
- Atlantos
Uma Aventura
Uma Aventura
Olhá Sic!
Sos Planeta
Vida Selvagem - Shark
Primeiro Jornal
Fama Show
Domingão
Jornal da Noite
Cantor Ou Impostor?

23:00
00:30
01:30
01:35
02:47
05:15
06:45
07:00
07:30
07:45
08:15
09:15
11:00
12:00
13:15
14:00
15:00
21:00
22:30

Festa É Festa
Vai De Carrinho
Na Corda Bamba
Os Miúdos Estão Bem
Queridas Feras
Tv Shop
Os Batanetes
Viva O Rei Julien
Diário Da Manhã
Todos Iguais
Detetive Maravilhas
Inspetor Max
Querido, Mudei A Casa!
Missa - Belas - Sintra
Mesa Nacional
Jornal Da Uma
Somos Portugal
Jornal Das 8
Uma Canção Para Ti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9

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
CAMPANTE T. 253 481 272

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1168

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

Praça do Comércio, 47

R. Conselheiro São Januário 95

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

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450
Lg. da Porta Nova, 27

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766

Praça dos Heróis

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

Largo da Boavista

R. Gen. Humberto Delgado ,107

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950
Alameda de São Dâmaso, 43

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214
Praça Dona Maria II, 1406

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

Avenida Barjona de Freitas, 147

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

Rua Dr. Albano Barreiros

Av. António Feijó, Loja M

R. 31 de Janeiro n.º 30

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Praça da República, 92

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

1

Av. Dom Afonso III, 434

5

1
4

5
3

7

6

6

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

2

8

4

2

8

3
2

9

8

1
6

1

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

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

Praça da República, 11
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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A NOVINHA
20 anos
tudo apertaadinho
,sexy, e atrevida
adoro uma
boa língua afiada
mamalhuda
e atrás tudo
foto real

936 182 840

CHILENA
Simpática, meiga,
peito XXL.
Atendo sem pressa.
Oral, .69 , minete.

912 223 724

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Publicidade 31

MASSAGENS

COLOMBIANA

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.

Safadinha, gulosa, sexy,
meiga. peito XXL,
oral gostoso. Venha passar
um belo momento.
Atendo sem pressas.

925 751 527

MORENAÇA
Corpo bem feito,
meiga e simpática.
Atendo sem pressas.

915 031 498
253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

912 585 106

RECÉM CHEGADA

BOMBA SEXUAL
MORENAÇA
IRRESISTÍVEL
MAMAS XXL
BUMBUM
GRANDE

964 131 762

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

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

912 311 085

Sorteio 61/2022

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

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

Sorteio 62/2022

24 32 33 38 41
+10

913 639 564

Khloe

Quinta 04/08/22

TERAE
Sorteio 31/2022

“Esta vaqueira
canadiense está
oficialmente de
regresso a casa”,
referiu a modelo na
sua página oficial do
instagram,
assinalando ainda
que estava a marcar
presença no Festival
de Música de
Cowboys no Canadá.

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

Sexta 5/08/22

Sorteio 62/2022

3 29 33 35 44
*8 *10

Sorteio 31/2022

QGJ 25031
Sábado 6/08/22

Sorteio 63/2022

8 12 27 35 38
+6

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Controle o ciúme. Mantenha a
harmonia na relação.
Saúde: É provável que tenha
problemas nos rins. Reduza o
consumo de sal e beba muita água.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe
dinheiro. Se confia nele empreste.
Números da Sorte: 1, 7, 26, 28, 39,
41

Balança
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Poderá terminar um amor que
só causa sofrimento e dor. Renove a
sua vida.
Saúde: Atravessa um período mais
agitado. Tome chá de valeriana.
Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível
profissional. Pense numa mudança.
Números da Sorte: 8, 13, 15, 36, 37,
42

Touro
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Seja mais afetuoso com o seu
par. A relação sairá a ganhar.
Saúde: Faça exames médicos. Não
descure a saúde. É um bem precioso.
Dinheiro: Reflita bem sobre um
possível negócio. Evite dar passos em
falso.
Números da Sorte: 13, 18, 34, 38, 43,
47

Escorpião
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. I Amor:
Confie mais na intuição. Não acredite
em tudo o que lhe dizem.
Saúde: Tendência para tonturas.
Cuidado para não sofrer uma queda.
Caminhe com cuidado.
Dinheiro: Um amigo pode trazer-lhe
uma oportunidade inesperada.
Aproveite.
Números da Sorte: 9, 11, 24, 33, 42,
49

Gémeos
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem ao
cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas pendentes.
Concretizará os seus objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: É um bom dia para tomar a
iniciativa e desafiar o seu par para
fazerem uma viagem.
Saúde: Faça uma consulta de rotina
com o seu médico. Previna problemas
futuros.
Dinheiro: Concentre-se e termine as
tarefas a tempo e horas.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 15, 32,
37
Leão
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só, prepare-se, é
provável que um novo amor invada o
seu coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27, 46,
48
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Se o seu par andar mais
agitado não se aflija. Tudo vai
resolver-se.
Saúde: Para combater a anemia coma
espinafres e beterraba.
Dinheiro: Poderá ser útil a um familiar
que está em apuros no trabalho.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47

Sagitário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: A vida amorosa decorre num
clima de harmonia e cumplicidade.
Saúde: Conseguirá manter a boa
forma, continue assim.
Dinheiro: Terá maior estabilidade e
segurança.
Números da Sorte: 6, 12, 14, 31, 37,
44
Capricórnio,
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projetos
Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Confie mais no sexto sentido.
Saúde: Pode surgir uma infeção
urinária. Procure o médico e tome chá
de pés de cereja.
Dinheiro: Poder financeiro estável.
Pondere abrir um novo negócio.
Números da Sorte: 6, 12, 14, 31, 37,
44
Aquário
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe ajuda.
Mostre-se disponível.
Saúde: Para ter mais energia tome um
bom pequeno-almoço logo pela
manhã.
Dinheiro: Poderá receber um prémio
pela sua dedicação ao trabalho.
Parabéns!
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 37,
48
Peixes
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Evite momentos de angústia
sendo justo com as pessoas que ama.
Valorize as pequenas ações.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco
indisposto. Evite comer alimentos
ricos em gorduras.
Dinheiro: Continue a ser responsável
nos gastos. Está no bom caminho.
Números da Sorte: 13, 20, 29, 37, 45,
46

Publicidade

C
m

Juniores

SC Braga vence dérbi
O Sporting Clube de Braga entrou
com o pé direito no nacional de
juniores ao vencer e casa o Vitória.
Zona Norte (1.ª Jornada):
Ontem:
Tondela - Gil Vicente, 0-1
Famalicão - Gondomar, 0-0
SC Braga – Vitória SC, 3-1
Anadia – Vizela, 1-2
Quarta-feira:
Paços de Ferreira - FC Porto, 17h
Sábado, 24 Setemrbo:
Rio Ave - Boavista, 17 h

I Liga

FC Porto goleia
Marítimo
O campeão nacional, FC Porto,
entrou a golear o Marítimo
na nova temporada.
Ontem:
Rio Ave - Vizela (0-1)
Estoril - Famalicão (2-0)
FC Porto - Martímo (5-1)
Hoje:
Santa Clara - Casa Pia (15.30h)
SC Braga - Sporting (18 h)
Chaves - Vitória SC (20.30h)
Portimonense - Boavista (20.30h)

DOMINGO, 7 AGOSTO 2022
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Ponta da Barca

Esposende

Autarquia oferece livros de fichas

Avaliação positiva vale renovação
de projectos educativos no pré-escolar
A Câmara Municipal de Esposende deu continuidade, no ano lectivo 2021/2022, aos projectos de Educação Musical e de Educação Física dirigidos às crianças que frequentam os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pública do concelho, abrangendo cerca de
meio milhar de crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos.
Neste sentido, renovou o contrato-programa estabelecido com a Zendensino – Cooperativa
de Ensino, que garante os recursos humanos qualificados para o desenvolvimento destas actividades, em coadjuvação pedagógica com os Educadores de Infância que asseguram o seu
acompanhamento e colaboram na coordenação pedagógica, em articulação com o Município.

Arcos de Valdevez

Viana do Castelo

Reabilitação urbana avança

Romaria d’Agonia iluminada
com 600.000 lâmpadas

Já se encontra aberto à circulação o troço que liga a Rua Nunes de
Azevedo à Rua General Amilcar Mota e que faz o acesso ao centro
da Vila a partir da EN 303 . O acesso a esta via contribui para uma
melhoria da circulação viária e pedonal e faz parte da reabilitação
de espaços urbanos. De notar que nos últimos anos já foram objecto
de intervenções a Rua Félix Alves Pereira, a Rua Padre Manuel Himalaya e a Rua de S. Bento.

A Romaria d’Agonia de 2022 começa a viver-se a partir das 22 horas de hoje com 600.000
lâmpadas de baixo consumo e ornamentações tradicionais da festa a darem ainda mais cor
e alegria a oito quilómetros das principais ruas da cidade de Viana do Castelo, anunciando a
festa que está a chegar.
Palmitos desenhados e elaborados para abrilhantar o Passeio das Mordomas, decoração
própria alusiva à festa nas entradas da cidade e a habitual majestosa iluminação e ornamentação que percorre toda a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra são alguns dos destaques que podem ser apreciados já a partir de hoje.

II Liga

Cónegos estreiam-se
em casa
O Moreirense, agora na II Liga, vai
iniciar a competição em casa.
Ontem:
Farense – Torreense, 2-1
Nacional – Tondela, 0-1
Oliveirense – Mafra, 3-1
Trofense - BSAD, 3-2
Benfica B - Académico de Viseu, 1-1
Hoje:
Feirense - E- Amadora, 11 horas
Moreirense – Vilafranquense, 15.30
FC Porto B - Covilhã, 18 horas

A Câmara Municipal de Ponte da Barca vai financiar a aquisição dos
livros de fichas escolares a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca. A medida representa um investimento municipal estimado em 28 mil euros e destina-se a todas as famílias com alunos neste níveis de
ensino. Esta é uma decisão que exemplifica as prioridades do executivo municipal na área da Educação, nomeadamente, apoiando as
famílias dos alunos do 1.º ciclo e 2.º ciclo, à semelhança, também,
da atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior,
já em vigor desde o ano lectivo 2018/2019.

‘Jazz e Musas’ está patente na Casa dos Coimbras (Braga), uma mostra de Xicofran
Publicidade
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