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Festa em Honra do Senhor da Saúde

ROSA SANTOS

Lugar da Póvoa, situado em Palmeira (Braga), voltou a acolher as celebrações em honra do Senhor da Saúde, depois de dois anos de ausência devido à pandemia da Covid-19

Palmeira celebrou Senhor da Saúde
DOIS ANOS DEPOIS, o Lugar da Póvoa, na freguesia bracarense de Palmeira, voltou a celebrar as festividades em honra do
Senhor da Saúde. Com quatro dias de festa, o grande atractivo foi o passado domingo, com vários momentos de muita animação.
PALMEIRA
| Fábio Moreira |

Depois de dois anos de ausência
devido à pandemia da Covid-19,
o Lugar da Póvoa, situado na
freguesia de Palmeira, Braga,
voltou a acolher a sua acarinhada e acalorada celebração em
honra do Senhor da Saúde. As
festividades decorreram entre os
dias 11 e 14 de Agosto.
Estas festas palmeirenses arrancaram na noite da passada
quinta-feira com a celebração de
uma missa, mas foi no fim-desemana que o Lugar da Póvoa se
encheu de muita festa, animação
e alegria.
No segundo dia das festividades, o Lugar da Póvoa contou

ROSA SANTOS

Igreja foi adornada a rigor para a celebração destas festividades

com um peça de teatro, denominada “O Aniversário do Casamento”, e uma actuação de Naty

e Pedro Malheiro.
Por sua vez, a noite de sábado
arrancou com a típica procissão

de velas, pelas 21 horas, dando
lugar, às 22 horas, à actuação de
“Tour Farra É Connosco”.

Contudo, o grande dia das celebrações foi mesmo o dia de encerramento das festas em honra
ao Senhor da Saúde. No domingo, as festividades arrancaram
com uma missa às 9 horas, seguida da entrada Banda Musical
de Cabreiros e da Fanfarra S.
Mamede de Infesta, já durante a
tarde.
A tarde de domingo ainda contou a habitual e tradicional ‘Majestosa Procissão” destas festas.
Por sua vez, o encerramento das
festividades ficou entregue as típicas danças e sons das tradições
do Minho, com o Rancho Folclórico de Vila Verde e o Rancho
Folclórico Juvenil de Vila Verde
a encherem a noite de alegria e
animação no Lugar da Póvoa.
Publicidade
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Festas em Honra do Senhor da Saúde

“Contentes pelo regresso das festas”
JOSÉ PEIXOTO, presidente da Comissão de Festas em honra do Senhor da Saúde, notou que a organização das celebrações tem
sido bastante cansativa, mas, ao mesmo tempo, que os membros da comissão de festas estão contentes com este regresso.
PALMEIRA
| Fábio Moreira |

Depois de dois anos de ausência
devido à pandemia da Covid-19,
o Lugar da Póvoa, situado na
freguesia de Palmeira, Braga,
voltou a acolher a sua acarinhada e acalorada celebração em
honra do Senhor da Saúde. As
festividades decorreram entre os
dias 11 e 14 de Agosto.
“Tem sido muito cansativo organizar estas celebrações, mas
estamos todos muito contentes
pelo regresso das festas em honra do Senhor da Saúde, depois
de dois anos onde a pandemia
foi um impedimento para a realização desta celebração”, começou por dizer José Peixoto. O
presidente da comissão de festas
palmeirense notou ainda que a
organização das celebrações correu “às mil maravilhas” e que as
pessoas da freguesia mostraramse disponíveis para contribuírem

ROSA SANTOS

Comissão de festas em honra do Senhor da Saúde trabalhou arduamente para o regresso destas festividades

e ajudarem na realização das
festas. Algo que, na opinião de
José Peixoto, demonstra que as
pessoas de Palmeiras já tinham

saudades destas festividades.
“Não tivemos dificuldades em
organizar esta festa. Aquilo que
tinhamos mais ou menos progra-

mado para 2020, conseguimos
ter agora em 2022. Para além
disso, as pessoas mostraram bastante interessante em ajudar na

realização da festa, o que me
mostrou que todos tinhamos
saudades deste convívio”, confessou o presidente da comissão
de festas em honra do Senhor da
Saúde.
José Peixoto garantiu ainda
que estas celebrações são como
uma “reunião da família do Lugar da Póvoa” e que apontou
que, apesar de não serem em
grande número, o regresso dos
emigrantes traz sempre um brilho especial a este convívio.
“Isto é uma autêntica comunhão e uma verdadeira reunião
da família que esta freguesia é.
Nesta altura do ano, Palmeira
conta sempre com mais gente
porque os nossos emigrantes estão cá e isso é algo que embeleza
ainda mais as festas”, notou José
Peixoto, o principal responsável
pela organização deste regresso
ao activo das festas em honra do
Senhor da Saúde, na freguesia
bracarense de Palmeira.

ROSA SANTOS

Banda Musical de Cabreiros animou a tarde de domingo no Lugar da Póvoa

ROSA SANTOS

Fanfarra de São Mamede de Infesta também marcou presença nestas celebrações
Publicidade
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Reportagem
MÊS DE AGOSTO tem
registado enchentes
de turistas nas ruas
da cidade de Braga.
Estrangeiros voltaram
em força, numa procura
crescente com números
idênticos a 2019.

Turistas
voltaram
em força

BRAGA
| Joana Russo Belo |

Espanhóis. Franceses. Holandeses. Ingleses. Alemães. Brasileiros. Uma panóplia de línguas
que se ouvem pelas ruas, a expressar a riqueza intercultural
que se vive nestes meses de Verão - sobretudo agora em Agosto - em Braga. Após dois anos
difíceis vividos em pandemia,
os turistas voltaram em força,
numa procura crescente que demonstra bem a vitalidade da região e do interesse de visitantes
de vários pontos da Europa.
“É a segunda vez que visito
Portugal, a primeira vez foi há
sete anos, no Algarve, e agora
estamos a explorar o Norte. Estamos instalados perto de Fafe,
em Gandarela, temos visitado
Esposende, Guimarães e agora
Braga. A cidade de Braga tem
sido surpreendente, chegámos
hoje de manhã sem mapa, sem
grande noção do que visitar e
fomos ao posto de turismo e indicaram-nos que havia um passeio guiado gratuito e achamos
muito mais interessante do que
apenas caminhar sem qualquer
sentido ou informação. Desta
forma temos muitas informações sobre os edifícios e todos
os locais”, contou ao Correio do
Minho o belga Nico, um dos tu-

ROSA SANTOS

Agosto tem registado números de turistas idênticos aos de 2019, antes da pandemia

ristas integrado num grupo do
passeio turístico ‘Minho Free
Walking Tours’.
Confessando estar “a gostar
muito da cidade”, Nico elogiou
o lado comercial bracarense e as
várias opções turísticas: “quando chegámos dissemos logo: é
tempo de compras. Há muito
comércio, muitas lojas, cafés e
restaurantes. É um centro histórico pequeno, mas muito bonito
para se caminhar e para ver os
edifícios. Tem uma arquitectura
muito bonita”.
Num grupo com turistas pro-

ROSA SANTOS

Belga Nico e polaco Camil conheceram Braga num passeio da Minho Free Walking Tours

+ destaque
Mês de Agosto tem
superado as expectativas
em termos turísticos:
números de visitantes em
Braga já são idênticos aos
registados em 2019, antes
da pandemia. Espanhóis,
franceses, holandeses,
brasileiros e alemães
são o forte.
lll
“Este ano, o comboio tem
bastante afluência, muita
gente, mais do que nos anos
anteriores. Na pandemia
mantivemos os passeios,
no primeiro ano foi só um
mês e, no ano passado, dois
meses. Mas este ano noto
muita procura, mais até
do que em outros anos,
são sobretudo espanhóis,
franceses e ingleses.”
Rui Dores Comboio turístico

venientes da Hungria, Bélgica e
Polónia, o polaco Camil rendeuse aos encantos de Braga e visitou a cidade pela segunda vez
em três dias.
“Estivemos cá há três dias, sozinhos, e decidimos voltar a segunda vez, quisemos ter um
guia para nos ajudar a compreender a cidade, caso contrário não conseguimos ver Braga
da forma correcta. A cidade é
muito bonita e, para ser sincero,
superou as minhas expectativas
em termos de cidade, pensava
que era pequena, mas apesar de

ser pequena é muito interessante
e agradável, tem muitos pormenores em termos de edifícios,
arquitectura e locais históricos”,
sublinhou o polaco, que está de
visita a Portugal pela segunda
vez.
“Estivemos cá a primeira vez
há 10 anos. Estamos no Porto e
temos feito viagens de um dia
para visitar várias cidades, tanto
no Norte como no Sul, queremos explorar bastante o país, é
encantador, assim como esta zona de Braga, que nos surpreendeu muito”, destacou.

ROSA SANTOS

Comboio turístico percorre o centro histórico e é um dos atractivos nos meses de Verão
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Números surpreendentes
idênticos à pré-pandemia
OCUPAÇÃO HOTELEIRA com taxa entre 80 a 90 por cento em Agosto. Ricardo Rio destaca crescimento da procura turística e números ao nível de 2019.

lll
“Já tinha vindo a Braga, só que foi há muitos anos. Vamos
passar apenas um dia, estamos alojados aqui próximo e
estamos apenas de passagem para visitar. Braga é lindíssima
e do que me lembrava está um bocadinho diferente, para não
dizer muito diferente, já cá não vinha há 30 anos, e Braga
cresceu imenso. Diferente para melhor, a cidade está muito
bem arranjada, muito bonita. Vamos continuar na zona
histórica e temos intenção de ir ao Bom Jesus também.
Vou aconselhar uma visita a Braga, sem dúvida, assim como
o Norte. Esta zona é lindíssima.”
Sílvia Nazaré Lisboa

ROSA SANTOS

Taxa de ocupação hoteleira em Braga ronda os 80 a 90 por cento neste mês de Agosto

BRAGA
| Joana Russo Belo |

Mês por tradição de férias,
Agosto tem sido surpreendente
em termos de procura turística
em Braga e os números superam
já os dois últimos anos de pandemia e são idênticos a 2019.
“Fizemos um levantamento no
início do mês e os dados indicavam 80 a 90 por cento de taxa
de ocupação hoteleira e com
boas ocupações e boas perspectivas até ao final de Agosto e no
mês de Setembro, com números
comparáveis com 2019, mais do
que ultrapassados os valores dos
últimos dois anos de pandemia”,

revelou o presidente da câmara,
Ricardo Rio.
O edil - responsável pelo Pelouro do Turismo - diz serem
“números equivalentes ao período pré-pandemia neste mês de
Agosto”, com duas nuances:
“muitas reservas e mais impacto
do ponto de vista do comércio e
restauração com o regresso em
força dos emigrantes, que nos
últimos anos não nos visitaram”. Rio destaca ainda que a
restauração “apresentou um
crescimento na ordem dos 30 a
40 por cento em termos de facturação”, dados recentemente
apresentados pela Associação
Empresarial de Braga (AEB).

lll
“Temos sido surpreendidos
com tantos visitantes.
Tem sido um mês de Agosto
fabuloso e surpreendente,
com muitos turistas
espanhóis, que são o forte,
é o nosso mercado de
proximidade, mas também
muitos franceses, holandeses, alemães, brasileiros.
Procuram cultura, gastronomia, vinhos e depois
também alguma diversão.”
Luís Ferreira Posto de Turismo

lll
“É a primeira vez aqui em Braga, estamos alojados perto do
Porto e decidimos visitar algumas cidades perto. Braga é uma
cidade muita bonita, já tinha lido algumas informações e
reportagens sobre Braga, sobre as igrejas. Estamos a gostar
muito dos monumentos, da comida, das pessoas, das igrejas e
catedrais, tem muita história.”
Silva Vanheeghe França
Publicidade
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Divino Espírito Santo e Senhora da Abadia

Festas do Divino Espírito Santo e Senhora
da Abadia vividas com grande entusiasmo
A COMISSÃO DE FESTAS promoveu, este ano, um regresso em pleno das Festividades em honra do Divino Espírito Santo e
Senhora da Abadia. A população de Pedralva viveu estes dias com grande entusiasmo.
PEDRALVA
| Libânia Pereira |

Foi com grande entusiasmo que
a população de Pedralva celebrou as Festividades em honra
do Divino Epírito Santo e Senhora da Abadia. Após dois anos
de festividades contidas pelo
contexto pandémico, a freguesia
voltou a viver em pleno aquela
que é uma das mais acarinhadas
festividades da terra.
Foram três dias de festa com
um vasto programa que incluiu
tanto a vertente religiosa como
momentos de animação popular,
e que teve o seu ponto alto na
manhã de ontem com a saída da
majestosa procissão pelas ruas
da freguesia.
Cinco filhos da terra integraram pela primeira vez este ano a
Comissão de Festas em honra do
Divino Espírito Santo e Senhora
da Abadia. Manuel Freitas, presidente desta Comissão de Festas, lembrou que a comissão foi
escolhida para o mandato de
2020 a 2022. Os dois últimos
anos, 2020 e 2021, foram anos
atípicos, anos em que devido ao
contexto pandémico as celebrações limitaram-se apenas à vertente religiosa. “Foram anos em
que houve uma celebração mais
contida, mais simples, sem animação”, contou o presidente,
acrescentando que este ano é assim o ano da passagem de mandato e a nossa primeira celebração das festas”.
Publicidade

ROSA SANTOS

Membros da Comissão de Festas em honra do Divino Espírito Santo e Senhora da Abadia

lll
“Fomos muito bem
recebidos por todos os
lugares por onde passamos
e hoje vivemos um matar
das saudades. Notou-se
uma maior colaboração e
adesão da população às
iniciativas. Pedralva é,
naturalmente, uma
freguesia unida, todos dão o
seu contributo, mas este
ano confesso que ficamos
mais impressionados,
excedeu as nossas
expectativas”.

ROSA SANTOS

Aula de zumba foi uma das actividades que integrou o programa das festas

Neste regresso às festividades
vividas em pleno, a comunidade
mostrou-se particularmente acolhedora e entusiasmada. “Fomos
muito bem recebidos por todos
os lugares por onde passamos e
hoje vivemos um matar das saudades. Notou-se uma maior colaboração e adesão da população
às iniciativas. Pedralva é, naturalmente, uma freguesia unida,
todos dão o seu contributo, mas
este ano confesso que ficamos
mais impressionados, excedeu
as nossas expectativas”, revelou
satisfeito Manuel Freitas.
Relativamente aos preparativos desta grande festividade, o
presidente da Comissão de Festas confidenciou que foram meses de trabalho e dedicação, sendo que “estes últimos 15 dias
foram muito difíceis”. “Houve
uma dedicação total à organização da festa, somos uma equipa
muito coesa, muito unida e toda
a gente trabalhou imenso para
que isto fosse possível”, afirmou.
Manuel Freitas reconheceu assim o empenho de toda a equipa,
mas sublinhou que “o povo é
quem faz a festa”. “Nós organizamos tudo, mas são as pessoas
que fazem a festa, que comparecem, já que sem elas nada acontecia”, frisou o presidente notando ainda a forte presença da
comunidade emigrante que neste
período regressa à terra natal e
adere de uma forma fantástica às
festividades.

6 Braga
correiodominho.pt
16 de Agosto 2022

16 de Agosto 2022 correiodominho.pt
Braga 7

Divino Espírito Santo e Senhora da Abadia

Majestosa
procissão foi
o ponto alto
das festividades
A POPULAÇÃO de Pedralva viveu ontem
momentos emocionantes de fé e devoção
com a saída da procissão, que foi o ponto alto
das Festas em Honra do Divino Espírito Santo
e Senhora da Abadia.
PEDRALVA
| Libânia Pereira |

A majestosa procissão que na
manhã de ontem percorreu as
principais artérias da freguesia
de Pedralva foi o ponto alto das
Festividades em Honra do Divino Espírito Santo e Senhora da
Abadia. Uma verdadeira multidão juntou-se para assistir e participar neste importante momento de fé e devoção para os
habitantes de Pedralva.
O programa das festas arrancou na passada sexta-feira, logo
pela manhã, com a saída do Grupo de Bombos Pedralvelas percorrendo a freguesia.
Entretanto na tarde de sábado
realizou-se uma aula de zumba e
uma caminhada que juntou gente da terra numa actividade que
veio promover um estilo de vida
mais saudável e o contacto com
a natureza. Esta iniciativa surgiu
como uma novidade no cartaz
das festividades, e segundo Manuel Freitas, presidente da Co-

missão de Festas em Honra do
Divino Espírito Santo e Senhora
da Abadia, teve o objectivo de
“promover a ligação entre Deus
e a natureza”. “Aproveitamos a
tarde de domingo para organizar
algo diferente. Esta é uma forma
de mostrar a obra do Criador, de
passar a mensagem que podemos fazer coisas bonitas, engraçadas e com fé. Está tudo ligado”, considerou.
Ainda na noite de domingo, o
Grupo Musical Zecadegas animou a freguesia e pela meia-noite realizou-se uma sessão de fogo-de-artifício.
Já na manhã de ontem, pelas
10 horas, celebrou-se a missa da
festa cantada pelo Grupo Coral
Divino Salvador de Pedralva, e a
este momento religioso seguiuse a saída da majestosa procissão pelas principais ruas de Pedralva. Este que foi o momento
alto das festividades, reuniu a
população da freguesia que viveu assim momentos emocionantes de fé e devoção.

DR

Procissão percorreu as principais ruas da freguesia de Pedralva

A procissão foi composta, este
ano, por quatro andores, três deles foram os já habituais andor
do Divino Espírito Santo, o andor da Senhora da Abadia, e o
andor do Anjo que é transportado pelas mordomas da festa.
Além destes, integrou também a
procissão o andor de Santo
Amaro, devido a uma promessa

de uma senhora da terra.
O momento solene teve início
na Capela do Divino Espírito
Santo, percorreu vários lugares
da freguesia e recolheu na Igreja
Paroquial de Pedralva.
As festividades, que integraram além da vertente religiosa,
uma vasta programação recreativa, tiveram continuidade duran-

te a tarde de ontem com a subida
ao palco do Grupo Folclórico
São Miguel de Gualtar, e à noite
as actuações ficaram a cargo do
Grupo Musical Amigos de Sobreposta, e da também artista
Maria Leal.
O encerramento ficou assinalado com uma grande sessão de
fogo-de-artifício.
Publicidade
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Barcelos

Minho

Câmara
promove
limpeza
do Rio Cávado
DR

Câmara Municipal de Barcelos assinou o contrato de limpeza do Rio Cávado
Publicidade

APÓS TRÊS ANOS de interregno, vai voltar a
realizar-se a limpeza do Rio Cávado. O contrato
assume um valor que ascende os 74.500 euros.

BARCELOS
| Redacção |

A Câmara Municipal de Barcelos assinou o contrato de limpeza do Rio Cávado, cujo valor ascende a 74.500 euros, com
vigência de um ano. Esta adjudicação de trabalhos acontece três
anos após se ter deixado de proceder à limpeza das águas do rio,
no curso que faz parte do território barcelense.
O objectivo desta prestação de
serviços, contratualizada com a
empresa Cifra Exótica Unipessoal Lda., é a contenção e limpeza de espécies de vegetação
aquática exótica invasora existentes no rio Cávado e a realização de acções de sensibilização.
“Com estas operações de limpeza, além da valorização e preservação do rio, pretende-se
efectuar uma série de diagnósticos e detectar focos de poluição”, assegura o município. Na
contratação destes serviços, está
incluída a realização de até 12
sessões de sensibilização da população escolar e comunidade
em geral, para a protecção e valorização da biodiversidade e
para o problema das invasoras,
bem como a realização de até 24
passeios interpretativos de barco
para dar a conhecer o trabalho
desenvolvido para melhorar o
ecossistema ribeirinho.
Segundo se pode ler nas cláusulas deste contrato de prestação
de serviços, “pretende-se com
estas operações de limpeza,
além de valorizar o rio Cávado,
efectuar uma série de diagnósticos e detectar focos de poluição.

As acções incidem na remoção
de espécies exóticas invasoras,
tais como o jacinto-de-água e a
pinheirinha-de-água, incluindo
os recentes focos das espécies
elódea-densa e da azola. Pretende-se ainda a remoção de todo o
tipo de resíduos, incluindo os de
grandes dimensões, como os
“monstros domésticos”.
Os trabalhos abrangem o leito
e as margens do rio Cávado desde a Barragem da Penide até ao
limite jusante do concelho.
Este procedimento de limpeza
do rio já peca por tardio. Recorde-se que, desde finais de 2019,
não houve qualquer intervenção
de limpeza das águas relativamente às espécies infestantes.
Nessa altura, caducou o protocolo que o município tinha estabelecido com os Bombeiros de
Barcelos e a Associação Escola
de Mergulho de Barcelos, tendo
as corporações de Bombeiros
expressamente declinado a intenção de estabelecer protocolo
semelhante. Entretanto, um parecer jurídico dos serviços camarários datado de Dezembro
de 2019 identificava a tarefa de
limpeza do rio como uma “Prestação de Serviços”, afirmando
que a mesma tinha de ser objecto
de contratação.
“Ultrapassados esses problemas legais, a partir de agora, as
águas fluviais vão ser minuciosamente monitorizadas, no que
respeita ao ‘Controlo e Contenção de Espécies Exóticas Invasoras Aquáticas e Ripícolas no
Rio Cávado’, assim se designa a
empreitada contratualizada”,
afirma a autarquia.
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Vila Verde
lll
“Há costumes e tradições
que não podemos perder,
pela importância que têm
como marcas da maneira de
ser e de viver no nosso
território. Fazem parte da
nossa história

Tradicional malhada de feijão
reforça vitalidade do mundo rural

RECRIAÇÃO na Rota das Colheitas proporciona momento de convívio popular na Loureira, numa tradição que faz parte da “nossa história e da identidade” como reforça o vice-presidente Manuel Lopes.

VILA VERDE
| Redacção |

Com feijão “de qualidade e
cheio de vitamina”, que teve de
resistir ao tempo seco mas favorecido pelo calor, foi recriada
uma malhada tradicional na freguesia da Loureira, numa iniciativa da Rota das Colheitas que
decorre até novembro pelo concelho de Vila Verde.
"O trabalho do campo pode ser
duro, mas é saudável e dá-nos
mais força", garantia Fernando Fernandes, o agricultor que
levou para o largo junto à praia
fluvial da Loureira uma parte do
feijão colhido nos campos onde faz questão de se manter “ativo”.

A recriação da malhada de feijão, com animação do Rancho
Folclórico de Godinhaços e da
Associação Amigos das Concertinas de Vila Verde, atraiu as
atenções no Arraial do Emigrante que chega hoje ao fim, depois
de quatro dias de intensa animação.
O vice-presidente do Município de Vila Verde, Manuel Lopes, não se fez rogado ao desafio
para pegar no malho, ao lado de
gente do campo da freguesia e
visitantes que quiseram reviver
tempos ofícios do mundo rural,
num momento de convívio a que
não faltou ainda a “sopa de burro cansado”.
Gente de diferentes idades e
profissões ajudaram a apanhar o

Manuel Lopes
Vice-presidente da CM de Vila Verde

DR

Na Loureira cumpriu-se a tradicional malhada do feijão

feijão. “Não é muito, mas é de
boa qualidade e cheio de vitamina”, partilhavam Fernando Fernandes e a esposa, o casal
a quem o presidente da Junta de
Freguesia, Fernando Ferreira,
agradeceu a ajuda e a disponibilidade do material para a recriação da tradicional malhada de
feijão.
Manuel Lopes “o esforço dos
elementos da Junta de Freguesia
e de todos os que colaboraram e
trabalharam para a recriação da
malhada de feijão e para a organização do Arraial do Emigrante”, vincando a importância
“destes eventos que reforçam o
espírito de comunidade e os laços entre pessoas de diferentes
gerações e proveniências”.
Publicidade
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Celorico de Basto

Bombeiros Celoricenses
recebem nova viatura
em dia de aniversário

ASSOCIAÇÃO Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses
comemorou ontem 96.º aniversário. Corporação benzeu nova viatura
de combate a incêndios urbanos.
CELORICO DE BASTO
| José Paulo Silva |

Os Bombeiros Voluntários Celoricenses celebraram ontem o
96.º aniversário, uma data que
ficou assinalada com a entrada
ao serviço de uma nova viatura
ligeira de combate a incêndios
urbanos, que representou um investimento na ordem dos 160

mil euros.
A ‘prenda’ para a corporação
foi possível com um donativo
expressivo de um casal benemérito e fundos angariados em peditórios nas freguesias do concelho que ainda se vai prolongar
nas próximas semanas.
A ‘benção’ da nova viatura.
apadrinhada pelo cidadão José
Mesquita e esposa, foi um dos

momentos do programa comemorativo de mais um aniversário
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Celoricenses, marcado também por
uma homenagem a mais um benemérito da instituição, Francisco Xavier Mota Campos, que legou, por testamento, a quantia
de 25 mil euros. Na festa de aniversário dos Bombeiros Volun-

DR

Ontem foi dia de festa no quartel dos Bombeiros Voluntários Celoricenses

tários Celoricenses foram agraciados por assiduidade diversos
elementos do corpo activo.
Uma missa e uma romagem ao
cemitério, em memória dos ‘sol-

dados paz’ já falecidos completaram o programa do 96.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Celoricenses.

Publicidade

§nota
Homenagem a benemérito

Bombeiros carecem sempre
da bondade das pessoas

Numa breve cerimónia de reconhecimento ao benemérito dos
Bombeiros Celoricenses, Francisco Xavier Mota Campos, cuja figura passa a estar exposta no salão nobre do quartel da corporação, o presidente da direcção da Associação Humanitária, Casimiro Magalhães, assegurou que aquela verba “será bem
investida”.
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Celorico de
Basto, José Peixoto Lima, relevou que instituições como os Bombeiros Voluntários “carecem daquilo que é a bondade das pessoas para responder aos desafios que são muitos”, uma realidade que está patente na galeria dos beneméritos dos
Celoricenses.
O autarca agradeceu igualmente aos familiares de Francisco Xavier Mota Campos por um contributo financeiro que “seguramente vai ser muito bem aplicado por esta corporação, como
sempre aconteceu ao longo dos tempos”.

DR

Francisco Xavier Mota Campos figura entre os beneméritos
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Arcos de Valdevez

Centro Interpretativo e Etnográﬁco
é projecto mobilizador para Soajo
ESTRUTURA localiza-se no Largo do Eiró, no edifício que albergou a primitiva Casa da Câmara. Investimento na ordem
dos 160 mil euros pretende valorizar e promover o rico património cultural de Soajo, dinamizando diversos sectores locais.
+ origem

ARCOS DE VALDEVEZ
| Ricardo Anselmo |

A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez procedeu, no dia de
ontem, à imauguração do Centro
Interpretativo e Etnográfico de
Soajo, localizado no Largo de
Eiró, no edifício que albergou a
primitiva Casa da Câmara e que
tem como público-alvo, para
além da comunidade local, também as escolas e os turistas.
A criação deste Centro Interpretativo compreendeu duas fases distintas, uma primeira de
obras de adaptação do edifício e
uma outra de montagem do espaço/exposição, que resultou
num investimento total na ordem dos 160 mil euros por parte
da autarquia.
Com um atraso de cerca de um
ano, os trabalhos de conclusão
da primeira fase incidiram então
na alteração e adaptação funcional do edifício, cujo piso inferior
servirá de apoio, com instalações sanitárias de acesso público, bem como zonas de arrumos.
Já o piso superior, adaptado ao
Centro Etnográfico, inclui um
pequeno gabinete (backoffice) e
espaços de exposição infra-estruturados para albergar os conteúdos temáticos alusivos ao
projecto.
Esta primeira intervenção foi
consignada por 73.197,61 euros
(com IVA), seguindo-se a componente mais física, que resultou

CM ARCOS DE VALDEVEZ

Germinada localmente
numa das edições da Feira
de Artes e Ofícios Tradicionais, a ideia da criação
do Centro Interpretativo
e Etnográﬁco teve como
principal fundamento
a recuperação da antiga
Casa da Câmara, transformando-a num museu de
interpretação etnográﬁca,
tornando esta iniciativa
um projecto mobilizador
para Soajo, integrando o
antigo concelho num
circuito turístico. Pretende
ser uma referência, não só
para a comunidade local,
mas também para escolas
e turistas.

Presidente João Manuel Esteves discursou na inauguração deste novo equipamento

na operação de montagem das
exposições temáticas, com vista
à promoção do legado históricocultural de Soajo, tendo por base
um discurso interpretatvo acessível ao público visitante. Estes
equipamentos adstritos à segunda fase do projecto, que resultaram num investimento suplementar de 80 mil euros,
consistiram em meios multimédia, vídeos, painéis interpretati-

lll
A criação deste Centro
Interpretativo e Etnográfico
de Soajo compreendeu
duas fases distintas: uma
de obras de adaptação
do edifício e outra
de montagem
do espaço/exposição.

vos e diverso mobiliário.
Germinada localmente numa
das edições da Feira de Artes e
Ofícios Tradicionais, a ideia da
criação do Centro Interpretativo
e Etnográfico teve como fundamento a recuperação da antiga
Casa da Câmara, transformando-a num museu de interpretação etnográfica, tornando esta
iniciativa um projecto mobilizador para Soajo, integrando o

mesmo num circuito turístico.
De acordo com a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez,
“através deste investimento, pretende-se valorizar e promover o
vasto e rico património cultural
de Soajo, bem como reforçar a
sua identidade local e atrair visitantes, dinamizando dessa forma
sectores económicos como o comércio, a restauração e o turismo.
Publicidade

correiodominho.pt
12
Minho
1 de janeiro 2013

16 de Agosto 2022 correiodominho.pt
Minho13

Romaria de Santa Marta de Portuzelo

VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Fé no expoente máximo. Num
regresso emotivo. Depois de
dois anos de interregno fruto da
pandemia da Covid-19, a Romaria de Santa Marta de Portuzelo
voltou a encher as ruas da freguesia de Viana do Castelo, numa programação recheada de
actividades, cujo ponto alto foi a
Procissão em louvor de Santa
Marta, que juntou milhares de
pessoas. Para além do carácter
religioso, é a tradição que une o
povo a uma das maiores romarias da região do Minho, cujo
regresso em pleno superou todas as expectativas.
“Esperávamos muita gente, até
porque, nas edições anteriores já
acolhemos muitos visitantes,
mas, este ano, ficámos estupefactos com a quantidade de pessoas que vieram até Santa Marta
ao longo de todos os dias, principalmente sexta-feira, sábado e
domingo”, contou ao Correio do
Minho o Padre Christopher
Sousa, presidente da Comissão
de Festas.
Considerando ter sido “um regresso muito emotivo”, o pároco destacou o envolvimento de
toda a população na preparação
e realização do programa de festas: “parece que a pandemia,
apesar de nos ter isolado, depois
fez com que houvesse este efeito trampolim em que as pessoas
sedentas da devoção e do convívio voltaram em peso à romaria.
Este ano, todas as pessoas que
estão envolvidas na organização
também voltaram a colocar tudo
o que tinham em cima da mesa,
permitindo que esta romaria
voltasse em grande”.
E o que é que distingue a Romaria de Santa Marta de Portuzelo das restantes? “Esta romaria distingue-se, acima de tudo,
pela força da devoção. Sabemos
Publicidade

Regresso emotivo
ROMARIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO voltou em grande,
depois de dois anos de limitações. Milhares de pessoas assistiram
à Procissão, num regresso emotivo.

ROSA SANTOS

Procissão em louvor de Santa Marta voltou a sair à rua em pleno e juntou milhares de pessoas, numa devoção única na região

+ destaque
Santa Marta, em
Portuzelo, é venerada,
sobretudo, como
Advogada das
Parturientes. Regresso em
grande de uma das mais
emblemáticas romarias
do Alto Minho juntou
milhares de pessoas na
Procissão em louvor de
Santa Marta.

que a maior parte das nossas
festas e romarias partem de uma
devoção popular, mas o que sinto como pároco da paróquia é
que não é só durante os dias da
romaria que há esta proximidade à nossa padroeira, é durante
todo o ano, evidentemente que
durante os dias de romaria se
manifesta de uma forma mais
óbvia. Mas vemos que, de facto,
estão aqui milhares de pessoas
nesta manhã das festividades religiosas, no ponto alto da nossa
romaria”, sublinhou Christopher Sousa, que assumiu há quatro anos a paróquia de Santa
Marta de Portuzelo e viveu este
ano “ a segunda romaria em pleno”.
Neste regresso sem limitações,
a Romaria de Santa Marta de
Portuzelo apresentou um programa recheado com destaque
para a exposição ‘A Antiga Casa
Portuguesa’, no Centro Paroquial, o Desfile da Mordomia, o
Cortejo Nocturno ‘Trocas e Baldrocas, o Cortejo etnocultural
‘A Mulher’ e para o 5.º Festival
‘O Coração do Folclore’. No dia
principal das festividades em
honra de louvor de Santa Marta,
o ponto alto foi a Missa e Procissão, assim como o espectáculo de Mónica Sintra.
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Romaria de Santa Marta de Portuzelo

Fé, emoção e lágrimas
SANTA MARTA DE PORTUZELO voltou a viver com emoção a tradicional romaria. Nostalgia e saudade deram lugar às lágrimas pelo regresso em pleno.

ROSA SANTOS

lll
“Também participei quando era mais nova na procissão
e agora quero passar o testemunho aos meus filhos. É um
sentimento de orgulho, de saudade e muita emoção.
Noto que os mais novos estão muito envolvidos na tradição,
este ano, claramente, achei que poderia haver algum
afastamento, mas os mais novos entraram com a mesma
vontade como sempre, com muita chieira, como se costuma
dizer. É uma romaria única, sinceramente a única palavra que
consigo descrever é emoção. Muita emoção, arrepio-me
quando falo”.
Vânia Pereira natural de Santa Marta Portuzelo

População não escondeu a emoção pelo regresso em pleno da Romaria de Santa Marta de Portuzelo

VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Lágrimas de emoção. À medida
de que a Procissão caminhava
em Santa Marta de Portuzelo, ao
som das bandas de música
Quinta do Picado e Sociedade
Filarmónica de Vilarchão, a
emoção tomava conta das milhares de pessoas que lotaram
por completo as ruas da freguesia vianense para seguir de perto
um dos momentos altos do programa. É a fé que as move, numa devoção única na região minhota.
“É uma nostalgia e muita emoção à mistura, depois de dois
anos de pandemia fazia muita
falta esta festa. Há muita devoção em Santa Marta, é a padroeira das parturientes e todos

os anos muita gente vem pelas
promessas por tudo o que passaram durante o ano, pelos seus
problemas familiares e de saúde. É sempre uma emoção muito grande, vem gente de todo o
país à nossa freguesia e à nossa
festa. É lindo. É a melhor festa,
a nossa e a da Senhora da Agonia”, sublinhou Manuela Soares, sem conseguir esconder a
emoção pelo regresso da festa
da terra.
“São lágrimas de muita fé e
emoção”, confessou à porta do
café da família.
“Temos este estabelecimento
há 50 anos e vivemos desde
sempre com muito sentimento a
romaria de Santa Marta e com
uma grande intensidade”, acrescentou.
Este ano, Manuela Soares diz

notar “muita gente” na romaria,
não só na Procissão, mas também nos cortejos, que “foram
um espectáculo, com muita gente, muita malta nova”.
“Acho que as pessoas estavam
com fome de festa e de convívio
e de voltar a viver estas tradições”, referiu, destacando o trabalho dos voluntários da freguesia, envolvidos nas festividades.
“Trabalham gratuitamente durante o ano todo, mas mais intensamente nos últimos três meses, de manhã à noite, são
pessoas que já fazem isto há
muitos anos, este ano fizeram,
por exemplo, o Altar Mor, todo
feito à mão, com todos os pormenores da talha dourada, estava um espectáculo. Tudo feito
por três ou quatro carpinteiros
da freguesia’, rematou.

lll
“É o primeiro ano que participo, não é tradição de família,
mas sempre quis participar e nunca tinha tido oportunidade,
entretanto apareceu o Covid e vim agora este ano. Trago o
ouro de família. São 15 cordões de ouro, são uns quilos, talvez
mais de dois quilos, pesa um bocadinho, mas não custa, é um
momento muito bonito”.
Liliana Calçada Mordoma
Publicidade
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Romaria de Santa Marta de Portuzelo

Retomar da tradição
“superou todas as expectativas”
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA destaca regresso em pleno da romaria e o superar de todas as
expectativas. Nuno Ferraz cumpre o primeiro mandato e faz um balanço positivo do trabalho realizado.
VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Era um regresso muito esperado
e que superou todas as expectativas. “Este reatar da Romaria
Santa Marta de Portuzelo, que
muito nos orgulha, está a ser
sem dúvida um superar de expectativas. A afluência dos romeiros e dos santamartenses
tem sido enorme e é uma romaria com bastante sucesso neste
ano de 2022”, realçou o presidente da Junta de Freguesia,
Nuno Ferraz, lembrando que
“depois de dois anos de pandemia, as pessoas estavam com fome de festa”.
“Isso notou-se nesta romaria,
teve uma grande afluência, foi
excepcional, estão todos de parabéns, incluindo a comissão de
festas e todos os organizadores”, elogiou o edil.
Nuno Ferraz destacou “a forte
crença na Santa Marta” como
factor distintivo da festa, assim
como “a chieira, é a nossa tradição do folclore, todo um conjunto da envolvente da romaria
que faz a diferença das restantes
do Alto Minho e que nos tornam
únicos na região”.
A cumprir o primeiro mandato
no cargo de presidente da Junta
de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, Nuno Ferraz faz um
balanço positivo dos primeiros
meses de trabalho, revelando
que o executivo tem feito “algumas obras cirúrgicas e pontuais

ROSA SANTOS

Nuno Ferraz, presidente da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo

+ destaque
Nuno Ferraz cumpre o
primeiro ano de mandato
na Junta de Freguesia de
Santa Marta de Portuzelo
e faz um balanço positivo,
destacando a concretização de obras cirúrgicas.
de primeira necessidade” e que
estão “a trabalhar em obras
maiores”.
“Estamos em fase final de pro-

jectos e a começar a pedir propostas para preparar concursos
para ver se, no início do próximo ano, conseguimos iniciar
obras que tínhamos anunciado
em campanha e que temos pretensão de executar”, frisou, deixando como exemplo a Avenida
Cidade de Viana, a reabilitação
do Largo Senhora da Silva e a
Ecovia.
“Em relação à Ecovia, já temos feito algumas reuniões com
as freguesias vizinhas, estamos
a estudar um projecto em conjunto para quando houver um financiamento comunitário ter-

mos o projecto pronto para submeter a candidatura. A nível do
Largo da Senhora da Silva ou
Souto da Silva, já temos o projecto pronto e brevemente iremos submeter as especialidades
e a arquitectura na câmara para
termos a aprovação e se iniciar o
projecto. Quanto à Avenida Cidade de Viana, já estamos, neste
momento, a consultar empresas
e temos propostas, esperamos
brevemente conseguir iniciar a
obra”, anunciou, deixando claro
que espera, “brevemente, começar a mostrar frutos” do trabalho
deste primeiro ano de mandato.

lll
“Todas as romarias são
particulares, cada paróquia
e freguesia se prepara
melhor para as suas festas
nesta ansiedade que foi
adiar e aguardar ano após
ano e todos estão com
muita expectativa e
percebe-se uma adesão
muito grande, mas Santa
Marta é, de facto, especial.
Todo um envolvimento que
é aqui criado, um envolvimento intergeracional que
nos dá uma vivência e nos
aproxima quase neste préanúncio da grande Romaria
do concelho, com a Senhora
da Agonia. Santa Marta
concretiza as suas festas ano
após ano com toda a
distinção e este ano fê-lo
de uma forma muito mais
intensa, com uma mobilização maior, as expectativas
eram grandes, foram muitos
anos a adiar e estão todos
de parabéns. Cada ano que
passa as festas são
melhores, sentiu-se isso.
Sente-se a riqueza, o
envolvimento da freguesia
e da comunidade. É de uma
riqueza imaterial que diz
muito da identidade de uma
comunidade, todo o
envolvimento à volta da fé,
paróquia, cultura, folclore,
trajes, a chieira. São
tradições muito fortes,
um pouco do que vivemos
depois na Romaria maior
da Senhora da Agonia.”
Luís Nobre Presidente CM Viana do Castelo
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I Liga

Desporto

§cabinas
ESTÁDIO MUNICIPAL DE AROUCA

FC AROUCA

1

GIL VICENTE FC

0

Árbitro Nuno Almeida (AF Algarve)
Assistentes Pedro Felisberto e Nuno Pires
VAR Rui Costa

Arruabarrena
Bogdan Milovanov
Basso
Opoku
Tiago Esgaio
Soro
Uri
Alan Ruiz
Arsénio
Bukia
Rafael Mujica

Intervalo
1-0

Andrew
Danilo Veiga
Lucas Cunha
Rúben Fernandes
Henrique Gomes
Vítor Carvalho
Pedro Tiba
Fujimoto
Kevin Villodres
Boselli
Fran Navarro

Armando Evangelista

BRINDE MADRUGADOR
NÃO TROUXE REACÇÃO
GIL ENTROU A PERDER e nunca teve ideias para contrariar um Arouca
mais organizado. ‘Faro’ de Navarro andou desajustado. Primeira derrota.

“Quando arrancamos uma Liga
com uma deslocação como tivemos
na 1.ª jornada, há o cenário de fazermos uma boa exibição, com
pontos, e alavancarmos a equipa,
ou um mau resultado a obrigar-nos
a trabalho extra para que não desconfiássemos do nosso valor. A resposta dos jogadores foi óptima e
estou extremamente satisfeito.”

Ivo Vieira (tr. Gil Vicente)
“Jogadores tentaram,
lutaram, mas as coisas
não saíram”

Ivo Vieira

Substituições Pedro Tiba por Alipour (46m), Boselli por Matheus Bueno (46m), Kevin Villodres
por Mizuki Arai (46m), Soro por Yaw Moses (52m),
Rafael Mujica por Bruno Marques (67m), Arsénio
por Antony (67m), Danilo Veiga por Carraça
(68m), Henrique Gomes por Boubacar Hanne
(78m), Alan Ruiz por Sylla (84m) e Bukia por Vitinho (84m).
Disciplina cartões amarelos para Lucas Cunha
(38m), Soro (44m), Alan Ruiz (52m), Arruabarrena
(73m), Carraça (81m) e Vitinho (90+1m).
Golo Rafael Mujica (1m).

2.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente sofreu ontem a
primeira derrota em jogos oficiais esta época, depois de entrar
a perder em Arouca e sem conseguir ser consistente ao longo
dos 90 minutos, criando muito
pouco, ainda que tenha tido uma
ou outra ocasião para, pelo menos, não sair de mãos a abanar.
Ivo Vieira mudou apenas uma
peça em relação ao triunfo europeu, com a entrada de Danilo
Veiga no onze, por troca com
Carraça.

Armando Evangelista
“Resposta dos jogadores
foi óptima”

JOSÉ COELHO/LUSA

Lucas Cunha, do Gil Vicente, tenta fugir da marcação de Rafael Mujica, autor do único golo da partida

Seria, no entanto, dos pés do
virtuoso Kevin Villodres que se
escreveria o resultado final. Má
recepção do espanhol, a abir
uma via livre de trânsito para
Mujica que, beneficiando também de uma saída mal calculada
de Andrew, atirou para aquele
que seria o único golo do encon-

tro, engordando um borrego terrível para o Gil, que nunca venceu o Arouca.
A reacção na primeira parte ficou-se por um cabeceamento falhado de Pedro Tiba, logo no
lance seguinte, com o Gil a nunca ter ideias nem ligação de jogo
para colocar em cusa a vanta-

gem dos caseiros.
Ivo Vieira arrancou a segunda
parte com três mudanças mas,
salvo maior percentagem de
poss de bola, só bem perto do
fim é que os gilistas cheiraram o
empate - Navarro desperdiçou
de forma clamorosa, ao contrário do habitual...

“Sofrer um golo tão cedo altera
sempre a ideia que trazemos. Entrámos de forma algo apática e o
Arouca foi mais forte do que nós
nos duelos. Fomos franzinos nesse
particular e, na primeira parte, o
Arouca quase nos atropelou nessa
especificidade do jogo. Na segunda
parte tivemos muito mais caudal
ofensivo, obrigando o Arouca a recuar bastante, mas nunca decidimos da melhor forma. Criámos algumas situações de golo, mas não
conseguimos marcar. Os jogadores
tentaram, lutaram, mas as coisas
não saíram. Temos de continuar a
acreditar no processo e trabalhar
para os jogos que aí vêm. Três
substituições ao intervalo? Se tiver
de fazer uma substituição aos 20
minutos, faço-a. Sempre em prol
da equipa. Não estávamos a ser lúcidos na forma como estávamos a
tentar atacar a baliza adversária.”

Avançado assinou por quatro anos; dois importantes reforços para Rui Pedro Silva

Enea Mihaj oficializado por três temporadas,
Puma Rodríguez chegou para o ataque
FC FAMALICÃO
| Ricardo Anselmo |

O Famalicão oficializou ontem a
contratação do central albanês
Enea Mihaj e do avançado panamiano Puma Rodríguez, ambos
internacionais. O primeiro chega
proveniente dos gregos do
PAOK e assina por três épocas.
O segundo, ex-Alavés, é reforço
até 2026. Nos dois casos, o Famalicão partilha os passes com
os antigos clubes de ambos os
atletas, embora em relação a Pu-

ma Rodríguez o conjunto minhoto tenha opção de compra
sobre os 50 por cento que ficam
na posse do Alavés.
“Chego cheio de ambição a um
clube como o Famalicão e espero conseguir ajudar o clube a
conseguir os seus objectivos.
Vou jogar num campeonato diferente e espero adaptar-me rapidamente para ser um elemento
importante dentro do grupo. Já
vi jogos do Famalicão e agradame ver o estádio cheio e a paixão
que demonstram”, disse Eneah

Mihaj.
Já Puma Rodríguez, que marcou oito golos nas duas últimas
épocas, cedido pelo Alavés a Lugo e Sp. Gijón, diz-se “muito
agradado por vir para Famalicão”.
“Acolheram-me muito bem e
espero retribuir com boas exibições, golos e assistências. Venho
com grandes expectativas para
um bom clube na principal divisão portuguesa e estou motivado
para conseguir demonstrar o
meu valor.”

FC FAMALICÃO

Mihaj e Puma acumulam experiência internacional ao serviço de Albânia e Panamá
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I Liga

Vitória SC no quarteto da liderança

CONJUNTO DE GUIMARÃES somou segunda vitória em outros tantos jogos. Nesta ronda destaque para o triunfo do SC Braga.

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

Publicidade

6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.habimoreira.pt

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

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

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

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

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

TOTOBOLA
1. FC Vizela - FC Porto
2. Sporting - Rio Ave
3. Casa Pia - Benfica
4. Boavista - Santa Clara
5. Vitória SC - Estoril
6. E. Amadora - Farense
7. Torrense - Nacional
8. Ac. Viseu - Moreirense
9. Vilafranq. - Oliveirense
10. B SAD - FC Porto B
11. Celta Vigo - Espanyol
12. Valladolid - Villarreal
13. Sampdoria - Atalanta

x
1
x
1
1
x
2
2
1
2
x
2
2

Super 14
Chelsea - Tottenham

x
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Sub-23
Publicidade

Braga passou
com distinção
o Leixões SC
JOVENS GUERREIROS DO MINHO venceram a sua
congénere do Leixões e estão apurados para as meias-finais
do Torneio de Abertura da Liga Revelação.
Triunfo de 2-0 selou apuramento.

SC BRAGA

Jovens Guerreiros do Minho estão apurados para a meia-final da competição

SUB-23
| Fábio Moreira |

O SC Braga está apurado para as meiasfinais do Torneio de Abertura da Liga
Revelação. Os jovens sub-23 dos arsenalistas venceram a equipa do Leixões
por dois golos sem resposta, graças aos
tentos de Guilherme Smith e Mateus
Santos.
À passagem do minuto 30 surgiu o
primeiro golo da partida. Guilherme
Smith tirou os adversários do caminho
e colocou o SC Braga na frente do marcador. Já na recta final do jogo, Mateus
Santos brindou os adeptos bracarenses
com uma autêntica obra de arte. O médio fez o segundo golo da partida com
um remate indefensável ao ângulo superior.
Nas meias-finais desta competição, o
SC Braga irá defrontar o Gil Vicente FC,
equipa que saiu triunfante do dérbi minhoto com o FC Famalicão, também pe-

lll
SC Braga e Gil Vicente FC
garantiram as passagens às meiasfinais da prova e irão disputar entre
si um lugar na final da competição.
Dérbi entre arsenalistas e gilistas
está agendado para o dia 22 de
Agosto, pelas 11 horas.
lo resultado final de 2-0.
Na outra meia-final da prova, o Marítimo já tem lugar marcado, mas ainda não
conhece o seu adversário. Os madeirenses irão defrontar o vencedor do grupo
D que, neste momento, é liderado pelo
SL Benfica.
Ainda a contar para a fase de grupos
desta prova, os sub-23 do FC Vizela
também subiram ao relvado e arrecadaram o seu primeiro triunfo ao baterem a
equipa do Rio Ave FC por 0-1.
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Diogo Casimiro vence linfoma
e volta aos treinos da equipa B
LATERAL DIREITO superou doença diagnosticada em final de 2020, já integrou na pré-epoca o
estágio de preparação e treina, em busca de recuperar ritmo competitivo.
SC BRAGA
| Redacção |

Dezembro de 2020. À noite, depois de um dia de treino como
tantos outros, Diogo Casimiro
descansava no sofá enquanto assistia televisão quando notou um
talo na zona do pescoço. Na manhã seguinte, ao chegar à Cidade
Desportiva para mais um treino
da equipa B, falou com um médico do clube e no mesmo dia
realizou exames para perceber
do que se tratava. O resultado
chegou na véspera de ano novo,
o jogador não estava perto de
imaginar o que ia ouvir.
“Aquele momento, aquela notícia são uma coisa má que nunca me vou esquecer. Receber a
notícia que se tem um cancro é
como nos tirarem o tapete dos
pés. É horrível! Começamos a
pensar que temos o Mundo contra nós. Nunca se está à espera
de uma notícia dessas”, afirma o
lateral-direito.
Foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin. Do dia a dia
no relvado e no balneário e com
o objectivo de singrar no futebol, viu o quotidiano mudar-se
para ambiente hospitalar com o
intuito de lutar pela vida.
“Na minha primeira sessão de
quimioterapia vi uma senhora,
provavelmente da idade da minha avó, a chorar e a dizer que já
não aguentava mais”, recorda
com angústia.
“Mas lidei sempre de uma forma positiva com os tratamentos.
Sinceramente, no início as pessoas nem notavam que estava a
fazê-los porque não estavam a
ter grandes consequências visíveis. Cheguei a ir fazer tratamentos e no mesmo dia ir ver o
jogo da minha equipa, mas com
o passar do tempo as pessoas
aperceberam-se”.
“Quando iniciei os tratamentos
falava-se que seriam quatro sessões de quimioterapia, depois tive uma recaída e passou a mais
quatro. Mais tarde estive nos
Cuidados Intensivos. Tive uma
infecção e foi o irmão da minha

DR

Diogo Casimiro voltou aos treinos e renovou contrato

lll
“Na minha primeira sessão
de quimioterapia vi uma
senhora, provavelmente da
idade da minha avó, a
chorar e a dizer que já não
aguentava mais”, recorda
com angústia.
namorada que deu comigo em
casa desmaiado num estado crítico. Chamou os bombeiros, tive
que ser operado de urgência e
colocaram-me em coma induzido. Foram quatro dias. Não me
lembro de nada e quando estive
nos Cuidados Intensivos pouca
gente soube”.
“Foi uma situação muito complicada que felizmente acabou
por correr bem. Os momentos
em que tinha que ir fazer quimioterapia sozinho, porque por
causa da Covid não podia ter
acompanhante, custavam muito.
Aquelas duas horas de espera faziam-nos pensar em tudo. Em alguns momentos pensei que estava farto do hospital, mas nunca

deixei que isso fosse superior à
minha vontade de ficar curado.
Tive recaídas e tive que repetir
tratamentos várias vezes, mas no
fundo pensava sempre que ia
vencer. Sou uma pessoa positiva
e tentei sempre levar o tratamento como um treino. Tive esse
exemplo, na altura, quando falei
com o Tengarrinha e com o Nuno Pinto, que me disseram para
encarar a situação como se fosse
um treino ou um jogo”, lembra.
Diogo Casimiro passou para a
fase seguinte da recuperação.
“O autotransplante foi complicado, mas sabia que era como se
fosse o finalizar da etapa desta
luta. Foram três semanas no hospital em que na primeira estive a
fazer tratamentos muito agressivos de quimioterapia. Na semana a seguir as minhas defesas
baixaram e os valores foram para zero. Depois começaram as
transfusões de plaquetas e de
sangue. Essa é uma parte mais
chata porque já estamos há duas
semanas no hospital e queremos
ir embora. Contudo, é algo que
não depende de nós, mas sim da
reacção do nosso corpo e da velocidade com que ele volta a ga-

nhar defesas”.
“Comecei agora a tomar a primeira vacina da Covid e vou ter
que tomar as vacinas que normalmente tomámos em crianças.
Faz parte do processo. Na brincadeira costumo dizer que agora
tenho duas datas de nascimento:
a minha e a do autotransplante.
É uma forma de levar as coisas
de forma mais leve”, brinca.
Diogo Casimiro está de volta.
Integrado na equipa B do SC
Braga, foi no estágio de pré-temporada, a 12 de Julho, que ouviu
o que tanto esperava.
“Recebi a notícia de que podia
voltar a treinar normalmente.
Partilhei essa felicidade com a
equipa e todos os meus companheiros mostraram grande felicidade pelo meu regresso. Gostei
muito da forma como partilharam a minha alegria e estou-lhes
agradecido porque senti mesmo
que foi genuíno”, sublinha.
Agora é tempo de desfrutar.
“As pessoas estão admiradas pela forma como estou a encarar os
treinos e como estou fisicamente. Estão a gostar muito de mim
e espero continuar a melhorar.
Claro que estou a treinar ao meu
ritmo, não ao dos meus companheiros, e aos poucos espero melhorar e conseguir jogar”.
Para trás fica uma história de
superação e a certeza de que
nunca esteve sozinho nesta batalha. “Tive um apoio excepcional
do SC Braga. As pessoas deramme tudo e a única preocupação
foi sempre a de eu ficar bem e
concentrar-me na minha saúde.
O facto de ter renovado duas vezes o meu contrato é um exemplo disso. No ano passado, no
momento em que tive uma recaída, o clube renovou contrato comigo. Agora voltou a fazê-lo e
estou pronto para a luta. Hoje
voltei a fazer parte da equipa, a
estar no balneário e estou feliz”,
sublinha.
“Só tenho a agradecer do fundo
do coração o apoio que senti de
toda a estrutura do clube. E ter
uma boa estrutura familiar também foi muito importante. A mi-

Triunfo em Viseu
Moreirense no topo
da tabela
O Moreirense está no topo da tabela classificativa apoós ter somado o
segundo triunfo no campeonato da
II Liga.
Os cónegos conquistaram os três
pontos na deslocação ao reduto do
AC. Viseu.
Nesta jornada destaque para o
triunfo do FC Porto B diante da B
Sad, num jogo que teve cinco golos.
Feirense, Nacional venceram fora
de portas o Mafra fez valer o factor
casa.
II LIGA

JORNADA 2

RESULTADOS
Tondela, 1; Benfica B, 1
Covilhã, 0; Feirense, 2
Torreense, 0; Nacional, 2
CF Estrela, 1; Farense, 1
Ac. Viseu, 1; Moreirense, 3
Vilafranquense, 2; Oliveirense, 1
B. SAD, 2; FC Porto B, 3
Mafra, 3; Penafiel, 0
Leixões, 1; Trofense, 0
CLASSIFICACAO
1. Moreirense
2. Feirense
3. Farense
4. Tondela
5. Leixões
6. Mafra
7. Oliveirense
8. Nacional
9. FC Porto B
10. Trofense
11. Vilafranqu.
12. Covilhã
13. Benfica B
14. CF Estrela
15. Ac. Viseu
16. Penafiel
17. B. SAD
18. Torreense

J

V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

E

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

D

M

S

P

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

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

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

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

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

nha namorada foi incansável.
Deixou de trabalhar para me levar e trazer dos tratamentos, esteve todos os dias comigo e, tal
como o SC Braga, nunca deixou
que me faltasse nada. Ela, a família dela e os meus pais tiveram uma importância imensa em
todo este processo. Pensei sempre que tinha de ganhar esta batalha por mim e pelas pessoas
que estiveram sempre a meu lado e que sofreram com a situação. Agora é o momento de
agradecer- lhes tudo o que fizeram por mim”, finaliza.
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GDRC Santo Estêvão de Briteiros
tem Campo da Fraga requaliﬁcado
TRINTA E UM ANOS após a construção do campo de futebol, foi inaugurada a requalificação, com um relvado sintético
e uma bancada nova.
FUTEBOL
| Redacção |

Foi inaugurada a reabilitação do
Campo da Fraga, casa do Grupo
Desportivo Recreativo Cultural
de Briteiros St.º. Estêvão com a
presença de Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães.
O clube foi criado em 1986.
Cinco anos mais tarde, foi inaugurado o seu campo de jogos, o
Campo da Fraga. Passados 31
anos, a inauguração da reabilitação do recinto, que conta agora
com um relvado sintético e uma
nova bancada, é um novo marco
na história da associação.
Domingos Bragança marcou
presença na cerimónia que assinalou a inauguração da obra
agora concluída, um sonho antigo de toda a direção e associados do GDRC de Briteiros Stº.
Estêvão.
Após a bênção do recinto,
realizada pelo padre Martinho,
seguiram-se as intervenções protocolares. Francisco Araújo, presidente da Assembleia Geral do
clube, evidenciou a beleza da
obra, agradecendo a todos que
contribuíram para a sua realização, nomeadamente a Câmara
Municipal, a União de Freguesias, os patrocinadores, associados e amigos.
O mesmo sentimento foi partilhado pelo presidente da Direc-

DR

Vista aérea do Campo da Fraga, em Santo Estevão de Briteiros

ção, Francisco Mendes, que revelou ter sido incentivado, em
Dezembro de 2019, por um antigo presidente a pôr em marcha um projecto desportivo
consistente, o que viria a motivar o apoio recebido para as
obras de reabilitação do Campo
da Fraga.
Manuel Machado, presidente
da Associação de Futebol de

Braga, realçou o apoio que a Câmara Municipal de Guimarães
presta às associações e clubes
desportivos do concelho de Guimarães, e fez votos para que o
GDRC de Briteiros St.º. Estêvão
vire agora as suas atenções para
a formação. “Este é um magnífico complexo desportivo, com
uma grande paisagem em redor”, disse.

Vítor Pais, presidente da União
de Freguesias de Briteiros Sto.
Estêvão e Donim, contou, em
breves palavras, a história do
clube, dizendo que, apesar do
mau momento vivido no passado, “a associação esteve sempre
viva”.
O presidente da União de Freguesias fez votos para que este
seja um ponto de partida para al-

go mais importante na vida da
associação e de St.º. Estêvão de
Briteiros, agradecendo à Câmara
Municipal, na pessoa do presidente da Câmara, pelo apoio
prestado.
Domingos Bragança, presidente da Câmara, deu os parabéns a
todos os que contribuíram para
as obras de reabilitação, e fez saber que o apoio prestado se deveu ao projeto desportivo que
Francisco Mendes e a sua direção foi capaz de apresentar.
“O apoio que damos só se justifica quando existem bons projectos desportivos com direcções fortemente motivadas e
competentes”, observou.
O edil disse que o trabalho
nunca está terminado, lançando
o desafio para que o clube possa
continuar na senda do seu desenvolvimento e para que se disponibilize a partilhar a infraestrutura, que agora oferece
excelentes condições, a toda a
comunidade, inclusive às freguesias vizinhas.
O presidente da Câmara finalizou a sua intervenção lembrando
a importância do desporto enquanto fomentador de bem-estar
e saúde, deixando o repto para
que o futebol feminino seja impulsionado no concelho, e dando
a indicação de que a autarquia
estará atenta às necessárias alterações e reabilitações que venham a permiti-lo.
Publicidade
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83.ª Volta a Portugal

Mauricio Moreira conquista
83.ª edição da Volta a Portugal

+ classificação
Classiﬁcação ﬁnal:
1. Mauricio Moreira, Uru
(Glassdrive-Q8-Anicolor),
38:38.31 horas.

URUGUAIO foi o mais forte na última etapa, no contrarrelógio individual de 18,6 quilómetros entre
o Porto e Vila Nova de Gaia. Pódio ficou pintado com as cores da Glassdrive-Q8-Anicolor.

2. Frederico Figueiredo, Por
(Glassdrive-Q8-Anicolor),
a 01.09 minutos.

CICLISMO

3. António Carvalho, Por
(Glassdrive-Q8-Anicolor),
a 02.35.

| Redacção |

Nesta 10.ª e última etapa da Volta a Portugal os corredores enfrentaram um contrarrelógio individual de 18,6 quilómetros
entre a cidade do Porto e Vila
Nova de Gaia. O primeiro tempo
a chegar ao topo da tabela foi o
de José Bruzual (Java Kiwi
Atlântico), mas não tardaria a
ser batido. Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), que já tinha vencido o prólogo desta
competição, estabeleceu a sua
marca em 26m22s, gastando assim menos 2m36s do que o venezuelano.
O que talvez não fosse espectável seria a rapidez com que o seu
tempo seria batido. Oliver Rees
(Trinity Racing), que tinha sido
terceiro no prólogo esteve a escassos segundos de bater o tempo de Rafael Reis, mas seria
Asier Etxeberria (Euskatel-Euskadi) a conseguir superar o corredor português, por apenas dois
segundos.
Etxeberria manteve-se na liderança da tabela de tempos até
que chegassem os últimos corredores e só aí a sua marca viria a
ser batida. O seu colega de equipa, Txomin Juaristi, que esteve
várias vezes em destaque durante esta Volta a Portugal, conseguiu um registo de 26m15s, menos cinco segundos que Asier
Etxeberria.
António Carvalho (GlassdrivePublicidade

Geral por equipas:
1. Glassdrive-Q8-Anicolor,
Por, 115:58.36 horas.
2. Atum General-TaviraMaria Nova Hotel, Por,
19.47 minutos.
3. Rádio Popular-ParedesBoavista, Por, 42.19.

VOLTA A PORTUGAL

Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo e António Carvalho, todos da mesma equipa, ocuparam os três lugares do pódio

Q8-Anicolor) foi o primeiro corredor a baixar do minuto 26,
concluindo o seu esforço individual em 25m28s, o que lhe valeu
a liderança da tabela provisória
dos tempos. Este foi um lugar
que ocupou apenas por alguns
minutos pois estava a caminho o
seu colega de equipa, Maurício
Moreira, que fez um tempo canhão de 25m07s. Nesta altura,
só faltava chegar Frederico Figueiredo, que terminou com um
tempo de 26m23s.
O tempo de Maurício Moreira
garantiu-lhe a vitória desta última etapa e ainda da geral indivi-

dual da 83.ª Volta a Portugal.
Neste contrarrelógio, o segundo melhor tempo foi mesmo de
António Carvalho, que ficou a
20 segundos do vencedor. Alejandro Marque, que completou a
sua última Volta a Portugal, conseguiu a terceira melhor marca
do dia de hoje, gastando mais
1m04s que Maurício Moreira, o
que lhe garantiu o quinto lugar
da geral individual. O pódio final da prova foi dominado por
completo pela equipa Glassdrive-Q8-Anicolor, com o segundo
e terceiro lugares a serem ocupados por Frederico Figueiredo e

António Carvalho, respectivamente. A camisola da montanha
ficou para Frederico Figueiredo,
que venceu na chegada ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo. A camisola dos
pontos para o norte-americano
Scott McGill, que sai desta prova ainda com duas vitórias em
etapas. Jokin Murguialday (Caja
Rural-Seguros RGA) foi o vencedor da classificação da juventude, fechando ainda no top-10
da geral individual, na nona posição. A Glassdrive-Q8-Anicolor foi a vencedora da classificação por equipas.

Geral de Montanha:
1. Frederico Figueiredo, Por
(Glassdrive-Q8-Anicolor),
60 pontos.
2. Mauricio Moreira, Uru
(Glassdrive-Q8-Anicolor),
53.
3. Joaquim Silva, Por
(Efapel), 43.
Class. Juventude:
1. Jokin Murguialday, Esp
(Caja Rural).
2. Hélder Gonçalves, Por
(Kelly-Simoldes-UDO).
3. João Medeiros, Por
(LA Alumínios-CredibomMarcosCar).
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83.ª Volta a Portugal

“Ainda não caí na realidade,
preciso que alguém me bata...”
MAURICIO MOREIRA, muito emocionado, descreveu o que lhe ia na alma após a conquista.
Sem palavras para a atitude altruísta de Frederico Figueiredo. Lembrou o pai, Federico Moreira.
CICLISMO
| Ricardo Anselmo |

A voz embargada, com as lágrimas nos olhos e com muita dificuldade para encontrar as palavras certas. A recuperação do
fôlego permitiu depois a Mauricio Moreira expressar um pouco
do que lhe ia na alma ao microfone da RTP, a quem o mais recente vencedor da prova-raínha
do ciclismo português garantiu
que ainda nem acreditava no feito que acabara de alcançar.
“Ainda não caí na realidade,
não acordei, preciso que alguém
me bata forte para perceber o
que acabo de conseguir na minha carreira. Só posso dizer que
é um sonho”, salientou Mauricio
Moreira, que admitiu, no entanto, que decidir a conquista com u
colega de equipa não foi “como
imaginava”.
“Posso dizer que neste momento não é como queria. Se calhar
não estou tão feliz porque não
queria definir o contrarrelógio
com um colega de equipa. É cada um por si, damos tudo e só
conseguia pensar na equipa e na
minha família que me esperava
na meta. Só queria olhar para a
frente e esperar que não acontecesse o mesmo que no ano passado. O resultado era algo secundário”, disse, completando:
“Não pensei muito nisso, em tirar a Volta a um colega. Como
falámos [ante]ontem, cada um
fez o seu trabalho. Talvez isto

VOLTA A PORTUGAL

Entre palavras de gratidão a Frederico Figueiredo, Mauricio Moreira disse sonhar um dia chegar ao nível do seu pai

fosse mais para um contrarrelogista como o Fred[erico Figueiredo] mas neste caso caiu para o
meu lado”, comentou o uruguaio
de 27 anos, para quem “o resultado final de uma Volta a Portugal é o espelho do sofrimento do
dia-a-dia”.
“Posso agradecer aos meus colegas que [ante]ontem fizeram a
subida [alto da Senhora da Graça] toda comigo. A única palavra
que tenho para o Fred é que é

uma pessoa excepcional, não há
mais palavras para o descrever.
Se fosse outra pessoa se calhar
ontem tinha arrancado e ganho
não sei quantos minutos e isto
hoje não seria possível. Só lhe
posso agradecer o que fez porque não é todos os dias que se
tem uma oportunidade de ganhar
uma Volta a Portugal e penso
que ele [ante]ontem deixou de
lado os seus interesses para me
ajudar, mesmo sabendo que, se

calhar, isto acabaria por acontecer no contrarrelógio. Portanto,
só lhe posso dizer que é um verdadeiro senhor e tenho de lhe
dar graças”, disse, verdadeiramente emocionado, sem esquercer o pai, Federico Moreira, exciclista uruguaio, agora com 61
anos, e que representou a sua nação em duas edições dos Jogos
Olímpicos.
“Falo sempre disso e gosto de
me lembrar disso. O meu pai ga-

lll
A única palavra que tenho
para o Fred é que é uma
pessoa excepcional, não há
mais palavras para o descrever. Se fosse outra pessoa
se calhar tinha arrancado
e ganho não sei quantos
minutos e isto não seria
possível. Não é todos os dias
que se tem a oportunidade
de ganhar uma volta e ele
deixou os seus interesses
de lado para me ajudar.”
nhava sempre os contrarrelógios. Talvez um pouco diferente
porque não era um alto de montanha como este mas posso dizer
que hoje [ontem] ganhei ao estilo do meu pai. Mas digo sempre
que não sou nem um quarto do
que ele era e acho que não vou
chegar nunca ao nível dele, de
ter um país inteiro, entre miúdos
e graúdos, a falar do meu nome e
a gostar tanto de mim. Só aí poderei dizer que estarei no nível
do meu pai”, assumiu Mauricio
Moreira, que completou os pouco mais de 18 quilómetros do
contrarrelógio, entre o Porto e
Vila Nova de Gaia, em 25 minutos e sete segundos, menos 21
segundos que António Carvalho,
seu colega de equipa.
Momento especial também para o vencedor da 83.ª edição da
Volta a Portugal foi a dedicatória
de um pequeno jovem, expressa
num cartaz, que fez Mauricio
soltar ainda mais algumas lágrimas de felicidade.
“Tenho esse cartaz guardado
na minha mala e vou guardá-lo
por muito tempo, porque é a primeira vez que acontece na minha vida. Sou do outro lado lado
do mundo e ser acolhido dessa
forma aqui é algo incrível”, rematou.
Publicidade
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Kawah e Maria de Jesus
vencem em Rendufe
GRANDE PRÉMIO disputado nos escalões de formação, até aos cadetes
e juniores.

TERTÚLIA

BRACARENSE
José Machado e António Duarte

AS TERÇAS
Antena Minho
DR

AS QUINTAS

Correio do Minho

Momento da competição, disputada nas estradas à volta de Rendufe - Amares

CICLISMO
| Redacção |

Kawah David (Landeiro/KTM/
Matias&Araújo/Frulact) e Maria
Jesus Barros (Team Orense Women) foram os vencedores do
19.º Prémio de Rendufe, prova
do Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada - Arrecadações da Quintã.
Organizada pela Associação de
Ciclismo do Minho e pela secção de Ciclismo do Rendufe Futebol Clube, a competição foi
bastante disputada com lutas renhidas em todas as categorias de
escolas, estendendo-se essa disputa aos cadetes e juniores.
Kawah David (Landeiro/KTM/
Matias&Araújo/Frulact) impôsse na categoria de juniores, superiorizando-se à concorrência
já na reta da meta. O trio constituído por Kawah David e Pedro
Pinto
(Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact) e João
Martins do (Póvoa Cycling Academy/CDC Navais), levou a decisão da corrida para os metros
finais da prova.
A vitória foi decidida ao sprint,
com o brasileiro da equipa de

Barcelos a mostrar-se mais forte.
João Martins fez segundo lugar
e Pedro Pinto terceiro.
Por equipas, a Landeiro/KTM/
Matias&Araújo/Frulact subiu ao
primeiro lugar do pódio, seguido
do Póvoa Cycling Academy/
CDC Navais e Academia Efapel
de Ciclismo.
Em elites femininas, Maria Jesus Barros (Team Orense Women) subiu ao primeiro lugar.
Em cadetes, José Salgueiro
(Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact) conseguiu ser o mais
forte na última das nove voltas
ao percurso e cortou a meta com
vantagem de 40 segundos sobre
o pelotão.
Daniel Moreira (Tensai/Sambiental/Marta) fez segundo lugar
e David Ferreira (Póvoa Cycling
Academy/CDC Navais).
ALandeiro/KTM/Matias &
Araújo/ Frulact venceu a prova
colectivamente, deixando nos
lugares imediatos Academia
Efapel de Ciclismo e União Ciclismo da Trofa.
Em cadetes femininos a vitória
foi para Eduarda Costa (Academia Ciclismo de Paredes), enquanto a sua colega de equipa

Ana Santos foi segunda e Lara
Ribeiro (Academia Efapel de
Ciclismo) terceira.
Em escolas, o CC Barcelos
/AFF/Flynx/H.M. Motor, vencedor do Encontro Nacional de Escolas, voltou a mostrar-se mais
forte e subiu ao primeiro lugar
do pódio. A Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact foi segunda
e o Mato-Cheirinhos /Vila Galé/Etopi terceiro. Em termos individuais Guilherme Ribeiro
(Academia de Ciclismo de Paredes) impôs-se no sprint ao campeão Nacional de Juvenis, Rui
Sabino (União Ciclismo da Trofa), que fez segundo. Ivo Ribeiro
(Póvoa Cycling Academy/CDC
Navais) fez terceiro lugar.
Em femininos Juliana Teixeira
(Academia EFAPEL de Ciclismo) venceu e Adelaide Palmeira
(C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.
M. Motor) foi segunda.
Em infantis a vitória foi para
Rodrigo Assunção (CCBarcelos/AFF/Flynx/H.M. Motor).
Martim Quitério (CCM – Clube
Ciclismo Mirandela) foi segundo e Rodrigo Lopes (C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor)
terceiro.
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1,665€
1,695€
1,745€
1,765€
1,815€
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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

FATOUMATA DIAWARA
A RAÍNHA DA MÚSICA
DO MALI EM BRAGA

CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
FATOUMATA DIAWARA | MÚSICA | 19 DE AGOSTO – 21H30
Natural do Mali, a cantora, compositora, guitarrista e atriz Fatoumata Diawara passa
por Portugal para apresentar o seu segundo álbum a solo, “Fenfo”, com data única em
Braga. Tendo tocado com alguns dos maiores nomes da música contemporânea, como
Bobby Womack, Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Amadou & Mariam, Oumou San-

garé, Toumani Diabaté, Flea e muitos outros, Diawara atuou recentemente no Carnegie
Hall ao lado de David Crosby, Chris Thile, Snarky Puppy, numa performance adjetivada pela Rolling Stone como “hipnótica e cativante”. Fatoumata Diawara é um dos
maiores nomes da dita Global Music.

O bilhete tem o valor de 15€ (7,5€ c/ Cartão Quadrilátero)
Saudações Circenses!
*Comunicação do Theatro Circo
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ID: 124391121-17 |

1 500 €

Terreno em Montalegre
Terreno com aproximadamente 530m2,
em Vilarinho de Negrões, Montalegre.

ID: 124391100-5 |

140 000 €

Apartamento T2 mobilado em Viana do Castelo
A curta distância da praia Norte e do centro da
cidade. Inserido em zona tranquila, servida de transportes públicos, com 3 frentes, orientação solar
nascente/poente com excelente exposição solar,
próximo ao monte de Santa Luzia e com vista
para o mar.C.E: C

ID: 124391005-605 |

249 000 €

Apartamento T4 no centro da cidade de Braga.
Principais características: Terraço; Cozinha
equipada; Suite com 2 roupeiros; Quartos com
roupeiros embutidos; WC completo; Tetos falsos
com focos embutidos; Estores elétricos; Caixilharia
oscilo-batente; Sótão. C.E: D

ID: 124391121-10 |

59 000 €

Terreno em Montalegre
Terreno rústico cultura arvense de sequeiro
em Viade de Biaxo.

ID: 124391121-18 |

3 500 €

Terreno rústico com aproximadamente 2.530 m2
com aproximadamente 2.530m2,
frente à Barragem de Vilarinho de Negrões.

ID: 124391077-33 |

266 000 €

Excelente moradia individual semi-nova com 228m2
Muito próximo do centro da Vila de Póvoa
de Lanhoso. Com 3 suítes, sala em open space,
garagem para 4 viaturas. Jardim, terraço, varandas
com vistas para a vila. Painéis solares. Caixilharia
em alumínio. Estores elétricos. Paredes exteriores
com capoto. C.E: C
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

PRECISA-SE

TELEFONISTA

PART-TIME OU FULL TIME | BOA DICÇÃO
SENTIDO DE RESPONSABILIDADE

969 859 650

COMPRO!!!

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

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

ESTAMOS A RECRUTAR

GESTOR
DE CLIENTE

RESTAURANTE DE REFERÊNCIA CONTRATA

COZINHEIRO/CHEFE C/ EXPERIÊNCIA M/F
Salário acima da média. Com 2 folgas semanais.
Entrada imediata efectivo.
Residente em Amares/Vila Verde.
Tlm: 965 315 473

VENDE-SE

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

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

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

SINTONIZE 106.0 FM

VANTAGENS
- Integração em equipa dinâmica e experiente
- Apoio permanente de um Director Comercial
- Valorização profissional e perspectivas
de carreira
- Formação contínua
- Telemóvel, Viatura e Computador da Empresa
Candidaturas para:

recrutamentoangroup@gmail.com

www.antenaminho.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MINI COOPER
ONE D
1.6 DIESEL
ANO 2010
247085 KM
8.500€

VOLVO V40
1.8 GASOLINA
374521 KM
2000
2.250 €

RENAULT
LAGUNA 1.9
DCI
120 CV
272509 KM
ANO 2003
3.450€
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

12 ???????????
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PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA FERNANDA FERNANDES
CORREIA DIAS

DR

Exposição ‘O Parque em Macro’ da Fundação Serralves pode ser visitada no Festival de Jardins de Ponte de Lima

Serralves no Festival
Internacional de Jardins
de Ponte de Lima

A EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA ‘O Parque em Macro’
da Fundação Serralves encontra-se patente no Festival
Internacional de Jardins de Ponte de Lima, até 31 de Outubro.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A presente edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, subordinada ao tema ‘As Alterações Climáticas’
está acolher até dia 31 de Outubro a exposição temporária ‘O Parque em Macro’ da
Fundação Serralves.
A exposição ‘O Parque em Macro’ revela-nos de uma forma inédita e surpreendente, através de um conjunto de macrofotografias em grande formato, o
pormenor, as curiosidades, a beleza e a
excelência da arte oculta nos valores naturais do Parque de Serralves e que nos é
em grande parte invisível.
Esta mostra reporta-nos para uma visita
ao Parque de Serralves, onde somos naturalmente confrontados com a mestria e
beleza do seu desenho, o seu valor histórico, a sua diversidade de cores, aromas,
formas e texturas, com a sua fauna e a sua
flora. No entanto, há muito mais a admirar para além do que naturalmente se consegue observar a olho nu, um mundo escondido, misterioso e fascinante à espera
de ser descoberto e que a macrofotografia
(uma vertente da fotografia destinada a
captar detalhes de pequenos objectos ou
pequenos seres vivos muitas vezes invisíveis à vista desarmada) justamente nos
permite apreciar.
Esta vinda de Serralves até Ponte de Lima surge na sequência de um protocolo

entre o município de Ponte de Lima e a
Fundação de Serralves, pelo qual o município acedeu ao Estatuto de Fundador de
Serralves estabelecendo uma cooperação
duradoura entre ambas as instituições.
Assim, quando visitar os 12 jardins patentes no Festival Internacional de Jardins, aprecie esta mostra de Serralves,
num conjunto de 20 quadros que estão colocados em redor do parque infantil, inserido no recinto do Festival de Jardins.
O Festival Internacional de Jardins de
Ponte de Lima pode ser visitado de terça a
domingo, entre as 10 horas e as 19 horas,
e às segundas das 13.30 horas às 19 horas.

lll
Esta mostra reporta-nos para uma
visita ao Parque de Serralves, onde
somos naturalmente confrontados
com a mestria e beleza do seu
desenho, o seu valor histórico, a sua
diversidade de cores, aromas, formas
e texturas, com a sua fauna e a sua
flora. No entanto, há muito mais a
admirar para além do que
naturalmente se consegue observar
a olho nu, um mundo escondido,
misterioso e fascinante à espera de
ser descoberto e que a macrofotografia nos permite apreciar.

É com profundo pesar que a Caroldi Elevadores lda cumpre o
doloroso dever de participar a todos seus clientes fornecedores e amigos o falecimento da SRA. MARIA FERNANDA FERNANDES CORREIA
DIAS de 75 anos, esposa do falecido Fernando Martins Dias co-fundador da Caroldi e mãe do gerente Abel Dias.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á exposto em câmaraardente na igreja do Pópulo, hoje terça-feira dia 16 a partir das 17
horas.
As cerimónias fúnebres realizam-se amanha quarta-feira com
missa de corpo presente as 10 horas e finda esta irá a inumar no
cemitério de Monte d´Arcos, em jazigo de família..

A Gerência
Funerário São Frutuoso – Real Braga 936 066 757

CELEIRÓS - BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA 7º DIA

MARIA DA GLÓRIA
GONÇALVES
(VIÚVA DE SR. JOSÉ DE STª MARTA)
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de
participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da SRA. MARIA DA
GLÓRIA GONÇALVES de 87 anos. O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto na Capela
mortuária de Celeirós, e que seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 18:00
horas na Igreja Paroquial de Celeirós prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no cemitério
local. Mais se informa que no próximo Domingo dia 21 de agosto, será celebrada missa do 7º dia
pelo eterno descanso da sua alma pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de Celeirós, Braga.
Antecipadamente a família agradece de forma sentida todas as manifestações de apoio na celebração da Vida que se realizará.
Memorial Online em homenagem
a Sra. Maria Da Glória Gonçalves
– Deixe aqui sua homenagem:
Scan me
A Família
www.bracarense-grupofunerario.pt / Bracarense & Bracara Augusta / 253 200 240 - 968 225 005/ 253 672 027 - 916 646 567

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA 7º DIA

LÍLIA DULCE DE SÁ MALHEIRO VAZ
Sua família cumpre o doloroso dever de participar a todas as
pessoas de suas relações e amizade o falecimento da SRA. LÍLIA
DULCE DE SÁ MALHEIRO VAZ de 88 anos. O corpo da saudosa
falecida encontra-se exposto na Capela de São Sebastião em Braga, e o seu funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente
pelas 15 horas prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no
cemitério De Monte D´Arcos.
Mais se informa que na próxima Sexta-feira dia 19 de agosto,
será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma
pelas 17:30 horas, na Sé catedral, Braga.
Antecipadamente a família agradece de forma sentida todas as manifestações de apoio
na celebração da Vida que se realizará.
Memorial Online em homenagem
a Sra. Lília Dulce De Sá Malheiro Vaz
– Deixe aqui sua homenagem:
Scan me

A Família

www.bracarense-grupofunerario.pt / Bracarense & Bracara Augusta / 253 200 240 - 968 225 005/ 253 672 027 - 916 646 567
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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
14:23
15:04
17:30
19:06
20:00
21:01
22:35
23:38
00:52
02:53
03:14

11:00 Campeonatos Europeus
Multidesportivos e Europeus
de Desportos Aquáticos
14:02 Herdeiros de Saramago
14:32 Biosfera - Porto Santo
14:58 São Vidas
15:59 A Fé dos Homens
16:32 Saber Sabe Bem
17:00 Campeonatos Europeus
Multidesportivos e Europeus
de Desportos Aquáticos
22:00 Jornal 2
23:01 Sankt Maik
23:45 Folha de Sala
23:52 Jazzé Duarte
00:43 Monty Python:
Os Malucos do Circo
01:15 Idiotas, Ponto
01:49 Orquestra Gulbenkian
- Lisboa na Rua 2020

06:35
07:00
09:25
11:10
13:00
14:55

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Pôr do Sol
Porquinho Mealheiro
Masterchef Portugal
Roubaix, Misericórdia
Europa Minha
A Nossa Tarde

16:10
18:25
19:20
20:00
22:55
23:50
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
14:54
16:10
18:15
18:35
19:00
20:00
21:55
23:25
00:25
01:00
02:00
02:45
03:51
04:33

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
Betty, a Feia em NY
Autores
Betty, A Feia mm NY
Queridas Feras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1- aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante; figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro; abetarda. 6 - comércio;
exercer. 7 - tanso; peúvas. 8 - seguida. 9 - pobre; amortiza;
fiúza. 10 - querido. 11 - freira; descanso.
VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá; balança;
disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto. 6 - bar; impelir.
7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes.
10 - enfureca. 11 - areias; cadeira.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

6 4

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

Rua José Falcão, 53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

R. Conselheiro São Januário 95

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

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

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Largo da Boavista

Rua das Cavadas, 48

Praça Guilherme de Abreu, 61

Largo da Lapa

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

Praça da República 43

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312
Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

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

R. Conselheiro João Cunha, 45

8

8 1

Av. Dom Afonso III, 434

3

1 2
4

1
7 2

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

5

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

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

4

Rua Dr. Albano Barreiros

3
5 4

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760
R. do Mercado Municipal

9

7

3
1

6

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1- casal; palco. 2 - amacaca. 3 - pé; amage; ir. 4 - açafate. 5 - zaga; otis. 6 - giro; usar.
7 - pato; ipes. 8 - acatada. 9 - nu; amata; fe. 10 - adorado. 11 - soror; sesta.
Verticais: 1 - capaz; panos. 2 - aga. 3 - sa; agita; ar. 4 - amaçarocado. 5 - lama; amor. 6 - café;
atar. 7 - paga; atas. 8 - acetosidade. 9 - la; etapa; os. 10 - ire. 11 - ouros; sieda.
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LORENA
19 ANOS
BELAS MAMAS,
CORPO
ESCULTURAL.
RECEBO SÓ.

964 131 762

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

2 MULATAS
DE VOLTA
918 595 077

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

913 639 564

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

24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

Segunda 15/08/22

Sorteio 33/2022

Atendimento diferenciado
com muita simpatia, boa
onda e muito envolvimento. Venha descobrir-me.

BRAGA
TÁXIS

JOGOS

915 498 199

MORENAÇA

PORTUGUESA

COLOMBIANA

Venham desfrutar.
Sou completa com beijos
deliciosos, massagem
completa em seu corpo.
Um convívio delicioso.

MULHER

912 585 106

916 426 658

OLÁ QUERIDOS

Oral ao natural, 69,
beijinhos, peludinha. Nas
calmas e sem pressas.
Das 9 às 20 horas.

912 223 724
Trintona. Bom corpo
Bom peito
Oral O.N. final.

Publicidade 31

915 031 498
253
916
966
936

253
233
233
233

DUAS
OPORTUNIDADES
SEM PRESSA,
ORAL BABADINHO,
CHUPADINHA
MOLHADA.

931 838 248

INDIA

253
602
602
602

58 032
2.º Prémio 69 014
3.º Prémio 52 124
1.º Prémio

Terça 09/08/22

Sorteio 63/2022

18 19 21 27 47
*5 *11
Quarta 10/08/22

Sorteio 64/2022

4 8 24 39 46
+4
Quinta 11/08/22

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

964 458 054

Sorteio 32/2022

Sydney

ELISE
A modelo deu uma
entrevista a uma
revista de fitness e
confessou que a
parte que mais gosta
em si são as suas
pernas. “Não há um
dia que não tenha
que as exercitar”,
disse Sydney Elise.

07 133
2.º Prémio 14 848
3.º Prémio 09 138
4.º Prémio 21 816
Terminação 3
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

Sexta 12/08/22

Sorteio 64/2022

14 17 34 35 42
*6 *10

Sorteio 32/2022

QNB 23108
Sábado 13/08/22

Sorteio 65/2022

3 8 11 39 47
+12

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43
Touro
Carta do Dia: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte, Acontecimentos
Inesperados.
Amor: Deixe o seu lado mais
divertido vir ao de cima. Faça feliz
quem tem ao lado.
Saúde: Vai sentir-se com um novo
fôlego. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Organize as suas
despesas e poupe para o futuro. A
sorte espera por si.
Números da Sorte: 4, 8, 15, 22, 39,
48
Gémeos
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus
amigos, telefone-lhes, ou envie
uma mensagem.
Saúde: Faça mais exercício físico.
Dinheiro:Desempenhe as tarefas
com dedicação.
Números da Sorte: 11, 16, 19, 25,
37, 41
Leão
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: Poderá conhecer alguém
especial. Não feche as portas ao
amor!
Saúde: Sente que anda mais
inchado? Passe alguns dias a
comer mais saladas e sopas.
Dinheiro: Modere a impulsividade
em relação aos negócios.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 23,
42, 47
Virgem
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja sincero com ele.
Saúde: Para ter mais energia tome
um bom pequeno-almoço logo pela
manhã.
Dinheiro: Poderá receber um
prémio pela sua dedicação ao
trabalho.
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 37,
48

Balança
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar o seu par. Deixe
que o amor invada o seu coração.
Saúde: Cuidado, proteja a garganta.
Não tome bebidas frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Um familiar pode precisar de
apoio.
Saúde: Sentirá necessidade de
reforçar as energias. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. Aconselhe-se com
um amigo de confiança.
Números da Sorte: 2, 17, 26, 34,
45, 47
Sagitário
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Aproveite o tempo livre para
estar com os seus filhos.
Saúde: Dê passeios. O ar puro vai
fazer-lhe bem.
Dinheiro: É conveniente que reflita
antes de tomar uma decisão.
Números da Sorte: 11, 16, 31, 33,
42, 48
Capricórnio
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensivo e
aceite as falhas dos seus
familiares.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se melhor.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
pessimista. Não deixe que isso
afete o seu trabalho. Na vida tudo
passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42
Aquário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Dia marcado pela força do
amor e pela cumplicidade no seio
familiar.
Saúde: Domine a sua mente. Veja
sempre o lado bom da vida.
Dinheiro: Trate todos os que o
rodeiam com o respeito que
merecem.
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23,
31, 44
Peixes
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos na companhia do seu
par.
Saúde: Saiba que alguns alimentos,
como o requeijão e os ovos,
contribuem para manter o bom
humor.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 18, 20, 22,
39, 47
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Europeus de Natação

Ponte da Barca

Ensino

Tamila Holub foi
quinta na final dos
1500 metros livres

UMinho volta a figurar na lista das 500
melhores universidades do Mundo

Tamila Holub terminou em 5.º lugar
na final dos 1500 livres do Europeu
de Roma 2022..
Holub, que na sexta-feira passada
foi 6.º classificada na final dos 800
livres, voltou a mostrar que está de
regresso ao seu melhor nível,
superando os problemas físicos que
viveu na última época. A bracarense
terminou com 16.18,34, a sua
segunda melhor marca pessoal,
aproximando-se do recorde pessoal
(16.15,50) e do máximo nacional de
Diana Durães (16.15,12).
“Encarei esta participação como não
tendo nada a perder. O meu treinador [Luís Cameira] sabendo das
dificuldades que tenho atravessado
física e emocional procurou que eu
não me pressionasse demasiado
que competisse “o mais leve
possível”, disse Tamila Holub.

O Ranking de Shanghai acabou de publicar os resultados do Academic Ranking of World
Universities (ARWU) 2022, colocando a Universidade do Minho novamente entre as 500 melhores instituições de ensino superior de todo o mundo. Esta é sétima presença consecutiva
da instituição entre as 500 melhores instituições de ensino superior do Mundo.
O Ranking de Shanghai, o mais antigo e um dos mais prestigiados rankings internacionais,
utiliza um conjunto de seis indicadores independentes para avaliar mais de 2500 universidades nas suas dimensões de ensino e investigação. Desde 2003, o ARWU apresenta anualmente as melhores universidades do mundo com base numa metodologia transparente e
dados objetivos. Este ranking foi reconhecido como o precursor dos rankings universitários
globais e assume-se como sendo um dos mais confiáveis. Este ano, mais de 2.500 instituições foram examinadas.

Esposende

Curvos inaugura
estátua e realiza
jornadas desportivas

Exposição de Hidroeléctrica
marca dia da freguesia de Britelo
Os 100 anos do início de produção da Central Hidroelétrica de Paradamonte/Lindoso foi o destaque do Dia da Freguesia de Britelo.
A inauguração da exposição, da autoria de Maria João Pires Martins,
decorreu ontem na sede da Junta de Freguesia.
Na sessão de apresentação, o autarca da freguesia Estevão Jesus,
salientou a importância da central hidroelétrica para a freguesia e
enalteceu o trabalho realizado pela autora da exposição.
Presente também esteve o edil barquense Augusto Marinho que salientou a importância de assinalar este dia.
A autora, de 25 anos e natural de Paradamonte e licenciada em História, num breve resumo apontou os principais factor históricos daquele espaço importante para a freguesia. Maria João Pires, deu nota que a produção de energia arrancou a 10 de abril de 1922 e a
primeira localidade a beneficiar da electricidade produzido em Ponte da Barca foi Vila Nova de Gaia. Os concelhos de Ponte da Barca e
Arcos de Valdevez foram abrangidos pela produção apenas em
1925.
A jovem investigadora salientou a importância da central, referindo
que a mesma foi durante largos a maior produtora hidroelétrica do
país.
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Viana do Castelo

Feira semanal antecipada para hoje

O presidente da Câmara Municipal
de Esposende participou, no encerramento das Jornadas Desportivas
de Curvos e na inauguração da
estátua de homenagem ao
emigrante, obra de Américo Abreu,
que a junta de Freguesia eregiu em
homenagem aos conterrâneos que
tiveram de abandonar a freguesia,
na procura de melhores condições
de vida. No encerramento das
Jornadas Desportivas, iniciativa que
revelou toda a pujança de uma
nova geração, Benjamim Pereira
entregou as distinções aos
participantes e vencedores.

A Feira Semanal do Campo D'Agonia do dia 19 de Agosto (sexta-feira) foi antecipada para o
hoje. Esta alteração deve-se ao facto de no dia 19 de Agosto ser celebrada a Procissão Solene
em Honra de Nossa Senhora d'Agonia, inserida no programa da Romaria da Nossa Senhora
d'Agonia que se realiza entre amanhã a 21 de Agosto.

Monção

Bombeiros recebem central de rádio
A Câmara Municipal de Monção aprovou um subsídio extraordinário, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários De Monção, para financiamento da nova central de radiotelecomunicações. O apoio, no valor aproximado de 75 mil euros, tem como finalidade proceder a uma profunda remodelação do sistema de comunicações de emergência, através da
beneficiação do espaço existente, da instalação de uma nova torre, da substituição/modernização dos equipamentos e da rede informática.
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PRONTO SOCORRO

CENTRO DE INSPECÇÕES

GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

Parque Industrial de Adaúfe
Rua Sto. André, n.º 2012 - 4710-571 BRAGA
Tel. 253 628 893 - Fax 253 628 894
SEG a SEX: 08h00 às 19h30 (aberto à horas do almoço)
SÁBADO: 08h00 às 17h00 (aberto à horas do almoço)

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

Zona Industrial Paçô - Lote 1
4970-294 ARCOS DE VALDEVEZ
Tel. 258 454 441/136 - Fax 258 454 137

SEG a SEX: 08h30 às 19h00 (aberto à horas do almoço)
SÁBADO: 08h30 às 17h00 (aberto à horas do almoço)

