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Braga
§breves

Despacho do reitor fixa
valores das propinas
do próximo ano lectivo

Formação em matérias perigosas

Regimento de Lisboa formaliza
cooperação com Sapadores de Braga

UMINHO mantém 697 euros como valor da propinas dos alunos nacionais
de licenciatura ou mestrado integrado. Propinas dos alunos internacionais
variam de escola para escola.
DR

Sapadores de Lisboa e Braga cooperam

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa realizou recentemente
uma visita técnica à Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga,
tendo como um dos pontos da agenda de trabalhos a formalização da
cooperação no âmbito da formação e da instrução. A acção inicial
decorrerá no âmbito das substâncias perigosas, a fim de qualificar e
capacitar os operacionais para ocorrências com estas matérias.

Patrícia Ferreira

‘Braga - do Ocre ao Ciano’ ruma
a festival e Clermont-Ferrand
Uma parte dos trabalhos que integram a exposição ‘Braga - do
Ocre ao Ciano’, de Patrícia Ferreira,
patentes na Torre Medieval do
Museu Pio XII até ao dia 25 de Setembro, rumará a Clermont-Ferrand, para integrar o festival ‘22e
Rendez-Vous International du
Carnet de Voyage’, que decorre de
18 a 20 de Novembro.
O convite partiu da associação ‘Il
Faut Aller Voir’.
‘Braga- do Ocre ao Ciano’ reúne
203 trabalhos da artista Patrícia
Ferreira e está aberta ao público,
naquele museu bracarense, de
terça a domingo, das 9h30 às
Patrícia Ferreira
12h30 e das 14h30 às 17h30.

DR

Universidade do Minho já publicou valor das propinas aprovadas em Conselho Geral

UNIVERSIDADE
| José Paulo Silva |

DR

De 29 de Agosto a 2 de Setembro

Filosofia e Ciências Sociais da Católica
realiza ‘Summer School in Linguistics’
O Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filosofia
e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa organiza, entre
29 de Agosto e 2 de Setembro, a ‘Summer School in Linguistics’, uma formação avançada em diversas áreas dos estudos linguísticos, especialmente na perspectiva da Linguística Cognitiva e Funcional, nos seus desenvolvimentos mais recentes e em diálogo interdisciplinar com outras
ciências cognitivas. Destina-se a estudantes de doutoramento, pós-doutoramento e mestrado em Linguística ou em outras áreas científicas,
mas podem também inscrever-se investigadores em geral, particularmente das áreas das ciências cognitivas. A preferência é dada a estudantes de doutoramento e pós-doutoramento em Linguística e o processo
de selecção é da responsabilidade do Programa de Doutoramento em
Linguística. A Summer School contará com a presença em Braga de linguistas internacionalmente proeminentes da Linguística Cognitiva.

Foi publicado há dias o despacho do reitor da Universidade do
Minho que fixa os valores das
propinas a cobrar no próximo
ano lectivo, que mantém o valor
de 697 euros para os alunos nacionais inscritos em licenciaturas ou mestrados integrados.
O montante das propinas a pagar por estudantes de países de
língua oficial portuguesa e de
outros países variam de escola
para escola.
As escolas de Ciências, Engenharia, Psicologia e Enfermagem aplicam o valor mais alto
para a frequência de alunos internacionais: 6 500 euros, sendo
que a Escola de Ciências diferencia os alunos de países de expressão portuguesa com uma
propina de 872 euros, aplicando
a Escola de Engenharia propina
de 3 000 euros para os estudantes estrangeiros com a mesma

proveniência.
As licenciaturas e mestrados
integrados da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho têm um custo de 872 euros
para os alunos dos PALOP e de 5
500 para os de outros países.
Já a Escola de Engenharia tem
uma propina única de 4 500 euros para os alunos estrangeiros
de licenciatura ou mestrado integrado.
Na Escola de Direito, os alunos
PALOP pagam propina de 872
euros e os restantes internacionais 4 500 euros.
Nos cursos do Instituto de Letras, Artes e Ciências Humanas,
os alunos PALOP pagam 872
euros e os restantes internacionais 2 000 euros.
As escolas de Psicologia e Enfermagem fixaram uma propina
única para alunos internacionais
de 6 500 euros e a de Ciências
Sociais estabeleceu um montante de 4 500 euros.
No Instituto de Educação da

Universidade do Minho, os alunos internacionais pagam 872 ou
4 500 euros pela frequência dos
cursos, caso sejam oriundos dos
PALOP ou de outros países, respectivamente.
O pagamento das propinas na
Universidade do Minho efectuase em 10 prestações, de igual valor, até ao dia 10 de cada mês,
com início em Outubro próximo, através de uma das modalidades depagamento disponíveis
no Portal Académico.
Para os cursos cuja edição se
inicia no 2.º semestre, o pagamento inicia-se em março de
2023.
Os estudantes podem optar por
pagar o valor total da propina
em uma única prestação, devendo fazê-lo até 10 de Outubro, para cursos que começam no 1.º
semestre, e até 10 de Março, para cursos que começam no 2.º
semestre, esclarece o despacho
do reitor Rui Vieira de Castro.
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Fibrenamics produz painéis
com resistência balística
PARA CABINES DE CONDUTOR, Universidade do Minho e Fibrauto
desenvolvem produto com resistência balística, química e ao fogo.
UNIVERSIDADE DO MINHO
| Redacção |

A Associação Fibrenamics da
Universidade do Minho e a empresa Fibrauto desenvolveram
painéis com resistência balística,
química e ao fogo para revestir a
cabine de condutor de autocarros, comboios e barcos. Os painéis são também até 20% mais
leves face aos existentes no mercado. A inovação nacional chama-se ‘Ballistic Composite Pane. l’ e conta com 310 mil euros
de cofinanciamento dos programas Compete, Portugal 2020 e
FEDER da União Europeia.
Na primeira fase, os investigadores avaliaram as propriedades
de resistência balística de diferentes materiais fibrosos e compósitos, através de ensaios preli.
minares e de simulações B. nu-

méricas de conceitos multicamada, de forma a serem obtidos
painéis com gradiente de propriedades de proteção.
Posteriormente, foram produzidos protótipos através do processo de autoclave (um tanque
aquecido e hermeticamente fechado), seguindo-se vários testes e otimizações. A inovação resulta assim da combinação de
materiais com elevada capacidade de absorção de energia (auxéticos) e fibras de polietileno de
elevada performance, entre outros aspetos.
“Os resultados trazem avanços
importantes para os setores da
defesa e do transporte colectivo
de passageiros e garantem o nível 3 de protecção balística, de
acordo com a norma NIJ
0108.01”, considera Carlos Mota, project manager na Fibrena-

§investigadora
Única ligada a uma academia portuguesa

Manuella Bezerra de Melo aprovada
para summer school na Alemanha
A investigadora brasileira radicada em Portugal Manuella Bezerra de Melo,
doutoranda no Programa de Modernidades Comparadas; Literaturas, artes
e culturas do Centro de Estudos Humanísticos (CEHUM) da Universidade do
Minho (Uminho), em Braga, participa da International Summer School El
malestar en el extractivismo: movimientos artísticos y de contracultura, a
qual realizar-se-á de 7 a 18 de Setembro, na Universidade de Kassel, na Alemanha.
Bolseira da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal (FCT), Manuella
foi a única entre os cerca de 25 aprovados vinculada a uma universidade
portuguesa, de um total de mais de 200 candidaturas de todo o mundo.
A temática da Summer School deste ano converge com os direcionamentos
de investigação da aprovada.
O principal foco dos trabalhos de Manuella está na Literatura comparada
aos Estudos Culturais, e dizem respeito às questões de hegemonia e contrahegemonia, Sistema Literário e Cânone, tanto no âmbito brasileiro quanto
português, onde por um lado dedica-se à nova literatura brasileira e seu carácter de resistência, e por outro à produção da literatura empreendida por
imigrantes estrangeiros residentes em Portugal.
A Escola de Verão oferece um intercâmbio internacional e interdisciplinar
sobre as sociedades que extraem recursos, e a interconexão entre o sul global e a Europa, onde o centro da atenção deste ano será a América Latina,
sua diversidade e larga experiência (post)colonial, que se debaterá no contexto artístico-discursivo da Documenta Fifteen 2022 com a proposta curatorial “Lumbung”, do colectivo artístico indonésio Ruangrupa, baseado em
Jakarta.

mics. O projecto decorreu nos
laboratórios desta interface da
UMinho, em Guimarães, e da
Fibrauto, em Gaia.
As duas entidades têm realizado vários projectos conjuntos na
última década, acentuando a interacção crescente entre a ciência e a indústria e afirmando a
excelência da tecnologia portuguesa nesta área.

DR

Sectores da defesa e do transporte colectivo são aplicações possíveis
Publicidade
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Dia da Freguesia de Adaúfe

Primeiro Dia da Freguesia de Adaúfe
que tem 764 anos de História
ADAÚFE, a freguesia com maior área do concelho e uma das que tem História mais longa, agregou população e movimento
associativo num primeiro ‘parabéns a você’.
ADAÚFE
| José Paulo Silva |

Pela primeira vez, a freguesia de
Adaúfe celebrou o aniversário
da sua constituição. Este ano, a
Junta de Freguesia decidiu assinalar o 3 de Agosto, dia da atribuição a Adaúfe da carta de foral
em 1258 por D. Afonso III.
Com a festa do 764.º aniversário da freguesia, que se prolongou pelo dia de ontem, a autarquia local pretendeu também
celebrar a vivacidade das associações locais e das suas gentes,
recordando os adaúfenses que já
partiram.
O Dia da Freguesia de Adaúfe
ficou registado, no dia 3, com
uma cerimónia do hastear da
bandeira e actuações do grupo
Bombos com Alma e do Rancho
Folclórico de Adaúfe, terminando com o cantar dos parabéns,
actos a que se associarem dezenas de populares, os autarcas
locais e o presidente da Câmara
de Braga, Ricardo Rio.
O dia de ontem, no Passal, foi
animado com música e actividades recreativas dirigidas às
crianças, tendo sido celebrada
uma missa em memória dos
adaúfenses já falecidos.
A iniciativa de instituir o Dia
da Freguesia de Adaúfe partiu
do executivo autárquico liderado por Abel Gomes, também
como forma de compensar a
ausência, este ano, das festas poPublicidade

DR

Pela primeira vez Adaúfe celebrou o dia da freguesia, que contou com vários momentos

pulares da localidade, que tradicionalmente ocorriam em meados de Agosto.
Depois do interregno durante
dois anos dos festejos populares
por força da pandemia, não foi
possível o regresso dos mesmos
neste Verão, pelo que a Junta de
Freguesia decidiu tomar a inicia-

tiva de instituir o Dia da Freguesia, garantindo já a continuidade
deste evento
“Pela primeira vez, conseguimos juntar as associções da freguesia”, destaca o presidente da
Junta de Adaúfe, embora algumas ainda não tengam participado nesta primeira edição do Dia

da Freguesia.
A reacção dos responsáveis do
Grupo Desportivo de Adaúfe,
Rancho Folclórico, Guias de
Portugal, Grupo Bombos com
Alma, Estrelas União Barreiro,
Grupo Desportivo de Penela e
Associação de Reformados foi
positiva a esta participação com

espaços próprios na segunda
parte do programa do Dia da
Freguesia, tendo o evento sido
aproveitado para a divulgação
das suas actividades e para a angariação de fundos, tão necessários depois de um longo período
em que algumas estiveram quase
em inactividade.
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Dia da Freguesia de Adaúfe
§nota

Associações são a verdadeira
força de uma comunidade

Séculos de povoamento

Terra procurada
desde sempre

DIA DE ADAÚFE agregou movimento associativo local. Presidente da Câmara Municipal de Braga
considera que aqui está o principal capital da freguesia.
ADAÚFE
| José Paulo Silva |

A celebração do 764.º aniversário da freguesia de Adaúfe mereceu o aplauso do presidente da
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que marcou presença
na cerimónia do dia 3 de Agosto.
Na ocasião, o edil saudou todos
os habitantes e associações locais pela “celebração da História
e da identidade da freguesia”.
Parabenizando a Junta de Freguesia pela iniciativa, o presidente da Câmara destacou “uma
data que é importante” para
Adaúfe, comunidade “que já tem
vários séculos de História”.
Para Ricardo Rio, o Dia de
Adaúfe constituiu “um momento
em que se junta toda a freguesia
para mostrar a força desta comunidade”.
Segundo o presidente da Câmara de Braga, as colectividades
desportivas, culturais e sociais
constituem “a verdadeira força
da freguesia de Adaúfe”.
O edil referiu, no Dia da Freguesia, que os executivos da
Junta e da Câmara Municipal
“têm muitos projectos” em carteira para concretizar em
Adaúfe.
A cerimónia do cantar dos ‘parabéns’ à freguesia de Adaúfe
contou com animação a cargo do
Rancho Folclórico de Santa Maria de Adaúfe e do grupo de per-

DR

Autarquia de Adaúfe procurou retomar momentos festivos na freguesia

Adaúfe tem 10,16 km2 de área e
cerca de quatro mil habitantes.
O povoamento deste território
remonta à época pré-romana.
No Monte dos Vasconcelos,
em Eiras, surgiram vestígios de um
povoado da Idade do Bronze, datável de finais do 2.º milénio antes de
Cristo.
A Rua da Calçada Romana está classificada como património nacional.
A Quinta do Avelar era uma ‘villa’
romana, na qual foram encontrados vestígios de muros, um aqueduto, celeiros de barro, colunas e
uma lápide.
A via medieval de Pedroso 2, da
qual resta um caminho de terra batida, coincidirá com o traçado de
via romana entre Braga e Chaves.
A paróquia de Adaúfe é muito antiga, existindo quatro igrejas na sua
área no século XI. R
Adaúfe recebeu carta de foral em
1258, passada por D. Afonso III.
Em tempos medievais, o Mosteiro
foi a instituição com mais prestígio
na freguesia, desconhecendo-se as
razões da sua extinção.
Entre os séculos XVI e XIX, Adaúfe
teve um grande senhorio, que se
dedicou a exploração agrícola intensiva.

lll
Parabenizando a Junta
de Freguesia pela iniciativa,
o presidente da Câmara
Municipal de Braga
destacou “uma data que
é importante” para Adaúfe,
comunidade “que já tem
vários séculos de História”.
DR

Presidentes da Assembleia de Freguesia, da Junta e da Câmara Municipal, cantam os parabéns a Adaúfe
Publicidade
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Dia da Freguesia de Adaúfe

Maior freguesia do concelho precisa
de melhores caminhos e uma creche
JUNTA de Freguesia tem identificadas as grandes carências de Adaúfe. Acabar com os caminhos em terra batida e instalar
uma creche são investimentos essenciais para um desenvolvimento harmonioso.
ADAÚFE
| José Paulo Silva |

Melhoria das ligações viárias,
oferta da resposta social de creche e requalificação de equipamentos desportivos e de lazer
são as prioridades da Junta de
Freguesia de Adaúfe.
Vencedor das eleições autárquicas de 2021, o executivo autárquico formado por Abel Gomes (presidente), Sílvia Quintas
(tesoureira) e Vítor Ferreira ( secretário) tem a difícil missão de
gerir a freguesia com maior área
do concelho, onde ainda são ainda em número significativo os
caminhos em terra batida.
O presidente da autarquia está
consciente de que o alargamento
e pavimentação de todas as artérias não é empreitada para um
ou mesmo para dois mandatos
autárquicos, mas tem já identificadas todas as necessidades nesta área.
Os investimentos necessários
em adequar a rede viária da freguesia de Adaúfe aos tempos actuais terão de ser suportados,
obrigatoriamente, pelo Município de Braga, dada a falta de recursos próprios por parte da Junta de Freguesia, contando Abel
Gomes que se iniciem ainda este
ano duas frentes de obra nas ruas
5 de Outubro e das Escadinhas e
que se reiniciem os trabalhos nas
ruas do Barreiro e 25 de Abril.
“Adaúfe deve ser a freguesia

DR

Diversões não fizeram esquecer carência na resposta às necessidades da população infantil

com mais ruas em terra batida”,
lamenta o autarca local, confiando que o ritmo de investimento
municipal não esmoreça, por
forma a que seja recuperado o
atraso em relação de outras freguesias no que a vias de comunicação diz respeito.
“A prioridade das prioridades
são as vias de comunicação”, insiste Abel Gomes.
Na freguesia decorrem nesta
altura as obras de ampliação do

cemitério, empreitada que o presidente da junta espera ver concluída a tempo da celebração
dos próximos dias de Fiéis Defuntos e de Todos os Santos.
Verdadeiro projecto deste mandato autárquico é a criação da
valência de creche na freguesia,
colmatando uma carência que
dificulta a fixação de jovens casais em Adaúfe.
Adaúfe dispõe de dois jardins
de infância e outras tantas esco-

DR

Abel Gomes reivindica investimento continuado na melhoria das vias de comunicação

las do 1.º ciclo do ensino básico,
mas a creche é entendida como
“a grande carência” que a Junta
de Freguesia espera ver ultrapassada em breve, confiando no
compromisso de reforço da rede
desta resposta social assumido
pelo Governo.
A autarquia tem espaço disponível para albergar uma creche,
assim haja vontade política para
avançar com a criação dessa valência socio-educativa.

À falta de creche, o presidente
da Junta de Freguesia de Adaúfe
soma a ausência de parques de
diversão para a infância, encerrado que foi, por razões de segurança, o único que existia. Uma
falha importante que ontem foi
atenuada, por algumas horas,
com os insufláveis que a Junta
de Freguesia montou no Passal,
como forma de atrair também à
festa do Dia da Freguesia a população mais jovem.

Publicidade

Av. Imaculada Conceição, 61 - 4710-820 Adaúfe - Braga
GPS: N 41.585347º W 8.403633º
tlf. 253 675 423 • tlm. 919 441 619
E-mail: geral@quintaescondidinho.com

SERVIÇOS:
Porque todos os momentos
especiais devem ser recordados,
oferecemos um espaço privilegiado
para organização de eventos
de vários tipos:
• CASAMENTOS
• BATIZADOS
• COMUNHÕES
• EVENTOS EMPRESARIAIS
• Eventos Temáticos (Dia da Mulher,
Carnaval, Fim de Ano).
Jantares e Almoços
(Servidos com reserva prévia)

Dispomos de:
2 salas com lareira
e ar condicionado, com
capacidade para 30 e 60 pessoas.
1 salão para eventos de maior
dimensão, com ar condicionado,
vista para o vale do rio Cávado e
Serra do Gerês, com capacidade
para 180 pessoas
Uma zona exterior, com jardim,
esplanada e parque de
estacionamento com capacidade
para cerca de 70 viaturas
Equipamentos de imagem,
som e karaoke.
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Dia da Freguesia de Adaúfe

Tarde animada no
Passal com surpresas
de última hora

DIA da Freguesia de Adaúfe encerrou com manifestações de música popular
e a promessa da celebração voltar daqui a um ano.

DR

Rancho de Adaúfe associou festival às comemorações do Dia da Freguesia

DR

DR

Adaúfe viveu uma celebração com muita festa

ADAÚFE
| José Paulo Silva |

A Junta de Freguesia de Adaúfe
brindou ontem a população com
algumas surpresas no programa
da segunda parte da comemoração do 764.º aniversário.
Ao programa previamente
anunciado, foi acrescentando a
instalação de insufláveis e um
espectáculo de concertinas no
palco do Passal.
O grupo de terra ‘Bombos com

Daqui a um ano voltam a ser hasteadas as bandeiras em Adaúfe

Alma’ e o cantor popular Jorge
Loureiro asseguraram a animação nocturna no centro cívico de
Adaúfe, à entrada do qual um
cartaz recordava que as últimas
festas populares em Adaúfe realizaram-se em 2019.
Perante o ressurgir de festejos
populares em freguesias vizinhas, a Junta de Freguesia entendeu que Adaúfe não poderia ficar para trás, assumindo ela
própria a organização de uma
jornada de memória e confrater-

nização, à qual se associou o
Rancho Folclórico de Santa Maria de Adaúfe com o regresso do
seu Festival, que decorreu na
noite de sábado.
Nesta 28.ª edição do Festival
Folclórico de Adaúfe juntaram-se ao grupo organizador
o Rancho Folclórico Flor de
Fânzeres (Gondomar), o Rancho Folclórico Estrela do Norte de Gondoriz (Arcos de Valdevez), o Rancho Folclórico da
Casa do Povo de Poiares (Pon-

te de Lima) e o Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio
(Braga).
No arranque do programa do
Dia da Freguesia de Adaúfe, o
presidente da autarquia, Abel
Gomes, recordava ao Correio do
Minho que “já tivemos quatro
festas em Adaúfe e agora não temos nenhuma. Queremos ver se
conseguimos dinamizar mais a
freguesia e envolver as pessoas
nas actividades”.
Ontem, o autarca confessou-

nos que o propósito foi conseguido, fazendo votos para que
em 2023, a par da celebração da
atribuição do foral a Adaúfe há
mais de sete séculos, a comunidade volte também a juntar-se
nas suas festas anuais.
Os dois anos de recolhimento
forçado pela pandemia fez com
que as pessoas estejam sedentas
do convívio.
O Dia da Freguesia serviu para
isso e para reanimar o movimento associativo de Adaúfe.
Publicidade
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Grandiosas Festividades em Honra do Santíssimo Sacramento
§notas

Pedralva uniu-se em oração
ao Santíssimo Sacramento

Programa concluiu ontem
Começou com procissão
de velas sexta à noite

ADORAÇÃO SOLENE, na Igreja Paroquial, antecedeu procissão, encabeçada pelos escuteiros, seguidos
do Rancho Folclórico de Santo Adrião.

O programa das Grandiosas
Festividades em Honra do Santíssimo Sacramento, em Pedralva —
Braga, que concluiu ontem com
um concerto de Nuno Portugal
seguido de fogo de artifíicio,
começou sexta-feira à noite, com
procissão de velas saída às 21.15,
do Lugar do Monte.
Sábado o programa começou pelas
8 horas, animado com a saída de
Zés Pereiras que percorreram os
lugares da freguesia e continuou
pelas 8.30 com a audição de música gravada.
Prosseguiu ao meio-dia com uma
sessão de fogo e pela tarde com
múica gravada.
Pelas 19.30 houve missa por todos
os paroquianos da freguesia,
abrilhantada pelo grupo coral.
às 22 horas actuou Augusto Canário e a sua banda e à meia noite
houve fogo-de-artifício.
Nos momentos de maior afluência,
como ontem na procissão, a GNR
esteve a assegurar a segurança e a
controlar o trânsito.

Tenda com doçaria
“Pão de Deus não
temos, já acabou”

DR

Mulheres e crianças compõem a maioria da assembeia no interior da igreja

PEDRALVA
| Rui Serapicos |

Com a adoração solene ao Santíssimo Sacramento, seguida de
procissão até à Capela de Nossa
Senhora do Sameiro, teve lugar
ontem na paróquia de Pedralva
em Braga, o ponto alto de fé no
âmbito das ‘Grandiosas Festivi-

dades em Honra do Santíssimo
Sacramento’.
Na igreja paroquial, o padre
Tobias, de 97 anos, dirigiu a
oração: “Graças e louvores se
dêem a todo o momento”.
A assembleia, composta quase
na totalidade por mulheres e
crianças, respondia:
Ao Santíssimo e Diviníssimo

Sacramento”.
E ouve cânticos:
“Bendita e louvada seja
A hora e o feliz momento
Em que foi instituído
O Santíssimo Sacramento.
Foi instituído em pão:
É nosso Rei!
É nosso Pai!
É a nossa Redenção!”.

Finda a adoração solene, saiu o
grupo da igreja, juntando-se a
outro maior cá fora.
À frente da procissão os escuteiros, com tambores a rufar, seguidos mais atrás pelo Rancho
Folclórico de Santo Adrião e,
vestidas de branco, crianças que
celebraram ontem a sua comunhão solene.

Nas imediações da Igreja Paroquial
de Pedralva, numa tenda
vendiam-se doces.
A dona Ana explicou-nos:
“Temos aqui os bolinhos de amor”,
que custam 5 euros, por cada saco
de 500 gramas.
“Ali temos as cavaquinhas de
Guimarães, a 2,5 euros por cada
embalagem de três. Também
temos massapães e charutos de
mel. Pão de Deus é que já não
temos, esse já acabou”, disse.
Havia também duas tendas com
bebidas, uma da comissão de
festas e, mais ao longe outra do
Grupo Desportivo de Pedralva.
Publicidade
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+ procissão
Finda a adoração solene,
a procissão saiu da Igreja
Paroquial de Pedralva
para um nicho dedicado
à Senhora do Sameiro.
À frente, o Agrupamento
de Pedralva do Corpo
Nacional de Escutas,
com tambores a marcar
o compasso, seguido do
Rancho Folclórico de Santo
Adrião, cujos elementos
desﬁlaram trajados
a rigor.
Depois, as crianças
da cruzada e dezasseis
que ﬁzeram ontem
a comunhão solene.
Mais atrás, as confrarias
do Divino Espírito Santo
e do Santíssimo
Sacramento.
Pelo meio, o pálio, sob o
qual seguia o padre Tobias
Álvares da Silva, que há
dias celebrou 97 anos de
vida.
Mais atrás, o grupo coral
a entoar cânticos e as
mulheres de Pedralva.
PEDRALVA
| Rui Serapicos |

Sem se ter realizado nos anos
2019 e 2020, devido à pandemia, a procissão ao Santíssimo
Sacramento em Pedralva voltou
ontem a sair. Também a parte de
animação profana da festa tinha
ficado em suspenso, com os
mesmos artistas que tinham sido
contratados para 2019.

DR

Parte mais recuada da procissão, à saída da Igreja Paroquial, em direcção ao nicho dedicado à Senhora do Sameiro

Custódio Fernandes Gaspar cessa
mandato com contas em dia
JUIZ DA CONFRARIA do Santíssimo Sacramento adiou cessação do mandato de três anos devido à
pandemia. João Manuel Costa Araújo deve ser o sucessor.
“O Augusto Canário e o Nuno
Portugal, que estavam contratados para 2019, mantiveram os
mesmos preços praticamente”,
disse-nos Custódio Fernandes
Gaspar, o juiz da Confraria do
Santíssimo Sacramento e presidente da Comissão de Festas de
Pedralva.
Este responsável, que tinha
previstoconcluir o mandato de
três anos em 2019, teve a sua

saída adiada pelos dois anos devido à pandemia. Garante deixar
a confraria com boas contas,
mesmo admitido que este ano
houve condições para festas com
mais brilho.
“No primeiro ano entrámos
com mais cuidado, mas este ano,
como tinha sobrado dinheiro e
os peditórios (que fizemos em
Março e agora antes da festa)
correram bem, deixamos as con-

tas em dia”, assegura, revelando
que o orçamento da festa ronda
os 22 mil euros, incluindo não só
os cachets com artistas mas ainda gastos burocráticos, destacando aliás que se “gasta muito
com licenças”.
Segundo Custódio Fernandes
Gaspar, o peditório que se faz
mesmo antes das festas costuma
dar mais do que o de Março,
“porque já estão cá emigrantes”.

O juiz cessante da Confraria
estima em cerca de 700 os confrades que contribuem cada um
com uma quota anual de um euro, tendo por isso direito, quando falecerem, à celebração de
quatro missas.
Está encaminhada uma nova
comissão composta por João
Manuel Costa Araújo (juiz), Isac
Mendes Machado (tesoureiro) e
José Macedo Vaz (secretário).
Publicidade
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Festas de São Martinho de Dume

Dume homenageia São Martinho
apesar dos “contratempos” da bola
AS FESTAS DE SÃO MARTINHO DE DUME marcaram o seu regresso ao activo este fim-de-semana. Apesar dos “contratempos”
impostos pelo jogo do SC Braga com o Sporting CP, o certame foi bem recebido pela população que ansiava pelas festividades.
DUME

+ edição

| Fábio Moreira |

Depois de dois anos marcados
pela pandemia da Covid-19, a
freguesia de Dume voltou a poder levar a cabo as celebrações
de São Martinho de Dume. Apesar das mudanças horárias devido ao jogo do SC Braga, a festa
atraiu um mar de gente às ruas
de Dume, notando-se as saudades destas celebrações.

lll
“Tinhamos tudo programado e despesas pagas, já não
fomos a tempo de adiar.
Investimos muito em
cerveja, domingo era a
nossa principal fonte de
receita e não fomos capazes
de conseguir uma receita
igual ao esperado.”
Roque Azevedo
responsável da Comissão de Festas de
São Martinho de Dume
“O programa é o possível. Não
tivemos polícia e não estavamos
dispostos a correr riscos. Tivemos de fazer a procissão pelas
10.30 horas e, pelas 15 horas, tivemos de fechar tudo por causa
do jogo do SC Braga com o
Sporting CP. Tinhamos que fechar duas horas antes do jogo e
depois só poderíamos voltar a
abrir duas horas depois do final

DR

As festas de São Martinho
de Dume tiveram de sofrer
algumas alterações este
ano. O confronto entre o
SC Braga e Sporting CP de
ontem obrigou a comissão
de festas a terminar a
festa logo a seguir ao
almoço. Como disse Roque
Azevedo, responsável da
Comissão de Festas de São
Martinho de Dume, “o
programa é o possível”.
Ainda assim, as festividades contaram com três
dias de grande animação,
sendo que as noites
também tiveram
momentos de muita
alegria e música.

Apesar dos constrangimentos, a população de Dume saiu em peso para à rua para celebrar a homenagem a São Martinho

do jogo. Não faria sentido abrir
nessas condições. Foi por isso
que decidimos encerrar a festa a
seguir ao almoço de domingo”,
explicou Roque Azevedo, responsável da comissão de festas
de São Martinho de Dume.
Roque Azevedo notou ainda
que esta mudança de última hora
prejudicou as festas de São Martinho de Dume e que a comissão

Publicidade
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de festas não conseguiu obter as
receitas que poderia ter obtido,
caso não tivesse existido este
constrangimento com o horário
do jogo do SC Braga com o
Sporting CP.
“Com muita pena nossa, porque tínhamos tudo programado e
despesas pagas e já não fomos a
tempo de adiar. Investimos muito em cerveja, domingo era a

nossa principal fonte de receita e
já não fomos capazes de conseguir uma receita igual ao esperado”, notou o responsável.
Roque Azevedo explicou ainda
que a comissão de festas poderia
ter mantido a festa aberta, mas
que, devido aos problemas que
têm havido com as claques em
dias de jogos, a comissão de festas preferiu optar pela opção

mais segura e fechar a festa mais
cedo, evitando assim quaisquer
problemas.
“O futebol hoje em dia traz
muita confusão e temos vindo a
ter problemas com as claques
nos dias de jogos. Tinhamos receio que esses problemas voltassem a acontecer, caso mantivéssemos a festa aberta”, explicou
Roque Azevedo.
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“Houve uma enorme determinação
em construir uma grande festa”
COM MAIS OU MENOS GENTE, a comissão de festas de São Martinho de Dume levou a cabo a celebração em honra do santo
padroeiro da freguesia. Teresa Dias, secretária da comissão, enalteceu carácter e espírito da equipa que organizou estas festas.
DUME

+ cartaz

| Fábio Moreira |

Com mais ou menos contratempos, a freguesia de Dume conseguiu levar a cabo as celebrações
em honra a São Martinho. Os
responsáveis pela comissão de
festas dumiense quiseram realçar o espírito de sacrifício da
equipa que levou estas festas para a frente, destacando a vontade
dos elementos da comissão.

5 de Agosto:
21 horas - Missa na
Capela de São Sebastião
com procissão
22.45 horas - Actuação
de Zec’Adegas
6 de Agosto
14 horas - Peditório pelo
CNE de Dume
19 horas - eucaristia
22 horas - Actuação dos
‘Réplika7’
00 horas - after-party
Raven DJ

lll
“Esta comissão de festas
começou a organização das
festas já com algumas dificuldades. Não tivemos tanta
gente para nos ajudar e integrar na comissão de festas. Os poucos que aceitaram este desafio mostraram
uma enorme força.”
Teresa Dias
secretária da Comissão de Festas de São
Martinho de Dume
Teresa Dias, secretária da comissão de festas de São Martinho de Dume, destacou que a
pandemia da Covid-19 atrasou a
preparação destas celebrações e
que as mesmas só puderam ser
levadas a cabo, graças ao espírito de sacríficio que os poucos
elementos da comissão mostraram ter em prol desta freguesia
bracarense.

DR

7 de Agosto
10.30 horas - Majestosa
procissão em honra de São
Martinho de Dume

Festas de São Martinho de Dume acolheram centenas de pessoas no centro da freguesia

“De facto, esta comissão de
festas começou a organização
das festas já com algumas dificuldades. Começamos a tratar
destas celebrações um pouco
mais tarde por causa da pandemia da Covid-19 e não tivemos
tanta gente para nos ajudar e integrar na comissão de festas. No
entanto, gostaria de notar que, os
poucos que aceitaram este desa-

fio, mostraram uma enorme força e uma grande determinação
em oferecer à freguesia uma festa da qual a população se pudesse orgulhar”, notou Teresa Dias,
secretária da comissão de festas
de São Martinho de Dume.
Esta responsável pelas Festas
de São Martinho de Dume confessou ainda que, inicialmente, a
comissão de festas estava receo-

sa e que não estava com esperanças de conseguir levar as celebrações a bom porto. Porém,
com o passar do tempo, a população de Dume acabou por se
unir em prol das festividades.
“Não estavamos um bom fim
para isto. Apesar disso, continuamos a tentar levar estas festas para a frente e acabamos por
sentir o apoio da população de

Dume para a realização destas
festas. Fomos conseguindo angrariar voluntários que nos pudessem a ajudar a construir uma
festa digna desta freguesia e
penso que podemos dizer que tivemos sucesso no nosso propósito e que Dume teve um bom
regresso às celebrações em honra de São Martinho”, notou Teresa Dias.
Publicidade
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“População e entidades aliaram-se
a estas celebrações da freguesia”
COM TRÊS DIAS DE FESTA, não faltaram momentos de animação em Dume. Porém, um dos grandes atractivos acabou por ser a
apresentação da equipa sénior do Dumiense/CJPII, clube da freguesia que irá disputar o Campeonato de Portugal em 2022/2023.
DUME

+ Dumiense

| Fábio Moreira |

As celebrações em honra de São
Martinho de Dume são sempre
um evento bastante cansativo de
se organizar. Que o diga a comissão de festas de Dume. No
entanto, os responsáveis da organização admitem que o apoio
de várias entidades do município
bracarense e da freguesia foram
bastante importantes.

lll
“Tem sido muito cansativo.
Estamos todos de rastos.
Foram três dias de muito
trabalho. A festa tem sido
um sucesso, graças aos
apoios que temos
conseguido obter de várias
entidades municipais e da
própria freguesia.”
Roque Azevedo
responsável da Comissão de Festas de
São Martinho de Dume
Teresa Dias, secretária da comissão de festas de São Martinho de Dume, confessou estes
três dias de festividades foram
bastante cansativos para todos
os elementos da organização. No
entanto, a responsável reconheceu que, sentir o apoio da população, foi muito gratificante e
que a festa acabou por ser um
grande sucesso.

DR

O clube sediado na
freguesia de Dume vai-se
estrear nos campeonatos
nacionais. Um feito
histórico teria de contar
com uma apresentação do
plantel à própria
freguesia, algo que, a
direcção dos ‘lobos’
bracarenses não deixou
passar impune. A noite de
sábado ﬁcou marcada pela
apresentação da equipa
bracarense, algo que, de
acordo com a comissão de
festas, se tornou um dos
grandes atractivos das
celebrações da freguesia
em honra de São Martinho
de Dume.

Dumienses marcaram presença em peso nas festas em honra de São Martinho de Dume

“Tem sido muito cansativo.
Foram três dias de muito trabalho e toda a gente da comissão
de festas está de rastos. Apesar
de tudo, consideramos que a festa tem sido um sucesso, graças
às pessoas e entidades que nos
têm mostrado o seu apoio para
levar-mos a cabo estas celebrações em honra de São Martinho
de Dume”, explicou Teresa Dias.

Uma das entidades da freguesia de Dume que se associou às
Festas de São Martinho de Dume foi o Dumiense/CJPII. Os
‘lobos’ bracarenses, que irão disputar o Campeonato de Portugal
na próxima temporada de
2022/2023, aproveitaram estas
celebrações para levarem a cabo
a apresentação do seu plantel sénior à freguesia de Dume.

“É um grande prazer e orgulho
vermos o nosso Dumiense associar a estas festas. Temos um
grande gosto em contar com o
seu apoio e a apresentação do
plantel do Dumiense foi, sem
dúvida, um dos pontos altos e
grandes atractivos das festas”,
notou a secretária da comissão
de festas de São Martinho de
Dume.

lll
A noite de sábado contou
ainda com uma grande
animação para o público
mais jovem, graças ao afterparty proporcionado pelo
Raven DJ, iniciativa que
arrancou pelas 00 horas da
noite de sábado.
Publicidade
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+ mais
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O confronto da 1.ª jornada
da I Liga entre o SC Braga
e Sporting CP obrigou a
comissão de festas de São
Martinho de Dume a mudar o horário da procissão
religiosa. A comissão de
festas procurou uma
opção que agradasse aos
adeptos da bola e às
vontades religiosas de
Dume, realizando assim a
procissão durante a
manhã de ontem.

Procissão de São Martinho de Dume decorreu durante a manhã de ontem, garantindo assim a segurança policial durante o evento

Segurança da procissão era vital
COM MAIS OU MENOS GENTE, a comissão de festas de São Martinho de Dume levou a cabo a celebração em honra do santo
padroeiro da freguesia. Teresa Dias, secretária da comissão, enalteceu carácter e espírito da equipa que organizou estas festas.
lll
“Tinhamos muitas crianças
a participar na procissão e
queríamos assegurar a sua
segurança. Isso era algo
completamente prioritário
para a nossa comissão de
festas. Por esse motivo, a
procissão teve de se realizar
durante a parte da manhã,
para termos as forças
policiais presentes.”

DUME
| Fábio Moreira |

Uma das grandes polémicas destas festas de São Martinho de
Dume foi a alteração, em cima
da hora, do horário da procissão.
A comissão de festas garante
que deu prioridade à segurança
dos participantes na iniciativa,
notando que tudo decorreu na
normalidade e que foi um grande sucesso.
“Muitos jovens aderiram a esta
festa. Foi um grande sucesso. A
procissão teve de ser alterada
por não termos força policial
que garantisse a segurança do
evento. Tinhamos muitas crianças a participar e queríamos assegurar a sua segurança. Isso era
algo prioritário para nós”, explicou Teresa Dias.

DR

Teresa Dias
secretária da comissão de festas em
honra de São Martinho de Dume

Organização das celebrações deu prioridade à segurança das festividades

A secretária da comissão de
festas de São Martinho de Dume
notou ainda que a organização
das festividades procurou arran-

jar uma solução que permitisse
aos dumienses não perderem a
sua tão amada procissão religiosa e, ao mesmo tempo, marcar

presença no Estádio Municipal
de Braga.
“Ninguém tem autonomia para
alterar um jogo de futebol. Ten-

do em conta isso, nós procuramos fazer os possíveis para realizar a nossa festa religiosa, tão
importante e valiosa para as pessoas de Dume”, explicou Teresa
Dias.
A responsável frisou a importância que a procissão tem para a
freguesia de Dume, notando que
a organização considerou que
não valeria a pena no final do
confronto entre os Guerreiros do
Minho e leões.
“Era muito importante que a
procissão se realizasse. Não havia outra solução. Tinhamos receio que houvesse tumultos com
os adeptos e decidimos prezar
pela segurança de todos os intervenientes. No final do jogo, podíamos reabrir a festa, mas por
duas horas, não valeria a pena”,
explicou Teresa Dias.
Publicidade
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Espólio do naufrágio
quinhentista de
Belinho em mostras

EM SETE MESES a mostra registou mais de 6000 visitantes, sendo que cerca de um milhar são estrangeiros.‘Património Submersos’ está agora em extensões expositivas em quatro locais.
ESPOSENDE
DR

| Redacção |

Há artefactos para descobrir em quatro locais do concelho de Esposende
Publicidade

No ano em que se assinalam os 450 anos
de Esposende e o término do ciclo comemorativo dos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação, a exposição
‘Patrimónios Emersos e Submersos – Do
Local ao Global’ incorpora quatro extensões expositivas, que estarão disponíveis
até ao final do mês de Setembro.
A constituição de extensões expositivas
individuais, mas complementares entre
si, estão distribuídas em locais estratégicos, fomentando a promoção e divulgação da exposição, nomeadamente através
de artefactos arqueológicos do Naufrágio
Quinhentista de Belinho.
Desta forma, há artefactos para (re)descobrir no átrio da Câmara Municipal de
Esposende, na sede da Junta de Freguesia
de Belinho, no Forte de S. João Baptista e
no Centro Informação Turística de Esposende. Aliás, é este último local que acolhe a maioria das vitrines, onde pode ser
admirada a maior diversidade de peças.
Para além dos artefactos integrados nestas extensões, a exposição “Mar de Histó-

rias”, patente no Centro Interpretativo de
S. Lourenço, em Vila Chã, acolhe igualmente artefactos deste naufrágio da Época Moderna.
Dos objectos agora expostos, destaca-se
o “prato de oferendas” ou “de esmolas”
alusivo a S. Jorge, exposto no edifício da
Câmara Municipal. Para permitir o seu
estudo, leitura e desfrute foi necessário
assegurar a sua conservação, a qual nem
sempre se limita a garantir um ambiente
estável. Neste caso, impôs-se um tratamento mais invasivo, que passou por uma
limpeza superficial, que obrigou à remoção de uma camada de corrosão ativa, à
aplicação de inibidores de corrosão e, no
final, uma camada de proteção. Com esta
intervenção este objeto tornou-se mais legível e revelou pormenores de qualidade
da técnica de execução, que poderão agora ser estudados pelos historiadores de arte.
Em sete meses de abertura ao público, a
exposição ‘Patrimónios Emersos e Submersos’ registou mais de 6.000 visitantes,
dos quais mais de 4.700 são portugueses,
oriundos de todo o País, destacando-se os
mais de 1.700 de Esposende.

§nota
Montalegre

Grupo americano visita concelho
A O vice-presidente do município de Montalegre, David Teixeira, esteve na aldeia de Arcos, freguesia
de Cervos, a dar as boas-vindas a um grupo que viajou dos Estados Unidos para visitar Montalegre.
A iniciativa - promovida pela Associação Cultural e Recreativa de Arcos (ACRA) em parceria com
duas jovens descendentes de Arcos nos EUA (Débora Monteiro e Elizabeth Allegreza) - está inserida
no âmbito de um projecto designado’A day in a life of a villager’, cujos objectivos passam por, alavancados no conceito de “turismo de experiência”, dar a conhecer a rotina do povo, desde as actividades agrícolas às tradições culturais, permitindo aos participantes uma imersão total no ambiente
rural de Barroso e participarem ativamente nas atividades planeadas para o dia. O autarca destacou
a importância deste ato incentivando o grupo a voltar e a difundir a beleza e o potencial do concelho. Para a semana chega um outro conjunto de turistas americanos.
“Isto que estamos a viver em Arcos é a presença viva daquilo que, durante muitos anos, o concelho
desenvolveu, isto é, criar uma dinâmica num "museu vivo", referiu David Teixeira, vice-presidente
da autarquia, enquanto que “Fui criada por mais emigrantes. Vim aqui, pela primeira vez, com 14
anos e fiquei apaixonada pelo povo, pelo modo de viver e pela sua simplicidade”, destacou Débora
Monteiro, da organização.
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Vila Verde

Sérgio Rebelo abre loja de expansão
VIVE E RESPIRA imobiliário desde 2008 e é já uma marca com estatuto no mercado imobiliário. Agora abriu uma loja própria
em Vila Verde. “Este espaço surge da vontade de crescer e servir cada vez mais e melhor o cliente”, destaca Sérgio Rebelo.
ECONOMIA
| Redacção |

O reconhecido consultor imobiliário Sérgio Rebelo abre loja
própria em Vila Verde. Sérgio
Rebelo e a sua equipa inauguraram recentemente uma loja em
Vila Verde, um novo espaço com
muito glamour e bom gosto.
“Este espaço surge da vontade
de crescer e servir cada vez mais
e melhor o cliente”, assume.
Sérgio Rebelo, pessoa carismática e lutadora, que vive e respira
imobiliário desde 2008, não sabe estar de outra forma senão
“ajudar o seu cliente/amigo” a
encontrar a melhor solução seja
na vertente comercial, documental, financeira ou fiscal.
Ao longo destes anos, foram
muitos os clientes que se torna-

DR

Sérgio Rebelo e a sua equipa continuam em crescimento e esta nova loja é reflexo desse facto

ram amigos, foram muitos os
que confiaram no seu trabalho
para vender ou comprar a casa.

Sérgio Rebelo, é uma marca
com estatuto no mercado imobiliário, sendo que todo este empe-

nho e dedicação garante-lhe um
lugar entre o Top 100 a nível
mundial na marca Remax e um

galardoado 27.º lugar a nível nacional. Ainda no segmento de
reconhecimentos, Sérgio Rebelo
foi eleito agente N.ª 1 em Braga
em 2020 e 2021 e neste ano de
2022 continua na linha da frente,
com um número de transações
imobiliárias que só está ao alcance dos melhores.
Sérgio Rebelo e sua equipa
continuam em crescimento, esta
nova loja é o reflexo disso mesmo, um espaço muito acolhedor
que o espera na Avenida António
Sérgio N.º 532 em Vila Verde.
“Seriedade, honestidade, rigor,
proatividade, profissionalismo e
Ambição são alguns dos principais valores, que fazem parte do
ADN dos elementos desta equipa. Se pretende vender ou comprar casa, confie-nos essa missão”, refere Sérgio Rebelo.
Publicidade
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§nota
Arcos de Valdevez
Centros de Bicicletas
e Caminhadas na
Lamela e no Mezio
A A Câmara Municipal abriu mais
dois Centros de Bicicletas e Caminhadas, nomeadamente em Giela, e no Mezio, os quais se vêm
juntar ao já existente em Soajo.
Um deles encontra-se acoplado à
edificação das piscinas municipais e o outro junto ao edifício
receção da Porta do Mezio.
Estas novas estruturas complementam a rede de 3 polos existentes no concelho, num investimento global de mais de 135 mil
euros, em infraestruturas, sinalética e equipamentos.
Todos os percursos referentes aos
três polos podem ser consultados
e descarregados em trilhos.arcosdevaldevez.pt.
Com estes centros de Bicicletas e
Caminhadas pretende-se melhorar a experiência turística e promover o espaço rural, através da
fruição mais sustentada dos recursos naturais e patrimoniais,
em Arcos de Valdevez.

Cerveira
Autarquia reuniu com
Secretária de Estado
do Turismo
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui
Teixeira, recebeu, a Secretária de
Estado do Turismo, Comércio e
Serviços, Rita Marques, nos Paços
do Concelho, para uma reunião
de trabalho, à qual se seguiu
uma visita guiada à XXII Bienal
Internacional de Arte de Cerveira. O momento permitiu ao autarca de Cerveira partilhar preocupações e avaliar soluçőes que
tęm influência directa no turismo
do concelho.
Uma das preocupações do executivo é a concessão do Castelo
de Vila Nova de Cerveira. Apesar
de não concordar com a referida
concessão, o executivo não se
opõe à mesma, porém apresenta
duas condicionantes. “Em primeiro lugar que o espaço se
mantenha aberto a visitas, pois,
para além de ser considerado um
‘Imóvel de Interesse Público’ e o
principal baluarte de Cerveira.
Em segundo lugar, que não seja
construída uma piscina no espaço pretendido, pois é um património de usufruto público”, refere Rui Teixeira.

Festa do emigrante promove
encontro de courenses
DIA DO CONCELHO marcado para quarta-feira, mas até lá há um programa
recheado. Amanhã realiza-se a tradicional Festa do Emigrante.
DR

Atingir 90% é o grande objectivo

Saneamento

Caminha lidera
no Alto Minho
ligações a casas

DR

Festa do Emigrante vai juntar os filhos da terra que foram à procura de melhores oportunidades de vida

PAREDES DE COURA
| Redacção |

Integrada nas Festas do Concelho, Paredes de Coura dedica esta hoje a amnhã aos filhos da terra que um dia deixaram as suas
raízes na procura de uma vida
melhor. Assim, já esta hoje à
noite há a 3.ª Descida do Emigrante em carrinhos de rolamentos (21 horas), deixando para
amanhã a tradicional Festa do
Emigrante no Museu Regional
(20 horas).
Com a descida da estrada de
Sequeirô à Avenida de Cenon,
esta 3.ª Descida do Emigrante
promete mais uma vez muito entusiasmo entre quantos assistem
à descida destas máquinas que
são um verdadeiro desafio à
criatividade na construção, mas
também às muitas peripécias ao
nível da condução num percurso
íngreme.
Por sua vez, a Festa do Emigrante volta a encher de alegria e
afectos o Museu Regional, permitindo o reencontro de amigos
e familiares neste regresso à sua
terra para a confraternização entre as suas gentes. Para além dos
petiscos tradicionais, neste reencontro com as suas raízes a mú-

sica também faz parte desta receção de boas-vindas para com
estes filhos da terra com os quais
Paredes de Coura mantém uma
dívida de gratidão e reconhecimento. Assim, este reencontro
dos filhos de Coura vai ser animado pela música ao vivo de Sávio Pinho, mas também pela
Rusga dos Courenses em Paris.
Recorde-se que as Festas do
Concelho prolongam-se até 14
de Agosto, este ano com a particularidade de contemplar o Cortejo Histórico, a 13 de Agosto,
um sábado, num programa que
envolve as habituais iniciativas
com que ano após ano celebramos estas festividades que são
uma referência da nossa identi-

lll
A 10 de Agosto celebra-se o
Dia do Concelho. Dia em que
os courenses também evocam os Combates de Travanca, quando em 1662 rechaçaram o exército castelhano
e demonstraram a sua
fidelidade a D. João IV.
A sessão evocativa é no
Salão Nobre do Município.

dade courense, como o Dia do
Concelho, o Festival de Folclore, as Bandas de Música, os Grupos de Bombos e os muitos arraiais que nos permitem
conviver, reviver amigos e reencon- trar todos aqueles que procuraram noutras paragens uma
vida melhor.
O Cortejo Histórico que vai
percorrer a nvila traz à memória
os aspectos mais relevantes da
história, desde a Terra de Coyra
até aos nossos dias, percorrendo
marcos importantes como a concessão do Foral do Concelho, a
constituição da Comarca de Paredes de Coura, os Combates da
Travanca, mas também recordando figuras relevantes no plano local e nacional como Frei
Redento da Cruz, Miguel Dantas, Narciso Alves da Cunha e
Aquilino Ribeiro.
Neste quadro histórico figurado, o nosso Cortejo Histórico
também recorda o 25 de Abril de
1974 através de registos fotográficos, num desfile que vai ter
cerca de 200 figurantes vestidos
com roupa da época, ao que se
juntam carros alegóricos alusivos a Aquilino Ribeiro, à Caixa
dos Brinquedos, à Caixa de Música e ao Festival.

Caminha é o Município do Alto Minho que tem maior percentagem de rede de saneamento ligada a habitações,
82%, mas o objectivo é atingir
os 90% até final deste mandato, razão pela qual está a ser
desenvolvido um intenso trabalho com a empresa Águas
do Alto Minho, com obras já
no terreno em várias freguesias, no valor de mais de três
milhões de euros, e um concurso internacional a decorrer,
que implicará mais um investimento superior aos 650 mil
euros.
Há uma frente de obra nas
áreas do abastecimento de
água e redes de saneamento
em várias freguesias do concelho. São os casos de Moledo e
Cristelo, Âncora, Azevedo e
Venade e Vilar de Mouros;
que no conjunto envolvem um
investimento superior aos três
milhões de euros.
Conforme salienta o edil, Miguel Alves, trata-se de um investimento concreto, “que está
a acontecer, que está no terreno. Este é um investimento
nas pessoas e no nosso meio
ambiente. É assim que cumprimos com a nossa população
e esse cumprimento honra tabém as promessas que fomos
fazendo ao longo dos anos”.
Como também notou, Miguel
Alves, são intervenções muito
desejadas, mas que, quando
passam à fase de obra, causam
transtornos, e uma vez terminadas ficam escondidas. “Mas
são fundamentais para dar sustentabilidade ao nosso território, para dar qualidade de vida
às pessoas e para dotar o concelho de mais condições para
atrair turistas, visitantes e investimento”.

1 de Março 2022 correiodominho.pt
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Ivo Vieira quer Gil Vicente
da segunda parte em Riga
HOJE, ÀS 20.15 HORAS, gilistas encerram primeira jornada da Liga com a
recepção ao Paços de Ferreira.
1.ª JORNADA
| Redacção |

O Gil Vicente recebe hoje pelas
20.15 horas o Paços de Ferreira,
no encontro que encerra a ronda
inaugural da I Liga.
“Por ser o primeiro encontro da
Liga, onde queremos entrar bem
e fazer boa figura, os jogadores
estão preparados para defrontar
um adversário competitivo que
gosta de ter bola. Aproveitamos
estes poucos dias que tivemos
para o preparar e vamos confiantes para o jogo”, comentou ontem, em antevisão, o treinador
gilista, Ivo Vieira.

“Temos de melhorar, porque
equipa na primeira parte (do jogo em Riga para a Liga Conferência) poderia ter sido melhor
como aconteceu na segunda parte. Com o Paços temos de ser essa equipa que se viu em Riga depois do intervalo e é isso que
espero que o Gil Vicente faça a
época toda”, prosseguiu.
Questionado sobre aborgadens
que têm sido noticiadas de outros clubes a jogadores do clube
de Barcelos, o treinador respondeu:
“Estou habituado pelas minhas
vivências e interpretar as coisas
como elas são. Se há aliciamento

aos jogadores do Gil Vicente
tem a ver com aquilo que fizeram na época passada”.
Após uma breve pausa, referiu
ainda que “alguns já saíram e
outros podem fazê-lo mas também podem entrar outros. Uma
coisa não faço, chorar pelos que
vão embora, se saírem é para isso que o clube investe e eu tenho
de lutar e valorizar aqueles que
ficam em Barcelos. Essa é a minha forma de estar no futebol”.
Embora admitindo que jogr numa competição europeia “é aliciante” , o treinador dos minhotos assegurou que o foco da
agora é o Paços de Ferreira.

DR

Ivo Vieira estreia-se à frente do Gil Vicente na I Liga
Publicidade
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Jogo espectacular encerra com divisão de pontos
GUERREIROS DO MINHO E LEÕES souberam dar um
grande espectáculo na jornada inaugural da I Liga.
Banza, Niakaté e Abel Ruiz marcaram para o SC Braga.
Pote, Nuno Santos e Marcus Edwards apontaram os
tentos dos leões de Rúben Amorim.
1.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

Espectáculo! Não há outra palavra
para descrever o regresso da I Liga
ao Estádio Municipal de Braga.
Apesar da bela exibição, os Guerreiros do Minho não foram além de
um empate a três (!) golos com o
Sporting. Pote, Nuno Santos e Edwards apontaram os tentos dos forasteiros. Banza, Niakaté e Abel
Ruiz marcaram os golos dos minhotos de Artur Jorge.
Naquele que era o jogo-grande da
jornada inaugural, as duas equipas
souberam dar um final de tarde recheado de espectáculo na Cidade
dos Arcebispos. Logo aos nove minutos já se gritava golo na Pedreira. Porém, não era o SC Braga a fazer a festa. Pote, a passe de Pedro
Porro, inaugurou a contenda na casa dos arsenalistas.
No entanto, a vantagem leonina
não iria durar muito. Com a força
dos adeptos, os Guerreiros do Minho conseguiram chegar à igualdade. Ricardo Horta encontrou Simon Banza com espaço para
finalizar e o gaulês, aos 14 minutos, fuzilou a baliza defendida pelo
espanhol Adán.
O jogo estava aceso e nenhuma
das equipas parecia querer ceder
Publicidade

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

SC BRAGA

3

Árbitro Fábio Veríssimo (AF Leiria)
Assistentes Pedro Martins e Pedro Mota
VAR Vítor Ferreira

Matheus
Victor Gómez
Niakaté
Tormena
Sequeira
Medeiros
Al Musrati
André Horta
Ricardo Horta
Vitinha
Banza

para o adversário. Revoltados com
o tento dos arsenalistas, os leões
voltaram a carregar e acabaram por
chegar novamente à vantagem.
Aos 18 minutos, Nuno Santos
apontou um grande golo, levantando os espíritos dos forasteiros.
Os Guerreiros do Minho recusavam a sair derrotados na sua própria casa e, aos 33 minutos, ainda
se chegou a gritar golo no Estádio
Municipal de Braga. No entanto,
este golo viria a ser anulado por fora-de-jogo de Simon Banza.
Poucos minutos depois, os leões
de Rúben Amorim ficaram muito
próximos de chegar ao terceiro golo. Primeiro, foi Trincão que, a passe de Pote, atirou por cima. A se-

lll
O SC Braga alinhou três
reforços no onze inicial: os
defesas Victor Gomez e
Niakaté e o avançado Banza.
Destes três, um saiu lesionado
ainda no primeiro tempo e os
outros acabaram anotar o seu
nome na lista de marcadores.
Artur Jorge ainda lançou os
jovens Rodrigo Gomes e
Álvaro Djaló no encontro.

SPORTING CP

Artur Jorge

3

Intervalo
2-2

Adán
Inácio
Coates
Reis
Porro
Morita
Nunes
Santos
Trincão
Paulinho
Pote
Rúben Amorim

Substituições Victor Gómez por Fabiano (44m), Medeiros por Rodrigo Gomes (45m), Paulinho por St. Juste (60m), Santos por Edwards (60m), Morita por Ugarte (60m), André Horta por André Castro (68m), Porro
por Rochinha (78m), Trincão por Esgaio (84m), Niakaté por Álvaro Djaló (84m) e Banza por Abel Ruiz (84m).
Disciplina cartões amarelos para Niakaté (22m), Al
Musrati (24m), Nunes (68m), Pote (74m)
Golos Pote (9m), Banza (14m), Santos (18m), Niakaté
(45+1m), Edwards (83m) e Abel Ruiz (88m).

SC BRAGA

Guerreiros do Minho souberam dar espectáculo; SC Braga recuperou da desvantagem no marcador por três vezes, com Abel Ruiz a fechar as contas do encontro aos 88 minutos

lll
Os últimos dois tentos do jogo
saíram dos bancos de
suplentes. Rochinha e
Edwards saltaram do banco
para fazer o 2-3 para os leões
de Rúben Amorim. Artur
Jorge, aos 84 minutos, lançou
Djaló e Ruiz e a dupla acabou
por construir o resultado final
deste jogo grande da 1.ª
jornada da I Liga 2022/2023.

guir, foi a vez de Pote falhar a baliza de Matheus.
Já na recta final do primeiro tempo, o SC Braga acabaria por chegar
à igualdade. Livro longo de Sequeira e Niakaté, de cabeça, atirou
com conta, peso e medida, batendo
o espanhol Adán para o 2-2.
Com o arranque do segundo tempo, as duas equipas voltaram a subir ao relvado, garantindo mais 45
minutos muito animados.
Os Guerreiros do Minho foram os
primeiros a ter uma oportunidade
de ouro para desfazer a igualdade,
mas o capitão dos minhotos atirou
por cima da baliza.
No outro extremo do campo, soltou-se uma nova polémica. Aos 61
minutos, Pote caiu da grande área
do SC Braga e Fábio Veríssimo assinalou grande penalidade. A revolta dos arsenalistas era visível e
justificada, com o VAR a intervir
no lance e a reverter a decisão do
juiz da partida.
Poucos minutos depois, os adeptos arsenalistas voltaram a ficar
com o coração nas mãos. Aos 65
minutos, o espanhol Pedro Porro,
após um grande passe de Ugarte,
atirou ao poste da baliza de Matheus, com a bola a ter desviado no
central Niakaté.
Já na recta final, o jogo voltaria a
animar. Aos 83 minutos, a combinação de ex-vitorianos (Rochinha e
Edwards) dançou entre a defesa
bracarense e apontou o 2-3 que pareia sentenciar a partida. No entanto, guerreiro que é guerreiro não
desiste e o SC Braga, com o aproximar do apito final, acabou por
chegar ao empate com Álvaro Djaló a assistir Abel Ruiz para o 3-3.

Possível lesão
Victor Gómez será
reavaliado amanhã
Aos 44 minutos deste primeiro
jogo do SC Braga na I Liga, o treinador Artur Jorge poderá ter ganho uma nova dor de cabeça.
Victor Gómez, lateral direito espanhol (contratado pelos Guerreiros do Minho neste defeso),
acabou por ser substituído por
Fabiano. O jogador espanhol do
SC Braga saiu lesionado, queixando-se de uma possível lesão
muscular.
Ainda não se sabe o jogador será
uma baixa nos arsenalistas. Victor Gómez será reavaliado hoje
pela equipa médica dos Guerreiros do Minho.

Público
Duelo entre SC Braga e
Sporting CP atraiu 17
mil pessoas ao estádio
A I Liga regressou ontem ao Estádio Municipal de Braga e o público respondeu com um forte ‘presente’ a esta chamada.
O encontro entre Guerreiros do
Minho de Artur Jorge e leões de
Rúben Amorim contou com a
adesão de 17.714 pessoas a
preencherem as bancadas da
‘Pedreira.

Por estrear
Mexicano Lainez
não saiu do banco
Diego Lainez, o mais recente reforço do SC Braga, ainda está à
procura dos seus primeiros minutos com a camisola dos Guerreiros do Minho.
O internacional mexicano esteve
no banco de suplentes, mas acabou por não entrar na partida em
detrimento de outras opções
ofensivas como Álvaro Djaló e
Abel Ruiz.
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“O destaque da comunicação
foi o Horta e não o jogo”
ARTUR JORGE mostrou-se descontente com o destaque dado à saída do capitão Ricardo Horta para o
SL Benfica, frisando que se deve dar mais atenção à sua equipa dos Guerreiros do Minho.
1.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

HUGO DELGADO/LUSA

Abel Ruiz apontou o 3-3 final

No final do encontro, Artur Jorge garantiu que gostou da atitude que os jogadores dos Guerreiros do Minho colocaram dentro
das quatro linhas, notando que, a
jogar assim, o SC Braga está
sempre mais próximo de garantir os três pontos. O técnico arsenalista ainda comentou a ‘novela’ de Ricardo Horta, frisando
que se deve dar mais atenção à
equipa do SC Braga do que ao
seu capitão.
O timoneiro dos arsenalistas
começou por realçar a atitude da
equipa minhota, notando que o
SC Braga tem “vindo a criar
uma ideia nova”. Artur Jorge defendeu ainda que o SC Braga foi
a equipa mais perigosa na parte
final do encontro, devido à sua
vontade de vencer.
“Fico satisfeito em termos da
atitude que colocámos em jogo.
Assistimos a uma grande partida
de futebol, muito viva, com duas
equipas a querem ganhar. Tivemos o mérito de, mesmo em desvantagem, nunca deixar o adversário confortável. Mostrámos
grande carácter, demos resposta
muito positiva, frente a um rival
com muita qualidade. Mostrámos o que valemos, a nossa
grande capacidade. Com esta
atitude vamos estar sempre mais
perto de ganhar, que é o que queremos conseguir em todos os jo-

Abel Ruiz, jogador do Braga

“Conseguimos
empatar, mas
queríamos sair
com a vitória”

SC BRAGA

Artur Jorge gostou da atitude da equipa e pediu que se fale mais do SC Braga e menos do seu capitão

gos. Temos vindo a criar uma
ideia nova, aquilo que procuramos fazer é sermos competitivos
em todos os jogos. Conseguimos
um ponto, mas creio que na parte final conseguimos ter mais
oportunidades, pois tínhamos
muita vontade de ganhar”, disse
o técnico do SC Braga.
Questionado sobre a saída de
Ricardo Horta, Artur Jorge ficou
incomodado com a questão, fri-

sando que a comunicação social
tem dado mais destaque à ‘novela’ que liga Ricardo Horta ao SL
Benfica do que ao jogo importante que os Guerreiros do Minho tiveram ontem com o Sporting CP e acabou com um
resultado gordo de três golos para cada lado.
“Não tenho essa informação. O
Ricardo Horta fez mais um belo
jogo pela equipa do SC Braga.

Vamos ver o que vai sair daqui,
tem sido uma novela. Tenho alguma pena que se fale do Ricardo Horta e se fale menos do SC
Braga. É desconfortável para a
equipa. Tivemos um jogo importante e o destaque da comunicação foi o Ricardo Horta. Enquanto equipa merecemos mais,
ainda que o Ricardo Horta seja
um belo jogador”, frisou o timoneiro dos arsenalistas.

Abel Ruiz confessou que o jogo com o Sporting foi um
grande espectáculo. Porém, o
avançado espanhol reconhece
que este empate não é um bom
resultado para um SC Braga
que só pensa em vencer.
“Foi uma desilusão sofrer o
2-3 naquela altura do jogo.
Penso que estavamos a fazer
um grande jogo e não merecíamos sofrer esse golo. Foi
um grande jogo. Um espectáculo incrível para os adeptos.
Conseguimos chegar ao 3-3,
mas queríamos sair com a vitória”, notou Abel Ruiz.
O espanhol salientou ainda
que a equipa queria oferecer
uma vitória aos adeptos nesta
1.ª jornada. “Somos dois clubes que lutam pela vitória.
Saímos daqui com um empate,
mas pretendíamos vencer pelos adeptos. Não é um bom resultado, o Braga quer sempre
ganhar e tudo o que não for
uma vitória não nos deixa satisfeitos”, disse Abel Ruiz.
Publicidade
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Rúben Amorim

Ricardo Horta rende 15 milhões
de euros aos cofres minhotos

“Queremos manter
a nossa identidade
e praticar bom
futebol”

CAPITÃO JÁ DISSE ADEUS AOS ADEPTOS. Horta despede-se o SC Braga e ruma ao SL Benfica. Para o
seu lugar entram 15 milhões de euros, Gil Dias em definitivo e Rodrigo Pinho por empréstimo.
1.ª JORNADA

| Fábio Moreira |

Ao que tudo indica, Ricardo
Horta vai mesmo reforçar a
equipa do SL Benfica. A informação que foi avançada aponta
para um negócio avaliado em 15
milhões de euros, com os encarnados a encaminhar dois atletas
para o Estádio Municipal de
Braga.
A ‘novela’ que mais tinta tem
feito correr em Portugal parece
ter, finalmente, um fim. Infelizmente, não se pode dizer que seja um fim que agrade aos adeptos bracarenses. Ricardo Horta
vai mesmo rumar para o Estádio
da Luz. O capitão do SC Braga
deixa os Guerreiros do Minho a
troco de 15 milhões de euros. O
negócio ainda inclui a transferência, em definitivo, de Gil
Dias para o SC Braga e também
a cedência, por empréstimo, do
avançado Rodrigo Pinho.
Ricardo Horta chegou ao conjunto arsenalista em 2016/2017,
por empréstimo dos espanhóis
do Málaga. Com nove golos e
sete assistências em 44 encontros, Ricardo Horta convenceu a
direcção minhota a avançar para
a sua contratação na temporada
seguinte.
Desde então, já seis (esta seria
a sétima) temporadas de Braga
ao peito. Com a camisola dos
Guerreiros do Minho, Ricardo
Horta foi sempre um dos destaques da equipa minhota, tendo

SC BRAGA

Ricardo Horta está de saída do SL Benfica, rendendo 15 milhões aos Guerreiros do Minho

totalizado 282 jogos disputados,
apontando 93 golos e registando
43 assistências.
Ricardo Horta despediu-se ontem dos adeptos do SC Braga no
final do duelo com o Sporting.
O capitão arsenalista deixa o
clube da Cidade dos Arcebispos
como o melhor marcador da história do SC Braga, mais um que
Mário Laranjo, e como um dos
jogadores mais icónicos de sempre a vestir o manto minhoto.
Ricardo Horta regressa assim
ao Benfica, clube que representou nos escalões de formação.

+ mais
De acordo com as
informações apuradas,
Ricardo Horta ruma ao
Benﬁca por 15 milhões de
euros, num negócio que
irá incluir dois jogadores
encarnados. Gil Dias chega
ao SC Braga a título deﬁnitivo e Rodrigo Pinho é
emprestado aos minhotos.

lll
O capitão dos Guerreiros do
Minho, Ricardo Horta,
despediu-se ontem dos
adeptos bracarenses. O
jogador deixa o SC Braga
como o melhor marcador
da história do clube, com 93
golos marcados, mais um
que Mário Laranjo. Com a
camisola arsenalista,
Ricardo Horta disputou 282
encontros.

Rúben Amorim reconheceu
que os leões têm de ser uma
equipa mais intensa caso queiram sonhar com o título de
campeões nacionais.
“Nunca mudei a minha maneira de jogar desde que sou
treinador, mas não me posso
focar neste jogo só para observar a equipa. Queremos manter a nossa identidade, fazer
bom futebol, sempre fui defensor disso. Temos que ter
mais intensidade, há coisas a
melhorar, houve cansaço no
fim. Não há que fazer dramas,
não estou preocupado com o
resultado, estou é muito frustrado. Sei o que vou fazer no
próximo treino, não tenho que
pensar muito, vamos trabalhar, isto dá muitas voltas. Fica o sentimento de que não
podemos facilitar um milímetro”, notou o técnico leonino,
Rúben Amorim.

Matheus Nunes

“Temos de levantar
a cabeça”
Matheus Nunes, médio do
Sporting, reconheceu que este
empate é um resultado menos
positivo para as aspirações
leoninas no campeonato e frisou que é preciso levantar a
cabeça e pensar no próximo
jogo.
“Demos tudo em campo e fizemos tudo o que o treinador
nos pediu, mas não foi suficiente. Temos de levantar a cabeça e começar a pensar no
próximo desafio do campeonato”, disse o jogador.
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I Liga

Aspirina para levantar astral
DESILUSÃO EUROPEIA curada com triunfo em Trás-os-Montes, arrancado a ferros, com faca nos
dentes. André Silva estreou-se a marcar com a camisola dos vitorianos, que terminaram com nove...
1.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Boa demonstração de vitalidade
do Vitória SC na viagem a Trásos-Montes, para apadrinhar a estreia do regressado Chaves à I
Liga, na ressaca de uma derrota
dura de digerir na Croácia, diante do Hajduk Split.
Moreno promoveu quatro alterações em relação ao onze da última quinta-feira, retirando da
equação Mumin, Ogawa, Alfa
Semedo e Nélson da Luz, lançando André Amaro, Hélder Sá,
Ibrahima Bamba e Jota Silva,
respectivamente.
Foi precisamente dos pés do
mais adiantado do clã Silva (An-

dré) que surgiu aquele que viria
a ser o único golo do encontro.
Tiago Silva cruzou, Jota Silva
ajeitou e André Silva, de pé esquerdo, atirou sem hipóteses para Paulo Vítor.
Festa efusiva dos milhares de
vitorianos que inundaram de
branco a cidade de Chaves, numa clara e inequívoca demonstração de carinho pela equipa
que vai agora tentar dar a volta
ao texto, na quarta-feira, na segunda mão diante dos croatas.
Fora o ponto final numa primeira parte sem grandes motivos de interesse, ao invés da etapa complementar, bem mais
dinâmica, com espaços a serem
criados e ocasiões a multiplica-

rem-se numa e outra balizas.
Mais afoito, o Chaves criou
problemas, valendo Bruno Varela para manter a chama do triun-

lll
“Estou muito feliz por este
momento e de poder
comemorar com os nossos
adeptos. Sabíamos que
íamos ter uma tarefa difícil,
o Chaves é complicado em
casa. Conseguimos os três
pontos com muito empenho
e vamos agora pensar no
próximo jogo em casa.”
André Silva
(Homem do Jogo)

fo bem viva. Como a manta é,
muitas vezes, curta, o espaço lá
atrás também foi mais evidente,
com a classe de Lameiras, Tiago
Silva e Jota Silva e fazer pairar a
ameaça de um 0-2 que poderia
sentenciar a questão.
Moreno, a partir do banco,
cheio de boas intenções, procurou dar nervo e força ao miolo
vitoriano, com as inclusões de
Alfa Semedo e promovendo a
estreia de Matheus Índio - o plano saiu completamente furado
pois Semedo, imprudente, saltou nas alturas com o pé colado
ao pescoço do adversário e Matheus Índio vu dois amarelos em
cinco minutos. Foi sofrer até ao
fim, mas o esforço compensou,

MUNICIPAL ENG.º MANUEL BRANCO TEIXEIRA

GD CHAVES

0

VITÓRIA SC

1

Árbitro Manuel Oliveira (AF Porto)
Assistentes Carlos Campos e André Dias
VAR Rui Costa

Paulo Vítor
João Correia
Nélson Monte
Steven Vitória
Bruno Langa
Kevin Lenini
João Mendes
Benny
Batxi
João Teixeira
Hector
Vítor Campelos

Intervalo
0-1

Bruno Varela
Miguel Maga
André Amaro
Mikel Villanueva
Hélder Sá
Ibrahima Bamba
Tiago Silva
André Almeida
Rúben Lameiras
Jota Silva
André Silva
Moreno Teixeira

Substituições Ibrahima Bamba por Alfa Semedo
(55m), Benny por Jonny Arriba (69m), Kevin Lenini por
Guima (69m), André Almeida por Dani Silva (74m), André Silva por Anderson Silva (74m), Jota Silva por Nélson
da Luz (74m), João Teixeira por Morim (81m), Hector
por Jô Batista (82m) e Nélson Monte por Patrick (90m).
Disciplina cartões amarelos para Batxi (16m), Mikel
Villanueva (16m), Miguel Maga (18m), Ibrahima Bamba (23m), Hélder Sá (46m), André Amaro (54m), Nélson
Monte (63m), Tiago Silva (82m), Bruno Varela (83m) e
Matheus Índio (90m e 90+5m), Cartão vermelho directo para Alfa Semedo (82m) e por acumulação para Matheus Índio (90+5m).
Golo André Silva (45+3m).

Publicidade

§cabinas
João Aroso (tr. adjunto Vitória SC)

“Esta é a melhor forma de reagir,
com qualidade e carácter”
“Queremos muito vencer e é óbvio que o mau resultado que
fizemos no jogo anterior deixou mossa, mas esta é a melhor
forma de regir, pelo que jogámos mas pelo carácter que tivemos, em condiçõess muito difíceis. Fruto do que foi o jogo e
das oportunidades que tivemos, mesmo já a vencer, penso
que foi um resultado justo. Com menos dois foi muito mais
difícil, mas volto a reforçar o carácter dos nossos jogadores.
Não serviria de desculpa se não tivéssemos ganho, mas tivemos apenas dois dias para preparar o jogo, depois da Croácia,
com uma viagem pelo meio. Dentro de três dias já temos outra jogo, numa fase precoce da época, em que os níveis físicos
não são os melhores. Isto causa mossa. O apoio dos nossos
adeptos foi incrível, eles são a nossa força. Acreditamos que
com ajuda deles e com a nossa qualidade vamos dar a volta
na próxima quarta-feira.”

Vítor Campelos (tr. GD Chaves)

“É um resultado pesado para nós
pelo que aconteceu no jogo”
“Estou triste pelo resultado mas feliz pela atitude e comportamento da equipa. Entrámos fortes e sofremos contra a corrente do jogo. Pelo comportamento da primeira parte podiamos ter chegado em vantagem ao intervalo. Entrámos fortes
novamente na segunda parte, com uma oportunidade fantástica do João Mendes, que podia ter catapultado a equipa
para outro resultado. O Vitória SC foi equilibrando, com uma
ou outra oportunidade, mas no cômputo geral acaba por ser
um resultado pesado para nós pelo que aconteceu ao longo
dos 90 minutos.”
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§mensagem

SC Braga vence CB Loures
e sagra-se bi-campeão

António Salvador

“Este é um grupo que transpira
os valores e ideias deste clube”
Pouco depois de confirmada mais uma conquista para a modalidade, o
presidente António Salvador dirigiu-se aos bi-campeões nacionais das
areias, felicitando-os pelo desígnio alcançado.
“O SC Braga é, mais uma vez, Campeão Nacional de Futebol de Praia!
Oito Campeonatos Nacionais. Duas Taças de Portugal. Uma Supertaça de
Portugal. Estas conquistas refletem o total domínio do nosso Clube no futebol de praia português. Numa final apaixonante, demonstramos o porquê de sermos a equipa número um no Ranking Mundial!
Apesar de tudo o que vencemos no passado, a nossa vontade de continuar a ganhar continua inalterada. Queremos mais e, já este mês, temos
uma Taça de Portugal para vencer! Vamos por mais vitórias, mais conquistas e mais troféus. Somos SC Braga!
Este é um grupo que transpira os valores e os ideais deste Clube centenário, com ambição, determinação, vontade de vencer e verdadeira atitude
de Gverreiros.
Esta equipa, liderada por Bruno Torres, provou que não vira a cara à luta.
Após a dura derrota na final da Euro Winners Cup, o SC Braga reergueuse, trabalhou no limite e a justa recompensa chegou agora, com mais esta conquista.
Parabéns, Gverreiros!”, pode ler-se, na nota publicada pelo clube, no seu
site oficial, assinada pelo presidente arsenalista.

TRIUNFO na final, por 3-2, permitiu a revalidação do título nacional,
no Campeonato de Elite. Golos apontados por Bê e Léo Martins e Filipe Silva.

Guerreiros conquistaram oitavo campeonato

Hegemonia reforçada com
o quinto título em seis anos
SCB

FUTEBOL-DE-PRAIA

Equipa orientada por Bruno Torres sagrou-se novamente campeã nacional nas areias da Nazaré

| Roicardo Anselmo |

FUTEBOL-DE-PRAIA
| Ricardo Anselmo |

Começa a ser um lugar comum,
mas são feitos sempre de salientar - o SC Braga é campeão nacional de futebol-de-praia, vencendo, na final do dia de ontem,
disputada na Nazaré, a Casa do
Benfica de Loures, por 3-2, revalidando o título conquistado no
ano passado.
Depois de eliminar a ACD Sótão nas meias-finais, a equipa de
Bruno Torres colocou-se desde
cedo em vantagem, através de Bê

Martins, que viu o irmão Léo
Martins, pouco depois, a elevar a
contagem para 2-0, deixando a
formação lisboeta, com quem tinha decidido a final do campeonato passado, em posição complicada ainda com dois períodos por
disputar.
Já no segundo tempo, os guerreiros deram um passo de gigante
para a revalidação do título, com
Filipe Silva a assinar o 3-0.
Seria, porém, um engano pensar
que a final estaria resolvida, já
que a reacção da Casa do Benfica
de Loures trouxe emoção até aos

últimos instantes.
No terceiro período, Tiago Batalha reduziu as distâncias para 3-1,
dando esperanças aos lisboetas,
que viram o guardião do SC Braga, Rafael Padilha, fazer algumas
grandes intervenções, que adiaram o segundo golo ao máximo.
Ele acabaria mesmo por chegar,
mas apenas no último segundo da
partida, colocando o resultado final em 3-2 e não propiciando
qualquer hipótese para colocar
em causa mais uma conquista do
futebol-de-praia do Sporting Clube de Braga.

O triunfo de ontem permitiu ao
SC Braga alcançar o seu 16.º título no futebol-de-praia, reforçando uma hegemonia que não
encontra paralelo dentro de
portas.
Tratou-se da segunda conquista consecutiva no campeonato de elite, a quinta nos últimos seis anos (uma série
inicada em 2017 e só interrompida pela vitória do Sporting
em 2020), chegando às oito do
seu palmarés - são mais cinco
títulos que os leões (2010, 2016

e 2020) e mais sete que Vitória
SC (2011) e Belenenses (2012).
É um domínio praticamente
absoluto a nível interno, com o
SC Braga a contabilizar já onze
títulos no total - oito campeonatos nacionais/elite, uma supertaça e duas Taças de Portugal.
A este registo notável, há ainda que juntar mais cinco conquistas no plano internacional,
nomeadamente as três Euro
Winners Cup ganhas de 2017 a
2019 e as duas vitórias no Mundialito de Clubes, de forma
consecutiva, nos anos de 2019
e 2020.
Publicidade
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Gil Vicente encerra hoje a jornada

FC PORTO comanda após goleada. Vitória e Vizela entram a vencer. SC Braga empatou e Famalicão foi o único minhoto a perder.

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

Publicidade

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

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.habimoreira.pt

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

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

Benfica, 4; Arouca, 0
Rio Ave, 0; Vizela, 1
Estoril, 2; Famalicão, 0
FC Porto, 5; Marítimo, 1
Sta. Clara, 0; Casa Pia, 0
SC Braga, 3; Sporting, 3
Portimonense, 0; Boavista, 1
Chaves, 0; Vitória SC, 1
Gil Vicente-Paços F. (20.15h)

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

MARCADORES
2 GOLOS
Rafa (Benfica) e
Mehdi Taremi (FC Porto)
1 GOLO
André Silva (Vitória), Gilberto (Benfica), Enzo
Fernández (Benfica), Nuno Moreira (Vizela),
Geraldes (Estoril), Arthur Gomes (Estoril),
Evanilson (FC Porto), Marcano (FC Porto), Toni
Martínez (FC Porto), Wicnk (Marítimo), Simon
Banza (SC Braga), Niakité (SC Braga), Abel
Ruiz (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting),
Nuno Santos (Sportinh), Edwards (Sporting),
Yusupha (Boavista)

TOTOBOLA
1. SC Braga - Sportinhg
2. FC Porto - Marítimo
3. Santa Clara - Casa Pia
4. Estoril - FC Famalicão
5. Rio Ave - Vizela
6. Portimonense - Boavista
7. Moreirense - Vilafranquen
8. Benfica B - Viseu
9. Trofense - B SAD
10. Feirense - E. Amadora
11. FC Porto B - Covilhã
12. Everton - Chelsea
13. West Ham - M. City

x
1
x
1
2
2
1
x
1
x
2
2
2
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1,795€
1,825€
1,875€
1,895€
1,935€
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II Liga

Grande penalidade de André Luís
valeu arranque positivo aos cónegos
MOREIRENSE FC teve de suar para vencer o UD Vilafranquense na jornada inaugural da II Liga. Os ‘cónegos’ de Paulo Alves,
graças a uma grande penalidade de André Luís aos 19 minutos, arrancou a temporada com um importante triunfo.
1.ª JORNADA

COMENDADOR JOAQUIM DE ALMEIDA FREITAS

| Fábio Moreira |

MOREIRENSE FC VILAFRANQUEN.

0

1

O Moreirense FC, despromovido na última temporada, venceu
o UD Vilafranquense, por 1-0,
com um golo de grande penalidade apontado por André Luís,
em jogo da primeira jornada da
II Liga.
A partida iniciou-se com uma
grande oportunidade de golo para o Moreirense FC logo no primeiro minuto. Fábio Pacheco
encheu o pé e obrigou Trigueira

Intervalo
1-0

Árbitro José Bessa (AF Porto)

Kevin Silva
David
Rocha
Hugo Gomes
Frimpong
Fábio Pacheco
Franco
Kodisang
Aparício
Walterson
André Luís

lll
André Luís, de grande
penalidade aos 19 minutos,
apontou o primeiro golo
oficial do regresso dos
vimaranenses ao segundo
escalão do futebol
português. Este tento valeu
os três pontos aos cónegos.

Trigueira
Ceitil
Luís Silva
Gabriel Pereira
Baldé
Nené
Leo Alaba
Veiga
Ricardo Dias
Anthony Correia
Tipote

Paulo Alves

LIGA PORTUGAL

Rui Borges

Substituições Ricardo Dias por Bernardo (63m),
Fábio Pacheco por Soriano (64m), Kodisang por
Camacho (72m), Aparício por Lawrence Ofori
(72m), Tipote por Sangaré (78m), Luís Silva por
Zimbabué (78m), Franco por Ibrahima (81m),
Walterson por Pedro Amador (82m) e Baldé por
João Mário (88m).
Disciplina cartões amarelos para Ricardo Dias
(25m), Gabriel Pereira (36m), Fábio Pacheco
(36m), Tipote (72m), Soriano (73m) e Kevin Silva
(88m)
Golos André Luís (19m g.p.).

Cónegos iniciaram caminha no segundo escalão com um triunfo pela margem mínima sobre o Vilafranquense

a uma boa intervenção.
O UD Vilafranquense reagiu e
os primeiros 15 minutos de jogo
foram bastante equilibrados,
com ambas as equipas a procurar com algum perigo as balizas.

oportunidade e a colocar os minhotos na frente do marcador.
A partir daí, a formação da casa
assumiu o comando perante um
UD Vilafranquense com sérias
dificuldades em arranjar argu-

No entanto, aos 18 minutos, o
árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Moreirense
de Paulo Alves, um lance que
mudou o rumo do encontro, com
André Luís a não desperdiçar a

II LIGA
JORNADA 1

1. Oliveirense
2. Trofense
3. Farense
4. Covilhã
5. Moreirense
6. Tondela
7. Ac. Viseu
8. Benfica B
9. CF Estrela
10. Feirense
11. Leixões
12. Penafiel
13. Torreense
14. B. SAD
15. FC Porto B
16. Nacional
17. Vilafranquense
18. Mafra

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

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farense, 2; Torreense, 1
Nacional, 0; Tondela, 1
Oliveirense, 3; Mafra, 1
Trofense, 3; B. SAD, 2
Benfica B, 1; Ac. Viseu, 1
Feirense, 1; CF Estrela, 1
Moreirense, 1; Vilafranquense, 0
FC Porto B, 0; Covilhã, 1
Penafiel-Leixões (18 horas)

PRÓXIMA JORNADA
Tondela - Benfica B
Covilhã - Feirense
Torreense - Nacional
CF Estrela - Farense
Ac. Viseu - Moreirense
Vilafranquense - Oliveirense
B. SAD - FC Porto B
Mafra - Penafiel
Leixões - Trofense

mentos para contrariar esse crescendo dos 'cónegos'.
No arranque da segunda parte
manteve-se essa hegemonia,
mas, com o aproximar do final
da partida, a formação visitante

foi subindo no terreno, criando
dificuldades ao Moreirense.
Ainda assim, o jogo estava controlado pelos da casa que já não
deixaram fugir a primeira vitória.

§II Liga
Penafiel-Leixões fecha hoje a primeira jornada

Oliveirense é o primeiro comandante
A Oliveirense é o primeiro comandante da II Liga, depois de um triunfo
por 3-1 na recepção ao Mafra. Nesta primeira jornada registaram-se seis
vitórias e dois empates, faltando ainda o embate entre o Penafiel e o Leixões, desafio que se realiza hoje, a partir das 18 horas.
Destaque para o triunfo do Moreirense, no regresso à II Liga, diante do
Vilafranquense. Depois de ter descido de divisão, os cónegos entraram da
melhor forma na competição, mercê de um triunfo pela margem mínima.
Na Trofa registaram-se cinco golos e um triunfo para o conjunto da casa.
O Trofense bateu o B Sad, por 3-2, naquele que foi o embate com mais
tentos nesta primeira ronda.
Destaque ainda para os triunfos do Covilhã e do Tondela, ambos fora de
portas.
Na próxima ronda o Moreirense joga em Viseu.
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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

Mauricio Moreira sobe ao trono português
CICLISTA URUGUAIO destronou Rafael Reis e passou a ser o novo camisola amarela da 83.ª Volta a Portugal. Atleta da equipa da
Glassdrive-Q8-Anicolor completou a terceira etapa da prova lusa em 4:40.35 horas, com meio minuto de avanço do 2.º lugar.
+ classificação

CICLISMO
| Fábio Moreira |

O ciclista uruguaio Mauricio
Moreira, da Glassdrive-Q8-Anicolor, subiu ontem à liderança
da Volta a Portugal, ao vencer a
terceira etapa, que ligou a Sertã
ao alto da Torre, na Serra da Estrela.
Na chegada ao ponto mais alto
de Portugal continental, após
um percurso de 159 quilómetros, o uruguaio Mauricio Moreira, vice-campeão na edição
de 2021, venceu em 4:40.35 horas, o mesmo tempo de Luís
Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e menos quatro
segundos do que Frederico Figueiredo (também da Glassdrive-Q8-Anicolor).
Na classificação geral, Mauricio Moreira passou a liderar,
com menos 30 segundos do que
Figueiredo e 31 segundos do
que Frederico Fernandes.
Na segunda-feira corre-se a
quarta etapa, com uma ligação
Publicidade

Classiﬁcação da 2.ª etapa:
1. Mauricio Moreira, URU,
(Glassdrive-Q8-Anicolor)
2. Luís Fernandes, POR, (Radio
Popular-Paredes-Boavista)
3. Frederico Figueiredo, POR,
(Glassdrive-Q8-Anicolor)
4. André Cardoso, POR, (ABTF
Betão - Feirense)
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

Mauricio Moreira, uruguaio da Glassdrive-Q8-Anicolor, é o novo camisola amarela da prova portuguesa

de 169,1 quilómetros, entre
Guarda e Viseu, onde na terçafeira o pelotão cumpre o dia de
descanso na prova.

Na classificação geral por
equipas, o conjunto da Glassdrive-Q8-Anicolor continua na liderança da prova, com as equ-

pas da Efapel e dos britânicos da
Trinity Racing ainda na perseguição ao primeiro classificado
da prova lusa.

Classiﬁcação individual:
1. Mauricio Moreira
2. Frederico Figueiredo
3. Luís Fernandes
Melhor Português
1. Rafael Reis
2. Tiago Antunes
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Os Sandinenses

PLANTEL

2022 2023

Um lugar entre os quatro primeiros

GUARDA-REDES
Luís Vieira
João Pedro
Luís Borges
DEFESAS
Hélder
Cunha
Ruizinho
Caixinha
Xico
Gonçalo
Pinto
Pedro Ribeiro
MÉDIOS
Neves
Best
Átila
Pedrinhas
Tiago Martins
Fredo
David
AVANÇADOS
Lamelas
Hendrick
Kevinho
Caio
Zezé
Eduardo
Zé Roberto

CLUBE ANTERIOR

Taipas
Ronfe

Taipas

Berço
Darmstadt

Berço

Serzedelo

Barcelona dos Ilhéus

JOANA RUSSO BELO

EQUIPA TÉCNICA

GDRC Os Sandinenses apresentou o plantel que vai atacar a nova temporada: há oito reforços e a aposta numa linha de continuidade do bom trabalho da última época

PRÓ-NACIONAL
| Joana Russo Belo |

Olhos postos nos quatro primeiros lugares. Vai ser este o foco
da equipa Os Sandinenses para
a nova temporada desportiva
2022/23 na Série B da Pró-Nacional da AF Braga. Hugo Xavier mantém-se no comando
técnico e conta com oito reforços e a espinha dorsal do grupo
da época passada, numa lógica
de continuidade, que dá, desde
logo, uma vantagem.
“Na época passada, o Sandinenses tinha meia época de PróNacional, era um clube que ainda se estava a estabilizar,
felizmente conseguimos o objectivo, foi difícil, mas conse-

guimos e esta manutenção e
continuidade é benéfica para todos, não só para o clube, mas
equipa técnica e jogadores. Já
estamos um passo à frente”, sublinhou Hugo Xavier, consciente das dificuldades que vão encontrar.
“Espera-se uma época difícil
como todas as que têm passado,
esta mais ainda, porque são menos equipas, vão descer mais
equipas, por isso vai ser um
campeonato mais competitivo e
difícil. Da nossa parte esperamos ser muito mais competitivos do que fomos no ano passado, reforçámo-nos para isso,
mantivemos grande parte do
plantel, houve apenas três saídas
e oito entradas que vieram

acrescentar”, referiu, apontado
como meta “lutar pela manutenção”.
“O nosso grande objectivo é a
manutenção, sabendo que os
quatro primeiros lugares nos garantem automaticamente a manutenção. Vamos encarar isto
vitória a vitória, jogo a jogo no
sentido de ficarmos nos quatro
primeiros lugares”, revelou.
As mudanças competitivas,
uma vez que “descem mais
equipas e para o ano a Pró-Nacional volta a ser apenas de uma
série” não vai dar espaço “para
errar”, porque há “menos jogos’
e uma luta mais intensa.
“Estava até a contar que o Brito ficasse, mas vai ser um campeonato mais forte, as equipas

reforçaram-se bem e todas vão
lutar pelo quarto lugar. Não vejo
um jogo fácil, seja para as equipas que subiram de divisão, seja
para as que vão querer subir”,
alertou o treinador, num discurso em consonância com o presidente.
“Em termos de expectativas de
época, será atingir o mais rapidamente a manutenção, sabemos que isso é ficar nos quatro
primeiros lugares, esse é o nosso objectivo principal”, assumiu
Ricardo Silva, dando conta de
que o plantel tem, neste momento, o “número desejado” de 25
jogadores, mas que “nunca está
fechado” e que só entrará algum
novo atleta que seja “uma maisvalia”.

JOANA RUSSO BELO

Equipa técnica liderada por Hugo Xavier (segundo à esquerda)

JOANA RUSSO BELO

Há oito caras novas no plantel para a temporada 2022/23

Hugo Xavier (treinador)
Pedro Silva (adjunto)
João Oliveira (preparador físico)
André Cacheira (treinador guarda-redes)

DIRECÇÃO
Tiago Carneiro (director desportivo)

PRESIDENTE
Ricardo Silva

lll
“O campeonato vai ser
muito diferente, quem jogar
para a manutenção só vai
passar mal, porque se não
ficar nos quatro primeiros
vai ter dificuldades,
o campeonato acaba por ser
um pouco como o
Campeonato de Portugal
da época passada,equipas
que fizerem grandes
campeonatos e acabaram
por descer de divisão.
Claro que queremos atingir
o mais rapidamente os
quatro primeiros lugares
e depois a partir daí
veremos.”
Ricardo Silva Presidente
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Opinião
OLGA PEREIRA

Ideias

E

m finais de maio passado, em reunião do Executivo da Câmara Municipal de Braga, o Vereador Adolfo Macedo, eleito pelo Partido Socialista,
questionou a circulação de bicicletas na
área pedonal da cidade. Uma pergunta
que se pode estranhar pois o primeiro
eleito do Partido Socialista já foi o Vereador com a tutela da Polícia Municipal e os
Vereadores socialistas não deveriam ter
dúvidas sobre esta questão.
A resposta nessa reunião apenas reafirmou a interpretação jurídica consolidada.
Uma interpretação que uns dias mais tarde a ANSR confirmou a uma rádio local.
Mais tarde, o Município fez um esclarecimento público sobre a circulação de velocípedes na área pedonal, fazendo referência ao mesmo esclarecimento da ANSR
sem usar o termo “parecer”.
Para que não fiquem dúvidas, recordo
que sobre a circulação de bicicletas na
área pedonal não há um único facto novo.
O enquadramento atualmente existente é
basicamente o mesmo desde que a área
pedonal foi criada. Por exemplo, nos primeiros editais (Edital O2/95 e Edital
44/95), usou-se a formulação de “nas zonas destinadas ao trânsito de peões” para
caracterizar a área pedonal.
A atualidade da polémica é, pois, estranha. E nem pode ser motivada por uma
especial atuação de fiscalização da Polícia Municipal sobre os utilizadores de bicicletas. Até porque essa fiscalização tem
incindido nos veículos equiparados a velocípedes (trotinetes), tendo existido apenas alguma sensibilização a alguns utilizadores de bicicletas. Não consta é que
até ao momento tenha existido uma contraordenação de utilizadores de bicicleta.
E se houver respeito pela coexistência
com o peão e pelas autoridades assim
continuará a ser.
A mais recente erupção do tema não
passa de uma brincadeira de palavras em
torno da existência de um parecer. O BE
conhece a interpretação da ANSR e é no
mínimo leviano a imputar mentiras a terceiros. Brinca com uma diferença semântica imputando à Câmara Municipal coisas diferentes do que se pode ler no
esclarecimento publicado. Por uma questão de princípio, vou ignorar o tom “rasteirinho” de alguns argumentos e afirmações. Prefiro atribui-los a humores de
“silly season” ou aos efeitos do calor ex-

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

Vereadora com o pelouro da mobilidade do Município de Braga

Brincar com palavras
cessivo dos últimos dias.
É inegável que o Município de Braga,
nos últimos anos, tem feito um forte investimento na criação de novas vias segregadas para as bicicletas. Assim como
na requalificação de vias anteriores que
por erro de conceção criavam problemas
de segurança na sua utilização.
Um decisor político que estivesse simplesmente interessado em apresentar
obra, sabendo que os detratores reivindicariam sempre a autoria anterior, teria optado por investir em obra nova em detrimento de corrigir o que de mal estava
feito. Ao optar por corrigir, este Executivo privilegiou a segurança dos utilizadores. Optamos por fazer bem, em detrimento de fazer ao metro. É uma decisão
de que me orgulho e que, julgo, marca a
forma como encaramos a gestão da cidade. Fazemos as melhores opções sem
preocupação com o lugar na história.
No Município de Braga não temos qualquer motivação persecutória contra os
utilizadores de bicicleta. Apesar de todo o
ruído, continuamos a trabalhar para facilitar uma alteração modal.
Queremos uma cidade em que o transporte individual seja paulatinamente
abandonado em benefício do transporte
coletivo. Uma Braga mais pedonal e mais
ciclável.
Não confundimos as agendas pessoais
com os interesses de todos e continuaremos a trabalhar com todos para alcançar
os objetivos enunciados. Enquanto Vereadora, nunca recusei uma audiência a ninguém. Não há quem quisesse ser ouvido
que possa dizer que não foi escutado. Há
é quem preferia as “berrarias facebookianas”.
A título de exemplo não exaustivo quanto à mobilidade suave, no momento desta
polémica trabalhamos para:
• Monitorizar a operação de trotinetes
partilhadas de forma a corrigir a má utilização e melhorar o serviço. Fruto desta monitorização, em breve será impleSEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Paulo Nuno M. Monteiro (administrador único).
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•

•

•

•

•

•

mentada uma nova estratégia quanto ao
estacionamento destes velocípedes;
Introduzir bicicletas elétricas partilhadas, cumprindo-se uma intenção declarada, num prazo muito breve;
Aumentar a rede ciclável segregada.
Neste momento estão em realização ou
em concurso diversas obras com a introdução de vias cicláveis segregadas e
outras estão a ser ponderadas ou já em
projeto. São vários os kms de rede segregada que concluiremos nos próximos 3 anos. E mais importante, é uma
rede que se vai fechando em malha.
Uma rede ciclável que será complementada por outras vias cicláveis partilhadas com o peão e com o automóvel;
Aumentar a monitorização através da
sensorização da rede ciclável segredada
por forma a recolher dados de utilização que permitam melhorar as decisões;
Através do projeto piloto Bicification,
estamos a estudar a circulação de cerca
de 500 utilizadores de bicicleta. Ainda
que a dimensão mais mediatizada seja a
estratégia de gamificação para promover a utilização de bicicletas, este projeto piloto possui outras dimensões ainda mais relevantes para a gestão da
cidade. Por exemplo, a monitorização
dos percursos realizados está a recolher
dados muito relevantes quanto aos percursos, frequências, horários, etc. Com
estes dados estamos a criar a chamada
“lista de desejos” dos utilizadores. Dados sobre os quais podemos refletir de
forma sustentada e tomar as melhores
decisões;
Promover a utilização da bicicleta junto
do público escolar com particular incidência das escolas do 1º ciclo através
de diversos projetos piloto a desenvolver já no próximo ano letivo;
Reforçar os bicicletários em via pública. Em estudo ponderamos a possibilidade de criar pelo menos um bicicletário coberto e com serviços associados;
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• Criar um hub logístico no Centro Coordenador de Transportes de Braga que
privilegie a “last mile delivery”, promova a descarbonização e a entrega ciclável;
• Criar o Conselho Consultivo de Mobilidade de Braga. Aprovamos na última
reunião de Executivo a criação deste
Conselho Consultivo e o mesmo será
agora submetido à Assembleia Municipal. Será fórum de análise e reflexão
com funções de natureza consultiva e
de apoio ao executivo municipal na
área da Mobilidade, representando
mais um compromisso eleitoral cumprido;
Neste conselho consultivo queremos
trabalhar com todos as questões da mobilidade de forma aberta e descomplexada.
Entendo como boa prática a criação de estruturas de articulação e cooperação com
as partes interessadas (os stakeholders na
designação inglesa).
Após a conclusão do projeto Bicification e tratamento dos dados pelos parceiros internacionais, é nossa intenção dedicar uma reunião deste Conselho
Consultivo à mobilidade suave.
Quanto ao acesso à zona pedonal, também faremos uma total revisão do regulamento existente. Não para responder a esta polémica tonta, mas para implementar
uma estratégia que permita criar itinerários mais acessíveis, seguros e cómodos
para deslocações mais sustentáveis. Nesta
estratégia pretendemos rever todos os
acessos à área pedonal para cargas e descargas e moradores. Avaliaremos ainda o
incentivo de logística descarbonizada ou
ciclável. Em equação está ainda a modernização da gestão dos acessos.
A criação de corredores cicláveis, zonas
de exclusão ou zonas de coexistência de
outros modos com o pedonal será ponderada nesse momento. Não se trata de adiar
e muito menos de empurrar com a barriga. Simplesmente queremos decidir no
tempo certo e de forma sustentada.
Aparentemente, há muitos agentes políticos que preferem o populismo em detrimento da reflexão. A gestão de uma cidade deve ser feita em função dos interesses
dos seus habitantes de forma ponderada.
Quem confundir isso com navegar ao sabor de comentários em redes sociais dá
um péssimo exemplo sobre o que entende
por democracia.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
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Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:

Cultura

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

CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
UM CORPO QUE DANÇA | CINEMA | 8 DE AGOSTO – 19H00
de Marco Martins
2022 | 1h07 | M12 | Portugal
A história de um país contada através da história de uma
das suas grandes companhias de dança. É esta a proposta
que Marco Martins nos apresenta no seu novo documentário, que acompanha o Ballet Gulbenkian desde a sua
fundação em 1965, ainda num país sob ditadura, até à sua
extinção, em 2005.
O movimento do corpo é aqui também o movimento de
um Portugal que emerge do Estado Novo e que passa por
anos de profunda transformação, alguma instabilidade e
finalmente a abertura ao exterior.
O Ballet Gulbenkian procurava neste período a sua verdadeira voz, e encontrou-a em Jorge Salavisa, o primeiro
director artístico português da companhia, uma figura revolucionária que a projectou a nível nacional e internacional.
O próprio filme, realizado a convite da Fundação Calouste Gulbenkian, era algo que Salavisa, director artístico durante 19 dos 40 anos da companhia, tinha já sonhado. Criado a partir de imagens de arquivo inéditas e
entrevistas a vários dos seus directores artísticos, entre os
quais o próprio Salavisa, Vasco Wellenkamp, Paulo Ribeiro ou Milko Sparemblek, bem como a outras figuras
incontornáveis da dança e das artes do espectáculo em
Portugal, como Olga Roriz, Ricardo Pais, João Fiadeiro,
Vera Mantero, Isabel Ruth e Clara Andermatt, Um Corpo
Que Dança – Ballet Gulbenkian 1965-2005, faz um perfeito pas de deux entre os corpos que dançaram e o país
que os viu dançar.

FOGO FOGO | MÚSICA | 12 DE AGOSTO – 21H30
Os Fogo Fogo apresentam ao vivo o seu novo reportório,
baseado no disco de originais ‘Fladu Fla’, editado no final de 2021; integrarão ainda o alinhamento sons de clássicos do ‘funana’ que a banda transporta para os tempos
de hoje, utilizando instrumentos elétricos e formações
musicais semelhantes às dos grupos de pop/rock e
afro/funk/reggae dos anos 60/70. Com influências de
rock psicadélico e dub, alguns dos estilos mais experimentais dessas épocas, procuram levar mais longe essa
tradição, à luz dos dias de hoje. Em palco, a formação é
clássica: Edu Mundo na bateria, Francisco Rebelo no
baixo, Danilo Lopes na guitarra solo e voz, David Pessoa
na guitarra ritmo e voz e João Gomes nos teclados. Os
Fogo Fogo garantem festa, seja de pé ou sentados.
Saudações Circenses!
*Comunicação do Theatro Circo

FOGO FOGO INCENDEIAM
MÁQUINA DE GELADOS
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Publicidade 31

32 Publicidade

ID: 124391030-34:
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140 000 €

Escritório com 107m2, totalmente remodelado
Junto ao centro da cidade.
Com viabilidade para conversão em habitação
(com ata aprovada pelo condomínio).
C.E: B

ID: 124391001-1215:

31 500 €

Lote em Crespos com 322 m2
Para construção de moradia em gaveto,
em zona soalheira, com bons acessos
e a 10 min. da cidade.
Oportunidade!

ID: 124391044-9:

55 000 €

Lote em S. Pedro Merelim
Com 214 m2 e projeto para construção
de moradia em banda.

ID: 124391022-74:

148 000 €

Fabuloso T2 em plena Avenida da Liberdade.
Remodelado e decorado com muito bom gosto,
com elevador e vistas panorâmicas.
C.E: E

ID: 124391030-48:

790 000 €

Quinta em Figueiredo, Amares
Terreno com área total de 9.460 m2. Área de construção de 712 m2,
divididos por 2 pisos (356 m2 cada). Moradia T5, dos quais 2 suites,
recentemente restaurada, com soalho de madeira em toda a casa,
aquecimento central, vidros duplos, roupeiros embutidos, 2 garagens
para 4 carros no total. Próxima do centro de Amares. Imóvel de
exceção. C.E: F

ID: 124391022-10:

51 000 €

Lote de terreno na Ucha
Com 1.570 m2 em zona residencial,
bastante tranquila e com bons acessos.
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Publicidade 33

CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

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

€ 90.000
MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

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!!!

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

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@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

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO
DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE ANCORADOURO
DE 1.º NÍVEL NA ALBUFEIRA DE TOUVEDO
Dr. Augusto Manuel dos Reis Marinho, Presidente da Câmara
Municipal de Ponte da Barca, faz saber que no uso de competência conferida por deliberação tomada em reunião de câmara a 19
de Maio de 2022, ao abrigo da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33º e
delegada ao abrigo do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, decidiu a concessão do Direito de Exploração do
Ancoradouro de 1.º nível na Albufeira de Touvedo por Concurso
Público, o equipamento é sito na Rua do Parque de Campismo,
Entre Ambos-os-Rios, União das Freguesias de Entre Ambos-osRios, Germil e Ermida com a área total de 370,00m2.
A concessão do equipamento será nos termos e condições do
Programa de Procedimento que se encontra publicitado na
plataforma electrónica www.cmpb.pt.
O valor mínimo mensal que pode ser apresentado para
concessão é de € 100,00 (cem euros) mensais, o critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a
entidade adjudicante na modalidade multifactor de avaliação, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP.
As propostas devem ser enviadas para o endereço eletrónico
hastapublica@cmpb.pt contendo o nome do proponente,
endereço e, no caso de pessoa coletiva, a denominação social e
sede.
Os interessados podem proceder pessoalmente à entrega da
proposta em subscrito fechado e lacrado junto do Balcão Único de
Atendimento do Município de Ponte da Barca, Praça Dr. António
Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca, contra recibo, ou em alternativa, através do envio via CTT, e, correio registado e com aviso de
receção, desde que sejam recebidas até ao termo do prazo para
apresentação de propostas.
O acto público de abertura das propostas apresentadas
decorrerá pelas 10 horas no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
sito no Edifício da Câmara Municipal, no 21.º dia útil contado a
partir da data do
presente edital.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos locais de costume.
Ponte da Barca, 08 de Agosto de 2022
O Presidente da Câmara Municipal
Dr. Augusto Manuel dos Reis Marinho
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES
CLASS C180
GASOLINA/GPL
ANO 2010
265096 KM

11.350€
AUDI A5
SPORTBACK
2.0 TDI 170
CV
231807 KM
2010
15.500 €

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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§ Celorico de Basto

Águas do Norte investe
em Celorico de Basto

Nos estabelecimentos comerciais

Banco Alimentar recoolhe bens para
apoiar famílias em situação de carência

UM MILHÃO E 900 MIL euros é investimento da Águas do
Norte em infraestrutura e numa estação elevatória.

DR

Infraestrutura de 13 km faz parte do investimento preisto

CELORICO DE BASTO
| Redacção |

A Águas do Norte anunciou um investimento de 1,9 milhões de euros em Celorico de Basto.
Em comunicado, a empresa anunciou a
construção de infraestrutura de 13 quilómetros e numa estação elevatória para
servir 254 edifícios do concelho.
A empresa de capitais públicos – Águas
do Norte, concessionária dos serviços de
água e saneamento, anunciou o início da
empreitada para a instalação de uma rede
de saneamento de águas residuais no concelho de Celorico de Basto.
A obra, cofinanciada pelo Programa
Operacional Competitividade e Interna-

cionalização (POCI), com o valor do
apoio comunitário aprovado de 1,6 milhões de euros, foi adjudicada à empresa
Boaventura & Boaventura S.A., por um
valor de cerca de 1,9 milhões de euros terá uma extensão de 13 km, incluindo a
construção de uma estação elevatória, beneficiando mais de 254 edifícios, permitindo “uma melhoria significativa da qualidade de vida e a preservação do meio
ambiente”, refere o comunicado.
Para José Peixoto Lima, presidente da
autarquia celoricense “esta é uma boa notícia para o Município e para os Celoricenses, que demonstra o empenho das
Águas do Norte no cumprimento dos investimentos contratualizados, que temos
vindo a reclamar junto da empresa”.

Foi com a melhor receptividade que
os estabelecimentos comerciais de
Celorico de Basto receberam o Banco
Local de Voluntariado que neste
fim-de-semana último, 30 e 31 de
Julho, desenvolveu uma campanha
de recolha de bens alimentares para
restabelecer o stock e conseguir
continuar a ajudar as pessoas mais
carenciadas do concelho.
Foram recolhidos cerca de duas
toneladas de alimentos graças à
generosidade da comunidade local
que é sempre, como observou o
Presidente da Câmara Municipal de
Celorico de Basto, José Peixoto Lima,
“muito receptiva quando é chamada
para ajudar. O altruísmo das nossas
gentes evidencia-se em muitas
DR
situações e neste caso não foi
excepção. A sua generosidade
Acção decorreu em cinco estabelecimentos comerciais
permitiu angariar uma quantidade
de bens alimentares que irá permitir
ajudar as famílias do concelho que vivem numa situação mais difícil, muitas delas a viver uma
situação de pobreza envergonhada. Estamos a articular uma política que permita colmatar essas
situações com medidas estruturais bem delineadas pois temos a obrigação de ajudar.
Congratulo-me por ver que a comunidade tem feito um esforço conjunto que muito engrandece
esta terra”.
Segundo a coordenadora do Banco Local de Voluntariado, Helena Martinho, “ o Banco Local de
Voluntariado tem tido um papel fundamental no apoio a indivíduos e famílias que precisam
desta ajuda fundamental. Os estabelecimentos comerciais foram, como habitualmente, muito
recetivos e as pessoas muito colaborativas e generosas. Como usualmente, contamos com a
ajuda imprescindível dos nossos voluntários que se entregaram verdadeiramente a esta causa ”.
Mariana Alves participou como voluntária pelo segundo ano consecutivo nesta ação e disse
adorar fazer voluntariado, “gosto muito de fazer voluntariado e as pessoas têm colaborado mais
ao perceberem que estão a ajudar os que mais precisam da nossa terra”.
Com esta recolha foi possível restabelecer o stock por mais alguns meses para continuar a ajudar
as famílias mais necessitadas, famílias essas que são encaminhas pelos serviços sociais, mediante
o acompanhamento que fazem às famílias.
A ação decorreu em cinco estabelecimentos comerciais, o Pingo doce, o Meu Super, o Mourinhas,
o Amanhecer de Gandarela e o Amanhecer da Mota, entidades que associaram-se a esta causa e
permitiram que os voluntários sensibilizassem para a doação de bens alimentares.

Caboverdianos da Boa Vista visitam
‘gémea’ Cabeceiras de Basto
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

Uma delegação do município da Boa
Vista, Cabo Verde, chegou dia 4 de agosto, a Cabeceiras de Basto no âmbito da
geminação estabelecida entre as duas autarquias em Março de 2009.
O presidente da Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, recebeuo seu homólogo Cláudio Mendonça, presidente da Câmara Municipal da
Boa Vista, no salão nobre dos Paços do
Concelho.
Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, Joaquim Barreto, os ve-

readores Fernando Basto e Carla Lousada
e ainda a vereadora e as directoras de departamento do município da Boa Vista,
Fabienne Oliveira, Denise Évora e Leididiana Ascenção, respetivamente.
Manifestando a sua satisfação por voltar
a receber em Cabeceiras de Basto a comitiva do município da Boa Vista, o presidente da Câmara Municipal, Francisco
Alves, destacou a importância da relação
de amizade entre as duas comunidades,
afirmando que a cooperação estabelecida
é para manter e até reforçar.
O presidente da Câmara da Boa Vista
agradeceu a hospitalidade com que foram
acolhidos, partilhando as expectativas da
delegação nesta visita.

DR

Momento da recepção nos Paços do Concelho
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

07:30
11:00
13:00
15:14
16:00

19:51
20:13
20:17
20:29
20:40
21:01
21:23
21:31
21:35
22:27

06:35
07:00
09:25
11:10
13:00
15:55

18:00
19:07
20:00
22:01
22:34
23:40
00:58
02:49
03:42

Bom Dia Portugal
Há Volta
Jornal da Tarde
Há Volta
4.ª Etapa - Volta
a Portugal em Bicicleta
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Pôr do Sol
Porquinho Mealheiro
Masterchef Portugal
Programa da Noite
Remexido ao Vivo
Há Volta

22:00
23:01
23:46
23:53
01:27
01:59
02:30
02:57

Porto Papel
Molang
Garfield
Dorg Van Dango
Nas Profundezas
O Amanhecer dos Croods
Crias
Folha de Sala
Nações Unidas da Dança
Hora da Sorte
- Lotaria Nacional
Jornal 2
Sankt Maik
Folha de Sala
Radio Dreams
Monty Python:
Os Malucos do Circo
Idiotas, Ponto
ESEC-TV
Euronews

17:10
18:20
19:20
20:00
22:55
23:45
00:25
01:05
01:55
03:45

TVI
Camilo, O Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
Júlia
Fina Estampa
Amor Eterno Amor
Jornal da Noite
Lua de Mel:
Por Ti
Um Lugar ao Sol
Pantanal
Passadeira Vermelha
Linha Aberta
com Hernâni Carvalho

06:45
07:05
07:30
08:00
11:10
13:00
15:55
17:10
18:10
18:30
19:10
20:00
22:55
23:25
00:25
01:00
02:15
03:15
04:15

Os Batanetes
Viva o Rei Julien
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Ouro Verde
Rua das Flores
Hora de Verão
Jornal das 8
Festa é Festa
Quero é Viver
Para Sempre
Na Corda Bamba
Chicago Fire
Betty, a Feia em NY
Queridas Feras

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
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

R. Conselheiro São Januário 95

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

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

Praça da República, 398

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599
R. de Santo António, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607
Av. Mal. Humberto Delgado, 87

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

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Cerqueira Gomes, 66

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

1

3

R. da Matriz. 14

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. da Povoença 694

6

8

7

2

1

4
5

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

R. Conselheiro João Cunha, 45

8

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

R. 31 de Janeiro n.º 30

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

9

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

VIANA CASTELO
AREOSA T. 258 823 757

Rua de Galvão s/n

7
2

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127
Rua José Alves Leite, 36

Sudoku

1
3
7

9
6
5

6

8

4
9

8

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

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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RECÉM CHEGADA

BOMBA SEXUAL
MORENAÇA
IRRESISTÍVEL
MAMAS XXL
BUMBUM
GRANDE

964 131 762

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

915 031 498
A NOVINHA
20 anos
tudo apertaadinho
,sexy, e atrevida
adoro uma
boa língua afiada
mamalhuda
e atrás tudo
foto real

936 182 840

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

CABOVERDEANA
24 Horas. Casada, com marido
ausente, 28 aninhos, oral quente
molhado, picantr e guloso.
Hóteis e móteis. Ligue.

935 270 867

Publicidade 37

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

913 639 564

MASSAGISTA
PROFISSIONAL

RAPARIGA

CHILENA

DE FÉRIAS COM
TRAÇOS EXÓTICOS
GRELÃO DOCE E
GRUTA PELUDA O.
NAT E MOLHADINHO

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

912 223 724

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

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

964 458 054

ALICE

COLOMBIANA

931 898 053

912 585 106

Loirinha, carinhosa, rata quente,
mamas grandes, oral guloso, anal
profundo, adoro um bom minete,
69 molhadinho, tenho acessórios.
Tudo nas calminhas.

Segunda 01/08/22

Mãos poderosas e macias
Dores e contracturas
musculares.
Entorses cervicalgias. etc

914 219 521

931 838 248

JOGOS

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

Rollins

SARAI
Modelo surgiu
deslumbrante e
plena de
sensualidade numa
festa. Sarai Rollings
disse ainda que
mudou a cor do
cabelo e perguntou
nas suas redes sociais
quais eram as
preferências dos fãs.
“Loira ou Morena?”

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 5/08/22

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: 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

Publicidade

C
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Juvenis

SC Braga comanda
O Sporting Clube de Braga é o
comanda a zona norte do
campeonato nacional de juvenis,
após ter triunfado no recinto do
Palmeiras.
Palmeiras – Sporting de Braga, 1-4
Padroense – Merelinense, 0-0
Paços de Ferreira – Famalicão, 0-2
Quarta-feira:
FC Porto - Vitória SC, 11 horas
Boavista - Rio Ave, 19 horas

SEGUNDA, 8 AGOSTO 2022
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Canoagem

Fernando Pimenta e Teresa Portela
conquistam prata no K2 500 misto

Um jovem de 25 anos, residente em
Famalicão, perdeu a vida na
sequência de um despiste
rodoviário ocorrido em Brito,
Guimarães. Há ainda mais três
feridos, todos ligeiros.

Os canoístas portugueses Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistaram a medalha de
prata em K2 500 metros misto dos mundiais do Canadá, ao terminarem a prova no segundo
lugar.
A competir na pista três, Pimenta e Portela completaram a prova em 01.39,79 minutos,
atrás da dupla australiana, Jackson Collins e Alyssa Bull, que arrecadou o ouro, com
01.39,48, enquanto os alemães Tobias Schultz e Caroline Arft ficaram com o bronze, registando 01.39,81.
Nas Taças do Mundo, a dupla portuguesa tinha amealhado um ouro nesta prova não olímpica.
Nestes Mundiais, Pimenta já tinha uma prata em K1 1.000 metros e um bronze em K1 500,.
Já Teresa Portela foi sexta em K1 200 metros e 10.ª em K1 500.
Portugal passa, assim, a somar quatro medalhas nestes mundiais, uma vez que Fernando Pimenta já conta com duas, nomeadamente a prata em K1 1.000 metros e bronze em K1 500,
enquanto Norberto Mourão foi bronze na classe adaptada de VL2.
Na última tentativa do ouro pura infelicidade tirou a possibilidade a Fernando Pimenta de
conquistar a sua quarta medalha nos Mundiais de canoagem, em Halifax, no Canadá.
O atleta de Ponte de Lima liderava a prova de K1 5.000 metros, porém, ao entrar na água
saído da primeira portagem (um percurso em terra, a correr com o caiaque na mão), percebeu que o seu leme teria partido e, visivelmente agastado, foi forçado a desistir.

Barcelos

No Altice Forum Braga

Festival da Juventude
com entrada livre

Paulino Coelho e Geração Spectrum
juntam-se à festa do Summer End

Guimarães

Jovem morre após
despiste

Música, animação, diversão e muita
alegria vão marcar o Festival da
Juventude Barcelos 2022, que vai
decorrer na Frente Ribeirinha, entre
as 18 horas de sexta-feira e as duas
da manhã de sábado.
Esta iniciativa visa juntar, no mesmo espaço, a alegria do convívio
musical com a adrenalina de algumas atividades radicais.
Coincidindo com a celebração do
Dia Internacional da Juventude, o
Município de Barcelos, através da
Casa da Juventude, preparou um diversificado programa que inclui as
atuações musicais de Profjam e
Lon3r Johny, e dos Djs Tiago Cruz,
Pette, Fábio Vasquez, Rafman e Lila`s. Paralelamente, há todo um
conjunto de actividades radicais.

Melgaço

Documentário sobre 'Brexit'
vence Festival Internacional
O impacto do ‘Brexit’ nos habitantes de uma ilha da Irlanda do Norte, filmado pela cineasta belga Annabel Verbeke, em ‘Four Seasons
in a Day’, venceu o prémio principal do Festival Internacional de Documentário de Melgaço,.
‘No Táxi de Jack’, de Susana Nobre, conquistou o prémio de Melhor
Documentário Português, segundo a decisão do júri, que distinguiu,
com uma Menção Honrosa, o filme "Alcindo", de Miguel Dores, a
partir da história do homicídio de Alcindo Monteiro, em Lisboa, em
1995, num crime de ódio racial.
‘Subtotals’, do iraniano Mohammadreza Farzad, recebeu o prémio
de Melhor Curta-Metragem, na competição principal. Antigo discípulo do cineasta Béla Tarr, já distinguido no programa ‘Expanded’
do Festival de Berlim, Farzad faz uma 'contagem' de gestos quotidianos de famílias iranianas, através de pequenos filmes de 8mm,
inspirado sobretudo no conto homónimo de Gregory Burnham, publicado na revista Harpers.
Nesta secção, a Menção Honrosa foi entregue a Eliane Esther Bots,
por ‘In Flow of Words’ (‘No fluxo das palavras’, em tradução livre),
sobre três intérpretes do Tribunal Penal Internacional, que expõem
sentimentos jamais revelados nas sessões de julgamento.
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O DJ e radialista da Rádio Renascença, Paulino Coelho, e o grupo de DJs Geração Spectrum
são as mais recentes confirmações do Braga Summer End, que terá lugar a 10 de Setembro,
no Altice Forum Braga,
Paulino Coelho, que regressa a Braga para dar música dos anos 80, e a Geração Spectrum
juntam-se à festa que promete fazer uma viagem no tempo à boleia dos Taxi e dos ABBA
Platinum, garantindo música até ao amanhecer.
De sublinhar que o Altice Forum Braga, além do Braga Summer End, terá ainda outros momentos de celebração no fim-de-semana em que assinala quatro anos desde a sua inauguração oficial.

UMinho

Encontro de ex-alunos está de volta
O encontro de antigos estudantes da Universidade do Minho realiza-se no próximo dia 17 de
setembro, no campus de Gualtar, em Braga.
O evento inicia-se pelas 18 horas com um cocktail de boas-vindas, ao som do artista bracarense Pedro Melo, ex-aluno do curso de Economia da UMinho. Seguem-se o jantar volante, o
espectáculo ‘Lord of the Voices’, com Fernando Pereira, e animação DJ.
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