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Secretário de Estado aposta na proximidade
e reconhece dinamismo do distrito de Braga
JOÃO PAULO CORREIA, secretário de estado da Juventude e do Desporto, reuniu ontem com o IPDJ, Centro de Juventude
de Braga e com a Agência Erasmus+. O encontro veio reconhecer o dinamismo do distrito e reforçar a política de proximidade.
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IPDJ e Centro de Juventude de Braga receberam a vista de João Paulo Correia

JUVENTUDE
| Libânia Pereira |

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo
Correia, visitou ontem o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Centro de Juventude de Braga e a Agência
Erasmus+ Juventude em Acção,
sediada em Braga. A reunião
com os dirigentes destes espaços
surgiu no sentido de reforçar o
“trabalho de proximidade, para
perceber as dinâmicas locais e
entrar em contacto com elas,
com os colaboradores, técnicos e
funcionários destes espaços,
porque queremos que este seja
um trabalho harmonioso”, assegurou o secretário de Estado.
João Paulo Correia classificou
Braga como “um distrito muito
dinâmico, e esta visita vem reconhecer a dinâmica que aqui é
imprimida”. Relativamente ao
IPDJ, o secretário de Estado da
Juventude referiu que este “tem
sido umas vezes pioneiro, outras
vezes um parceiro habitual dos
municípios e tem procurado até

lll
“Ao alargar o programa
‘Voluntariado Jovem para a
Natureza e Florestas’ às
áreas da Protecção Civil e do
Ambiente significa que em
vez de termos 2000 jovens
como temos actualmente,
procuraremos duplicar o
número de jovens e o
número de projectos no
território.”
com a Agência Erasmus+ criar
uma dinâmica própria na área da
juventude, não só ao nível da sua
capacidade de oferta, como também ao nível da representação
mais local das políticas nacionais juvenis nos mais diversos
programas”.
Entre as diversas iniciativas
promovidas pelo IPDJ, o secretário de Estado destacou o ‘Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas’, e adiantou que o
objectivo é reforçar este programa já no próximo ano com a par-
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Secretário de Estado reuniu com Luís Alves, director da Agência Erasmus+ JA

ceria das áreas da Protecção Civil e do Ambiente. “Queremos
dar uma abrangência maior ao
programa por prevenção e pelos
resultados que têm sido apresentados. Os testemunhos que temos recolhido de Norte a Sul
são de que se trata de um programa crucial para a prevenção
principalmente na fase crítica
dos incêndios, sendo também
uma experiência magnífica para
os jovens voluntários que participam neste programa, para as
comunidades e para os territórios. Ao alargar esta iniciativa às
áreas da Protecção Civil e do
Ambiente significa que em vez
de termos 2000 jovens como temos actualmente, procuraremos
duplicar o número de jovens e o
número de projectos no território nos próximos anos”, garantiu.
Também no dia de ontem o secretário de Estado João Paulo
Correia reuniu com Luís Alves,
director da Agência Erasmus+
Juventude em Acção, relembrando a “importância política
que reveste para o distrito ter no

§23 a 30 de Setembro
Semana Europeia do Desporto

IPDJ promove hoje dia dedicado
ao Desporto em Família em Famalicão
A Semana Europeia do Desporto celebra-se de 23 a 30 de Setembro, sendo
que cada um destes dias será um dia temático. Em Portugal a campanha é
coordenada pelo IPDJ que irá promover diversas actividades de Norte a Sul
do país, incluindo também Açores e Madeira.
O dia de hoje é dedicado ao Desporto em Família, e pelas 15 horas no Parque da Devesa, em Famalicão, realiza-se um conjunto de actividades desportivas dirigidas às famílias. O evento culmina com a corrida/caminhada
#BeActive Night pelas 21 horas. A iniciativa, que contará com 2000 participantes, assume ainda um carácter solidário já que que os participantes foram convidados a levar material escolar que será doado a uma cidade ucraniana germinada com Famalicão. Esta iniciativa é organizada pelo
município de Famalicão em parceria com o IPDJ.
seu território a sede da Agência
Erasmus+, uma agência fundamental naquilo que é a política
de juventude do país”. “Estamos
a falar de um programa que é,
segundo o Eurobarómetro de
Março deste ano, o programa
mais identificado pelos jovens
como o programa da União Eu-

ropeia dirigido à juventude”,
disse João Paulo Correia, acrescentando ainda que “todos os
programas da Agência Erasmus+ são uma grande oportunidade para os jovens que participam reforçarem as suas
competências pessoais e profissionais”.
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AEB aponta medidas para
atenuar custos energéticos
A AEB apresentou ontem um guia de boas práticas de eficiência energéticas para auxiliar as empresas
a atenuar os custos energéticos. O guia será distribuído pelos associados e estará disponível online.
ENERGIA

FÁBIO MOREIRA

| Fábio Moreira |

Subida dos custos preocupa empresas

A AEB apresentou ontem um
guia de boas práticas de eficiência energética para as empresas.
A associação aponta que as empresas têm vindo a sofrer bastante com o aumento dos custos
energéticos e que é necessário o
governo dar uma resposta a estes
aumentos prejudiciais para todos
os sectores económicos.
“Este guia é um instrumento
para as empresas do comércio e
serviços fazerem frente face à
recente escalada dos preços e
custos da energia”, começou por
dizer Daniel Vilaça.
O presidente da AEB apontou
ainda que é necessário que o Governo e a União Europeia apoiem as empresas a combater este
aumento dos custos energéticos.
“As empresas necessitam de
apoios do Governo e da União
Europeia para enfrentarem a subida, sem precedentes, dos custos da energia, dado que em causa está a sua sustentabilidade e
competitividade”, notou Daniel
Vilaça.
No guia de boas práticas de efi-

Talho Cornélia

“Custos de energia
aumentaram entre
30 a 40 por cento”

FÁBIO MOREIRA

Daniel Vilaça defende que é importante adoptar medidas que atenuem os custos energéticos, mas que Governo tem de dar apoios

ciência energética, a AEB apresenta algumas recomendações
para que as empresas possam
atenuar os seus custos energéticos, com este guia a ser dividido
em várias temáticas: iluminação,

climatização, refrigeração, escritório, cafetaria, cozinha, aquecimento de águas, lavagem de loiça, cafetaria e outras recomendações importantes.
Daniel Vilaça e os responsá-

veis da AEB frisaram que este
guia é uma ferramenta para atenuação dos custos e que a verdadeira resposta a este problema
tem de partir dos órgãos de poder portugueses e europeues.

A mensagem da AEB é sublinhada pelas empresas e comércios bracarenses. Uma das
pessoas que frisa essas palavras é Luís Mendes, proprietário do talho ‘Cornélia’. O responsável defende que é preciso que o governo forneça
mais apoios às empresas.
“Comparativamente com o
ano passado, os custos energéticos aumentaram entre 30 a
40 por cento. Nós tentamos
não repercurtir estes aumentos
nos preços dos nossos produtos, mas é complicado. Não
queremos estar sempre a aumentar os preços, porque sabemos que o dinheiro não estica. É preciso haver mais apoios do Governo. Eu posso reclamar, mas há pessoas em
pior situações”, explicou Luís
Mendes.

Rui Marques, director-geral da AEB

Altino Bessa, vereador da Câmara Municipal de Braga

“Foram-nos reportados casos de facturas
que duplicaram e triplicaram o seu valor”

“As medidas do Governo
foram de pequeno impacto”

ENERGIA

ENERGIA

| Fábio Moreira |

Rui Marques, director-geral da
AEB, frisou as palavras de Daniel Vilaça, dando destaque ainda a casos de associados da AEB
que reportaram facturas energéticas que duplicaram ou até triplicaram o seu valor sem que isso se justifique nos consumos.
“Alguns dos nossos associados
têm-nos feito chegar vários desabafos de muita preocupação
com esta escalada dos preços da
energia. Foram-nos reportados

casos de facturas energéticas
que duplicaram e triplicaram
sem o consumo de energia ter
correspondido a esse aumento”,
exemplificou o director-geral da
AEB.
Rui Marques também fez questão de reforçar que este guia de
boas práticas energéticas não é
uma resposta ao problema da subida dos custos da energia e que
essa solução tem de partir do
Governo, apresentando medidas
que protejam as empresas e o
seu futuro.
“Este guia não visa resolver o

problema destes aumentos. Isto
é apenas uma recomendação para as empresas conseguirem atenuar os custos energéticos. É necessário que o Governo, de
imediato, faça baixar a taxa do
IVA em todos os escalões do
consumo. Para além disso, é necessário criar programas para incentivar as empresas a investir
na eficiência energética”, explicou Rui Marques.
O director-geral da AEB também salientou que é preciso que
estes apoios sejam para todos e
não só para as grandes empresas.

| Fábio Moreira |

Quem também marcou presença na apresentação deste guia
foi o vereador da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa.
O vereador bracarense notou
que o Governo apresentou medidas de pequeno impacto na
vida dos portugueses e que é
preciso dar uma resposta concreta a este problema.
“Temos uma crise energética
e essa crise tem trazido um aumento da energia para o sector

empresarial. O Governo tomou
algumas medidas de pequeno
impacto, mas que falta algo de
concreto e que, de facto, seja
um auxílio”, começou por dizer
Altino Bessa.
O vereador bracarense com o
pelouro das alterações climáticas notou ainda que é preciso
acelerar a transição energética.
“Felicito a AEB por este guia,
mas isto é uma mitigação dos
danos causados pela subida dos
custos. É preciso olhar para o
futuro e acelerar a transição
energética”, disse Altino Bessa.
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Ucrânia, também ela muito procurada por deslocados. Foram
cerca de 35 mil os ucranianos
deslocados que foram para Ivano-Frankivsk em busca de um
recomeço de vida.
A iniciativa decorreu no Centro
de Juventude, em parceria com a
Embaixada da Ucrânia em Portugal e a Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniana.
Na sessão interveio o secretário-geral do Conselho Municipal
de Ivano-Frankivsk, que deu nota de que a cidade regista 69
mortes devido à guerra, tendo
ainda 20 cidadãos que estão presas na Rússia.

Quase 200 refugiados apoiados
por associação luso-ucraniana
DESDE ABRIL, a Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniana, sediada em Braga, já apoiou 191
refugiados ucranianos, num total de 59 agregados familiares, revelou ontem o padre Vasyl Bundzyak.
SOLIDARIEDADE
| Marlene Cerqueira |

Entre Abril e Setembro, a Associação Centro Social e Cultural
Luso-Ucraniana já apoiou 191
refugiados ucranianos que vieram para Braga. No início de Setembro, ainda estavam 130 a residir no concelho. Os números
foram avançados pelo padre Vasyl Bundzyak, no decorrer de
uma sessão em que o Município
de Braga demonstrou solidariedade com a cidade ucraniana de
Ivano-Frankivsk, com quem tem
uma geminação desde 2017.
Vasyl Bundzyak especificou
que o apoio dado pela Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniana traduz-se sobretudo a nível de traduções, necessárias para tratar de questões relacionadas, por exemplo, com a
segurança social, mas também
prestou apoio a nível de alojamento e alimentação.
Os 191 deslocados foram os
que receberam apoio desta associação, embora o padre, que
também é mediador intercultural
e municipal da Comunidade de
Leste em Braga, refira que poderão ter vindo para Braga mais refugiados, mas que não passaram
por esta associação.
“Fazemos a monitorização
constante dos números, para percebermos quem chega e quem
regressa à Ucrânia”, referiu,
contando que foi no início de
Maio que chegaram os primeiros
150 deslocados devido à guerra,
53 crianças e 87 adultos. Em Junho a lista tinha já 153, dos
quais 71 crianças e 82 adultos.

lll
“Nessa localidade [IvanoFrankivsk] há por isso muita
necessidade de ajuda, sobretudo para as crianças, que
são muitas e necessitam de
um apoio especial”, referiu
o padre.

DR

Sessão de solidariedade contou com a intervenção remota do edil de Ivano-Frankivsk

No início de Setembro eram 130
os ucranianos que ainda permaneciam em Braga, onde continuam a ser apoiados no seu processo de integração. Vasyl Bundzyak realçou, aliás, a importância da comunidade ucraniana radicada em Braga que apoiou os
deslocados que foram chegando,
promovendo a sua integração.
Como já o tinha feito anteriormente o cónego Roberto Mariz,
presente na sessão, também o
padre ucraniano recordou que a
solidariedade de Braga para com
a Ucrânia “não é recente” e já
existia antes da invasão russa.
Apelou ainda à manutenção do
apoio humanitário, sobretudo
com a cidade de Ivano-Frankivsk, localizada no Oeste da

§nota
Ainda não é conhecido o sucessor

Embaixadora deixa Portugal em Outubro
A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, revelou ontem que
vai cessar funções “nos primeiros dias de Outubro” e confessou que vai deixar Portugal “com saudade”. Em declarações aos jornalistas, à margem da
iniciativa de solidariedade com a cidade de Ivano-Frankivsk, disse ainda
que a sua saída é um processo “normal”, lembrou que ficou sete anos “nesta missão” e disse desconhecer quem lhe sucederá.
Num balanço sobre o seu desempenho enquanto embaixadora mostrou-se
“muita satisfeita por ter conseguido estabelecer contactos bem sucedidos”
a diferentes níveis, e que deixa “muitos amigos em Portugal”.
Inna Ohnivets pronunciou-se ainda sobre os “referendos” que a Rússia está
a realizar para anexação dos territórios ucranianos ocupados considerando
que se trata de “uma provocação e uma violação da legislação ucraniana”. A
embaixadora garantiu que a Ucrânia “não vai reconhecer’ os resultados
desses referendos.

Também Inna Ohnivets, embaixadora da Ucrânia em Portugal, agradeceu o apoio de Braga
à Ucrânia, destacando que “o
povo português tem o coração
aberto à Ucrânia” e que o nosso
país deu “um acolhimento maravilhoso aqueles que tiveram de
fugir da guerra”. Agradeceu em
especial ao presidente da Câmara de Braga e considerou que a
geminação de Braga e IvanoFrankivsk “é um exemplo de
cooperação frutífera”.
Carla Sepúlveda, em representação da Câmara de Braga, aproveitou para agradecer às empresas e cidadãos que colaboraram
com a ajuda humanitária enviada para a Ucrânia, com os cinco
autocarros que foram à fronteira
da Polónia buscar refugiados, e
também aqueles que estão envolvidos no acolhimento dessas
pessoas em Braga. A vereadora
deixou ainda uma palavra de especial apreço aos agrupamentos
de escolas pela boa integração
das crianças ucranianas.

Publicidade

HOJE
CONVIDADOS ALEXANDRE MEIRELES
PRESIDENTE DA ANJE

ALEXANDRE GENCER
PRESIDENTE ADJUNTO AAUM

das 12 às 13 horas
Em directo também no facebook
da rádio e do jornal
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Iniciativa promovida pela Junta de Freguesia recebeu elogios dos representantes do Município que marcaram presença no evento

Centro da cidade transformado em
parque de diversões para 1200 crianças
UNIÃO DE FREGUESIAS de São Lázaro e São João do Souto promoveu ontem o regresso do Dia Jovem S. Lázaro, iniciativa
que transformou o centro da cidade num parque de diversões para as 1200 crianças que frequentam as escolas da localidade.
AVENIDA CENTRAL
| Marlene Cerqueira |

O coração da cidade de Braga
transformou-se ontem num
grande parque de diversões,
com cerca de 1200 crianças e jovens a participarem no Dia Jovem São Lázaro, uma iniciativa
dinamizada pela Junta de Freguesia de São Lázaro e São João
do Souto e que contou com a
participação dos alunos que frequentam as escolas e instituições
localizadas na área geográfica
da União de Freguesias.
Foi o regresso de uma das mais
emblemáticas iniciativas, que
nos últimos dois anos não foi
possível concretizar devido à
pandemia, como recordou Miguel Pires, presidente da Junta
de Freguesia, que acompanhou
esta jornada de animação.
Insufláveis, pinturas faciais,
escalada e dança foram algumas
das diversões que a pequenada
teve à disposição.
“É um ambiente de brincadeira
e felicidade que já estava a fazer

falta. Depois de dois anos sem
Dia Jovem S. Lázaro podemos
dizer que estamos a viver este
regresso com alegria a triplicar”,
referiu Miguel Pires.
O autarca local realçou que esta iniciativa tradicionalmente se
realiza no final de Setembro, “no
início do ano lectivo, mas já com
o arranque estabilizado” e, mais
uma vez, foi “muito bem acolhida por todas as escolas e sobretudo pelas crianças que estavam
muito ansiosas por este regresso
de um evento que adoram”.
As crianças foram divididas
entre a amanhã e a tarde por uma
questão logística, pois dessa forma evitam-se grandes filas nos
insufláveis, sempre muito procurados.
Quem também testemunhou a
alegria das crianças foi a vicepresidente da Câmara Municipal
de Braga, Sameiro Araújo, que
realçou o facto desta grande jornada de animação decorrer no
primeiro dia da Semana Europeia do Desporto.
“É uma iniciativa que vem

mesmo a calhar porque é uma
actividade lúdica e recreativa,
mas que também tem uma componente física pois as crianças
não param de correr e saltar”, referiu Sameiro Araújo.
A vice-presidente do Município realçou ainda ainda a importância de motivar os mais pequenos para a prática desportiva,
que “é importante para a saúde”
e também “uma forma de combater a obesidade infantil”.
A representar a vereadora da
Educação esteve João Medeiros
que se mostrou “muito agradado” com o que estava a ver na
Avenida Central. “É muito bom
assistir a esta animação, até porque este é um lugar que me diz
muito, uma vez que também eu,
da idade deles, andei aqui muito
de bicicleta”, confessou.
João Medeiros realçou ainda
que a iniciativa acaba por ter
também “uma vertente intergeracional, uma vez que muitos
pais e avós acabaram por ir à
Avenida para ver estas crianças a
divertir-se”.
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Os mais pequenos gostam sobretudo dos insufláveis e houve vários à sua disposição
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Aterectomia orbital
Hospital de Braga
com inovação na área
de cardiologia
O serviço de cardiologia do Hospital de Braga realizou, no decorrer
desta semana e pela primeira vez
na história da instituição, uma intervenção coronária percutânea
com recurso à técnica de aterectomia orbital. Esta técnica permite a remoção de fragmentos de
placas ateroscleróticas calcificadas, possibilitando a realização
da angioplastia coronária em situações de elevada complexidade para os médicos.
A aterectomia orbital tem, potencialmente, menor incidência
de algumas das complicações associadas a estes procedimentos,
sendo um tratamento destinado
para cenários muito específicos e
com um custo equivalente à técnica de aterectomia aotacional,
que é mais comumente utilizada.
O Hospital de Braga foi, assim,
um dos primeiros hospitais portugueses a realizar este tipo de
procedimento e para Jorge Marques, director do serviço de cardiologia do Hospital de Braga, esta é uma novidade muito positiva
para os bracarenses.
“Esta é mais uma ferramenta ao
dispor dos clínicos para o tratamento da doença coronária e
que, estando associada a uma
menor incidência de complicações, poderá representar uma
nova oportunidade de tratamento para alguns doentes com patologia particularmente complexa”, notou Jorge Marques.

Executivo municipal prepara
apoios a diversas freguesias
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA pretende apoiar obras em diversas freguesias do concelho com um
montante total de cerca de 200 mil euros. Propostas serão votadas na próxima reunião do executivo.
SOCIEDADE
| Fábio Moreira |

A Câmara Municipal de Braga
vai apoiar várias obras nas freguesias do concelho, com um
montante total que se aproxima
dos 200 mil euros. As propostas
serão apreciadas na próxima
reunião do executivo municipal,
datada para segunda-feira, 26 de
Setembro.
Assim, caso aprovados estes
apoios, o montante total será distribuído da seguinte forma:
3.075 euros para a UF Merelim
S. Paio, Panoias e Parada de Tibães; 7.685 euros para a UF Celeirós, Aveleda e Vimieiro;
17.497,30 euros para a UF Guisande e Oliveira S. Pedro;
8.139,21 euros para a freguesia
de Lamas; 6946,57 euros para a
freguesia de Tadim; 14.713 euros para a freguesia de Sobreposta; 7161,43 euros para a freguesia de Figueiredo; e 14.456
euros para a UF Escudeiros e
Penso (Santo Estevão e São Vicente).
Também nesta próxima reunião do executivo municipal de
Braga serão votados os apoios a
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Executivo municipal bracarense pretende apoiar obras em diversas freguesias bracarenses com cerca de 200 mil euros

entidades, com o Município a
atribuir cinco mil euros ao Núcleo de Braga do Corpo Nacional de Escutas com vista a
apoiar a abertura regional do ano

escutista que este ano decorre
em Braga, juntando cerca de
8.500 escuteiros.
Na vertente desportiva, destaque o HC Braga, com os hoquis-

tas a celebrarem um contratoprograma com o Município, no
valor de 55 mil euros, como
apoio financeiro para a nova
época.
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§cultura
Jardim Sta. Bárbara e Largo Carlos Amarante

Aprovado esta semana

Obra de Alberto Vieira exposta CIM Cávado apoia Braga para
em dois locais da cidade
Capital Europeia da Cultura
A instalação artística “Anjos” de Alberto Vieira, que embelezou o Largo do Paço durante a Noite Branca de Braga, e que se afirmou como uma das obras de arte mais visitadas, atraindo muitas centenas de pessoas, está em
itinerância pela cidade.
Composta por dez elementos artísticos, os “Anjos” foram
colocados no Jardim de Santa Bárbara e no Largo Carlos
Amarante, continuando a missão de convidar as pessoas
a apropriarem-se destes objectos e a captarem momentos para mais tarde recordarem.
Braga, designada como a capital do Barroco, é uma cidade fortemente marcada pelo seu carácter religioso, sendo
uma das cidades cristãs mais antigas do mundo, com a
proposta de Alberto Vieira a remeter para esses mundos.

A Assembleia Intermunicipal da CIM Cávado aprovou, por
unanimidade e aclamação, a moção de apoio à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027.
A manifestação de apoio por parte deste órgão pretende
fomentar a cooperação intermunicipal, estabelecer parcerias e compromissos para o desenvolvimento e implementação de projetos e programas que venham a ser desenvolvidos no território. E surge num momento,
particularmente importante, em que decorre a avaliação
final das candidaturas.
Note-se que o apoio manifestado decorre no seguimento
de diligências efectuadas pelos municípios da CIM Cávado que já tinham aprovado o aprofundamento do seu envolvimento na prossecução das iniciativas e objectivos.
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BabeliUM
celebra
Dia Europeu
das Línguas
NO MESMO DIA que celebra 13 anos, o BabeliUM
da UMinho assinala o Dia Europeu das Línguas.

DR

BabeliUM assinala 13.º aniversário no Dia Europeu das Línguas (próxima segunda-feira, dia 26 de Setembro)

UMINHO
| Fábio Moreira |

O BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho
vai assinalar, na próxima segunda-feira (dia 26 de Setembro) o
seu 13.º aniversário. As celebrações, enquadradas no Dia Europeu das Línguas, vão contar com
um evento multilingue, expectando-se a presença de 170 alunos dos agrupamentos escolares
de Ponte de Lima, da Secundária
Camilo Castelo Branco (Vila
Nova de Famalicão) e da EB 2,3
de Real (Braga). A iniciativa irá
decorrer das 9.30 horas até às 12
horas, no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga.
A abertura do evento conta
com a presença do director do
BabeliUM, Jaime Costa, e o professor Jorge Pereira, seguindo-se
então quatro sessões de 30 minutos nas línguas francesa (9:45
horas), inglesa (10:15 horas),
russa (10:45 horas) e turca
(11:15 horas).
A UMinho, através da Escola
de Letras, Artes e Ciências Hu-

manas, é pioneira no ensino superior em Portugal na introdução de cursos livres de línguas e
culturas estrangeiras para o público em geral, desenvolvendo
programas e aprendizagens em
diversos formatos. O seu centro
de línguas BabeliUM nasceu em
2009 para acentuar essa dinâmica. Além de projectos de formação e promoção do multilinguismo e multiculturalismo, presta
serviços de tradução, interpretação, legendagem e revisão de
textos a nível académico e a comunidade em geral.
O Dia Europeu das Línguas foi
instituído em 2001 pelo Conselho da Europa e pela Comissão
Europeia para celebrar a riqueza
e a diversidade linguística e cultural da Europa. O fim é sensibilizar as pessoas, as empresas e as
instituições para a aprendizagem
das línguas como competências
cada vez mais necessárias à mobilidade, à empregabilidade e ao
desenvolvimento pessoal dos cidadãos, bem como ao aprofundamento das democracias e do
diálogo intercultural.

§rádio
A 7 de Outubro

Antena Minho assinala
aniversário do “Comunicar Ciência”
A rádio Antena Minho vai assinalar o aniversário do programa “Comunicar Ciência”, através do primeiro “Encontro de Comunicação de Ciência
Antena Minho - INL”.
Este evento está marcado para 7 de Outubro, entre as 9 horas e as 12.30
horas, e irá contar com a presença de quatro oradores no INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga.

Publicidade
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Terminal Café apresenta, nesta edição do Verde Cool, como petisco uma tosta de presunto e queijo brie, acompanhado de um copo de vinho Terras de Amares
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Situado numa das zonas mais movimentadas de Braga, na Rua Nova de Santa Cruz junto
à Universidade do Minho, o ‘Terminal Café’ surge como uma bela opção de almoço para
os estudantes, mas como um local de convívio e confraternização para estrangeiros.

_




Sabores do ‘Terminal Café’ abrem portas
a uma viagem deliciosa
AEB
| Fábio Moreira |

Desviado do centro da Cidade dos Arcebispos, mas localizado numa das áreas de maior movimento da cidade
bracarense, encontramos o Terminal Café. Com um espaço na Rua Nova de Santa Cruz, mesmo junto ao campus
de Gualtar da Universidade do Minho, o Terminal Café é
um dos estabelecimentos mais procurados por milhares
de estudantes à hora de almoço, mas que também atrai
um outro tipo clientes ao final do dia.
João Augusto, responsável por este espaço há três anos,
reconhece que os estudantes universitários compõem
uma boa parte da sua clientela e que, por isso, o Terminal
Café aposta em diárias à hora de almoço.
“Durante a hora de almoço, a maior parte dos nossos
clientes são estudantes universitários que procuram uma
Publicidade

coisa rápida e acessível para almoçar. Por isso, a esta hora, nós apostamos em refeições diárias, que apresentamos com uma grande qualidade e em grande quantidade,
tentando manter um preço acessível para as carteiras dos
nossos clientes”, reconhece João Augusto.
Contudo, com o avançar da noite e chegar da noite, o
Terminal Café deixa de ser procurado por estudantes,
dando lugar a um outro tipo de clientela.
“Durante a tarde e à noite, a nossa clientela já é mais
variada. A essas já não temos tantos estudantes e começam a surgir vários estrangeiros e trabalhadores que nos
procuram. Durante a hora do jantar, não servimos diárias, mas temos uma vasta e variadíssima oferta de sanduíches que são agrado de todos os que nos visitam. O
Terminal Café é uma casa que está pronta para receber
todos”, garante o responsável João Augusto.
João Augusto também reconhece que pandemia da Co-

vid-19 deu uma ajuda a tornar o espaço mais acessível
aos clientes, graças às plataformas online.
“Com a pandemia da Covid-19, nós fomos obrigados a
trabalhar mais à base do take-away e das entregas a domicílio. Isso levou-nos a apresentar os nossos produtos
em plataformas online essenciais para a restauração, como são o caso da Uber Eats e a Glovo”, explicou o responsável deste espaço.
Para esta edição do ‘Verde Cool’, o ‘Terminal Café’
apresenta uma proposta de “fazer água na boca”. João
Augusto dá destaque ao vinho ‘Folclore Branco’ da Adega de Braga, um vinho menos ácido que casa muito bem
com o sabor forte do hamburguer de frango panado com
cebola caramelizada e queijo. Mas atenção que este não é
queijo qualquer: o Terminal Café utiliza um queijo tipicamente espanhol, com um sabor mais distinto e forte,
casando-o assim com um vinho mais suave ao paladar.
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Vila Verde

Minho

lll
A celebração terminou
com concerto de saxofone
pela musicoterapeuta
Ana Correia, assumindo
a estimulação auditiva.

Casa da Alegria celebrou Dia
Mundial da Doença de Alzheimer
PROJECTO Jardim Terapêutico e Sensorial desenvolvido na Casa da Alegria foi destacado na
comemoração do Dia Mundial da Doença de Alzheimer.
VILA VERDE
| Redacção |

A Casa da Alegria, instituição do
Centro Social Vale do Homem
(CSVH), comemorou o Dia
Mundial da Doença de Alzheimer numa cerimónia que contou
com uma dezena de instituições
dos concelhos de Vila Verde,
Amares, Terras de Bouro e Braga e juntou meia centena de
utentes.
Jorge Pereira, presidente do
CSVH, registou a “importância
do Jardim Terapêutico e Sensorial e da participação no estudo
desenvolvido pelo IPCA sobre o
impacto desta terapêutica não

farmacológica nos utentes”.
O CSVH tem o projecto Jardim
Terapêutico e Sensorial, dotado
de equipamentos e condições arquitectónicas com o objectivo de
estimular os sentidos dos utentes. O projecto está aberto à comunidade e por ele já passaram
mais de 200 utentes de instituições de Amares, Braga, Terras
de Bouro e Vila Verde.
Sílvia Peixoto, directora técnica da Casa da Alegria, explicou
que “as necessidades da pessoa
com doença de Alzheimer variam ao longo dos dias” e, por isso, “é desafiante trabalhar com
eles diariamente”.
Sandra Cerqueira, directora

DR

Utentes da Casa da Alegria em jornada de convívio

técnica adjunta, referiu que “trabalhar com pessoas com a doença de Alzheimer é um desafio
constante” e explicou que “cada
dia é um dia. Hoje eles reagem
de uma forma, amanhã de outra
complemente diferente”.
Na Casa da Alegria “apostamos nas terapias não farmacológicas, que ajudam a melhorar a
qualidade de vida dos utentes”,
disse a enfermeira Sílvia Peixoto, que salientou que “a missão é
não só tentar estagnar a evolução da doença, como dar qualidade de vida aos utentes”.
Segundo Sílvia Peixoto, “os
utentes reagem bem aos estímulos e a toda a envolvência do Jardim Terapêutico e Sensorial, o
que nos deixa muito satisfeitas
porque o nosso o objectivo é que
tenham qualidade de vida”.
Publicidade
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Hoje e amanhã

Câmara retoma as obras
no Largo Rodrigues Sampaio

Esposende celebra
Jornadas Europeias
do Património

EMPREITADA de requalificação do centro urbano de Esposende foi retomada. ‘Novo’ Largo Rodrigues
Sampaio deverá estar pronto em Junho de 2023.
ESPOSENDE
| Redacção |

Foram retomadas, esta semana,
as obras de requalificação do
Largo Rodrigues Sampaio e zona envolvente, anunciou a Câmara Municipal de Esposende.
Depois de concluída a primeira
fase da intervenção, que se centrou na requalificação da Praça
D. Frei Bartolomeu dos Mártires, cuja reabertura ao trânsito
ocorreu no passado dia 30 de Julho, a Câmara Municipal dá continuidade aos trabalhos de requalificação da zona central da
cidade, aproveitando a oportunidade de financiamento do Plano
de Acção para a Regeneração
Urbana (PARU).
Traduzindo-se num investimento de cerca de 1 milhão e
250 mil euros, a requalificação
do Largo Rodrigues Sampaio
privilegia a mobilidade sustentável, pedonal e ciclável, além de
contemplar o reordenamento do
trânsito automóvel e a reformulação dos espaços, procurando o
desenvolvimento harmonioso e
a dinamização económica e turística e eliminando barreiras arquitectónicas.
O Largo Rodrigues Sampaio
situa-se no núcleo urbano central da cidade de Esposende, em
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Largo Rodrigues Sampaio em obras nos próximos meses

estreita ligação à frente ribeirinha e com toda a cidade, assumindo um papel de grande relevância, acolhendo várias esculturas e a realização de actividades lúdicas e culturais de grande
importância para a vitalidade
económica e social da cidade. O
objectivo da intervenção passa
por renovar este espaço, apresentando uma imagem mais
atractiva e em consonância com
o que se quer para a zona central
da cidade.

Considerando que a concretização desta empreitada acarreta
transtornos e condicionalismos
diversos, a Câmara Municipal
de Esposende procurou minimizar essas contrariedades, executando os trabalhos em duas fases, suspendendo os trabalhos
durante o período de Verão, com
a preocupação de salvaguarda
dos interesses dos comerciantes
locais, atendendo a que se trata
de um período de maior afluência de pessoas à cidade.

Segundo a autarquia, pretendeu-se manter o Largo Rodrigues Sampaio acessível, proporcionando a fruição deste espaço.
A actual segunda fase da obra
deverá estar concluída em Junho
de 2023.
O presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, apelou
à compreensão e colaboração
dos moradores durante o período
em que decorrem os trabalhos,
reiterando que “todos ficarão a
ganhar com as melhorias”.

O Município de Esposende celebra’as Jornadas Europeias
do Património, Sob o lema
‘Património Sustentável’, as
Jornadas convidam a explorar
medidas para proteger o património cultural no contexto
das alterações climáticas.
Hoje realiza-se o ‘Roteiro
V.O.U. Patrimoniar...’, uma
visita orientada única, que inicia no Forte de S. João Baptista e que termina no Arquivo
Municipal. Na praia de Apúlia, realiza-se a oficina musical ‘Aprender com o som dos
Búzios’.
De tarde, as iniciativas concentram-se no Castro de S.
Lourenço, com o convite à
participação, a partir das 14.30
horas, na oficina ‘Pão de bolota’, para experienciar a milenar confecção do pão feito
com recurso à bolota e degustar produtos inspirados na alimentação castreja.
O concerto ‘Vai-te Cuca’, às
16 horas, pelo ensemble Cardo-Roxo, propõe um programa orientado para a música
tradicional portuguesa dedicada à infância e às vivências
familiar e comunitária.
O programa termina com a
apresentação, pelas 17 horas,
do e-book juvenil ‘Caturo e o
colar de ouro’, alusivo à cultura castreja. Amanhã, às 16 horas, a Biblioteca Municipal
propõe a rubrica ‘Histórias em
família’, dedicada ao livro ‘O
soldado romano’, de Agustina
Bessa Luís, dinamizada por
‘Pontos d’Exclamação’.

Acto simbólico foi presisido pela vereadora Ana Genoveva

Município entrega fichas escolares
aos alunos na abertura do ano lectivo
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

Seguindo uma política de apoio
à educação escolar, a Câmara
Municipal de Terras de Bouro
comparticipou as fichas de trabalho complementares aos manuais escolares. Este material
pedagógico foi, simbolicamente,
distribuído pela Vereadora Municipal, Ana Genoveva e por

membros da direcção do Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro.
Neste âmbito e numa tentativa
de redução dos elevados custos
que a educação tem para as famílias, a Câmara Municipal de
Terras de Bouro comparticipou
na íntegra, para o ano lectivo de
2022/2023, os livros de Fichas
de Trabalho complementares,
que foram adoptados pelo Agru-

pamento de Escolas, a todos os
alunos que se encontrem a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico em todo o concelho de Terras de Bouro, independentemente do seu escalonamento em
termos de Acção Social Escolar.
Este apoio ainda atinge valores
significativos e neste caso foi
um investimento total de 5.549,
73 euros por parte da Câmara
Municipal de Terras de Bouro.
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Município comparticipou os livros de fichas a todos os alunos do 1.º Ciclo
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Vieira do Minho

‘Feira da Ladra’ de regresso para
divertir e impulsionar a economia
CÂMARA Municipal de Vieira do Minho reforçou investimento nas principais festividades concelhias.
Feira da Ladra assume-se como montra da economia local e atractivo para a visita ao concelho.
VIEIRA DO MINHO
| José Paulo Silva |

O Município de Vieira do Minho
investe cerca de 120 mil euros
no regresso da Feira da Ladra,
principal festividade do concelho, que decorre de 30 de Setembro a 3 de Outubro. Ontem, na
apresentação do programa dos
quatro dias de festa, o presidente
da Câmara Municipal, António
Cardoso, realçou a importância
da Feira da Ladra para “dar a
conhecer e promover o concelho”, que regista uma atracção
turística acima da média da região Norte.
O comércio local, a restauração e as unidades de turismo têm
na Feira da Ladra - que retoma
após dois anos de suspensão devido à pandemia de Covid-19 “a sua grande oportunidade de
negócio”, com a expectativa da
presença de “milhares de forasteiros” na sede do concelho, relevam os responsáveis municipais.
Para além de um mercado de
produtos locais com a presença
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Programa da Feira da Ladra 2022 foi ontem apresentado

de quatro dezenas de expositores, a Feira da Ladra junta centenas de tendas de venda ambulante espalhadas pelas ruas da vila
de Vieira do Minho, tendo este
ano a Câmara Municipal optado
por não autorizar locais de venda na praça central , permitindo

assim uma melhor circulação de
pessoas.
Do cartaz cultural da Feira da
Ladra, que conta com a participação de grupos musicais, ranchos folclóricos, tocadores de
concertina e tocadores ao desafio do concelho, as quatro noites

serão animadas com concertos
de Bárbara Bandeira, grupo Resistência, Mónica Sintra e da dupla João Neto e Leonardo.
O cortejo etnográfico, na tarde
do dia 2 de Outubro, domingo, é
outro dos pontos alto do programa, este ano enriquecido com a

+ mais
A designação Feira
da Ladra remonta
aos tempos em que
os habitantes das aldeias
de Vieira do Minho
se deslocavam a pé até
à feira, com recurso
a um pau em forma
de forquilha que
aproveitavam para,
ao longo do trajecto,
ir ‘roubando’ as uvas
das latadas.
Esse pau foi depressa
batizado de ‘ladra’,
o que depois deu origem
ao nome das festas
concelhias.
participação da bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, grupos de bombos e dos Bombeiros
Voluntários de Vieira do Minho.
O regresso do cortejo etnográfico à principal avenida de Vieira do Minho foi uma das novidades anunciadas ontem pela
Câmara Municipal de Vieira do
Minho.
O programa da Feira da Ladra
2022 arranca no dia 30 de Setembro, às 17 horas, com a inauguração da Feira de Produtos
Locais, da Exposição Pecuária e
da mostra ‘Jornal de Vieira - 50
anos de Imagem.

Concursos e chegas de bois

Dia do Garrano num programa que dá destaque à pecuária
VIEIRA DO MINHO
| José Paulo Silva |

O programa da Feira da Ladra
tem o dia 1 de Outubro dedicado
ao garrano, um equino autóctone
que o Município de Vieira do
Minho e uma associação de criadores local pretende promover
como património genético relevante da Serra da Cabreira.
O Dia do Garrano conta, para
além de um concurso nacional,
com provas de atrelagem, obstáculos, passo travado e galope e a
‘corrida do cabrito’.
Em 1988, foi constituída como
secção da Cooperativa Agrícola
dos Agricultores de Vieira do
Minho a Associação de Criado-

res de Equinos Raça Garrana
(ACERG).
Ontem, o médico veterinário
José Vieira Leite garantiu que a
Serra da Cabreira acolhe dos
melhores exemplares daquela
raça, sendo importante defendêla enquanto património genético
e elemento de atracção turística.
O médico veterinário destacou
o investimento do Município de
Vieira do Minho nos diversos
concursos pecuários que fazem
parte do programa da Feira da
Ladra, concretamente os de
equinos, bovinos, ovinos, caprinos e galinhas.
“Há um esforço grande do Município para chamar o que existe
de melhor nas várias raças au-
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Garranos fazem parte do património genético da Serra da Cabreira

tóctones, nomeadamente na raça
barrosã, já que o concelho vieirense é o segundo da região Norte com uma produção de denominação de origem protegida
superior a mil vitelos por ano.
“A actividade pecuária é importante para a fixação das populações e a atracção de novos
produtores”, afiançou Vieira
Leite.
As chegas de bois, nos dias 2 e
3 de Outubro, são outros dos
atractivos da Feira da Ladra, tendo ontem o presidente da Câmara Municipal , anunciado que esta demonstração se passa a
realizar “todos os meses” para
incentivar produtores e chamar
mais gente ao concelho.
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CCVF acolhe encontro
de Arte Participativa

Fafe

Encontro anual da Associação
das Instituições Europeias de Migração

DEBATE sobre arte particiopativa acontece a 30 de Setembro e 1 de Outubro com conversas, documentário e espetáculo de Victor Hugo Pontes.
GUIMARÃES
| Redacção |

A Oficina junta-se à iniciativa
PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social da Fundação
Calouste Gulbenkian para promover dois dias de conversas e
espectáculos em volta do tema
da arte participativa.
Num período pós-pandémico e
num momento em que no mundo se registam fracturas políticas, sociais e culturais evidentes,
serão debatidos mecanismos de
participação que contribuam para a democratização do acesso à
arte, para a (co)criação artística
e para a transformação social.
O Arte Participativa decorre no
Centro Cultural Vila Flor
(CCVF) a 30 de Setembro e 1 de
Outubro, preenchendo vários espaços deste equipamento com
momentos de reflexão sobre matérias como as práticas de participação artística e da sua influência num envelhecimento
activo e também de fruição com
o espetáculo de dança ‘Meio no
Meio’ de Victor Hugo Pontes e o
documentário ‘Chegou a nossa
vez’ de Maria Remédio.
No dia 30, o CCVF é espaço de
Publicidade
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‘Meio no Meio’, projecto da Artemrede com direção artística de Victor Hugo Pontes

agregação o debate ‘Instituições
Culturais e Instituições Sociais:
olhares sobre práticas de participação artística’, com Hugo
Cruz (criador, programador vultural e investigador), Luís Jerónimo (Fundação Calouste Gulbenkian), Ana Bragança e Ricardo Baptista (ondamarela) e a CERCIGUI - Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Cidadãos com Incapacidades
de Guimarães.
No mesmo dia, uma outra con-

versa aponta focos para as ‘Práticas artísticas como forma de
envelhecimento activo’, contando com Francisco Neves (Educação e Mediação Cultural d’A
Oficina), Caroline Bampa (criadora, mediadora e gestora vultural), ADCL - Associação para o
Desenvolvimento das Comunidade Locais e Companhia
Maior.
Ambas as conversas são de entrada gratuita até ao limite da lotação disponível.

De 28 de Setembro a 1 de Outubro, Fafe acolhe a 32.ª conferência anual
da AEMI - Associação das Instituições Europeias de Migração, uma rede
de quarenta organizações europeias que trabalham no campo da História
das Migrações e da qual o Museu das Migrações e das Comunidades – sediado em Fafe e pioneiro em Portugal - é membro integrante.
A conferência, subordinada à temática ‘Refúgio e Acolhimento - Caminhos para a Inserção’, contará com dezenas de investigadores e especialistas na matéria provenientes de Espanha, Eslovénia, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo, Polónia, Itália, Finlândia e Portugal.
O Município de Fafe apresentará, no decorrer da iniciativa, o programa
de acolhimento criado para refugiados ucranianos que foram recebidos
no concelho poucas semanas após o início do conflito. Fafe acolhe várias
famílias e cidadãos ucranianos, tendo providenciado, entre outros mecanismos de suporte, cursos de português, colocação das crianças nas escolas locais e apoio à entrada dos jovens no ensino superior, entre muitas
outras ações de apoio social e saúde implementadas em articulação com
os programas nacionais.
A vereadora da Cultura e Relações Internacionais, Paula Nogueira, fará
um enquadramento da forte ligação de Fafe à diáspora, destacando aspectos relacionados com a projecção do Museu das Migrações, o trabalho
que está em curso em torno da história e memória colectiva, e a campanha recentemente lançada ‘Fafe e os fafenses pelo Mundo’, através da
qual se pretende mapear a diáspora fafense, através de um census destinado aos milhares de fafenses espalhados pelo mundo.

Celorico de Basto

Festa em Britelo, Gémeos e Ourilhe
No passado fim-de-semana, a União de Freguesias de Britelo, Gémeos e
Ourilhe celebrou o ‘Dia da Freguesia’, com um conjunto de actividades de
reforço da identidade e sentimento de pertença à autarquia que compõe
a sede do concelho. No programa destacou-se uma caminhada e trail,
realizada pela Associação Basto Move.te, que juntou centenas de participantes. O presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, José Peixoto Lima, marcou presença em vários momentos do evento, referindo
“enorme satisfação com que o Município se associa a esta festa que celebra o território, a união e as pessoas que aqui vivem”. Destacou “a boa relação existente entre o Município e a Junta de Freguesia, como um sinal
positivo dado pelas duas instituições, que não obstante serem de forças
políticas diferentes, conseguem centrar as suas prioridades no serviço
público, no trabalho em prol da população, honrando o mandato que
lhes foi conferido por quem tem a expectativa de ver os seus problemas
resolvidos, a sua vida facilitada, o seu futuro acautelado e um apoio efevtivo aqueles que precisam de mais apoio”.
Alberto Mesquita, presidente da União de Freguesias, mostrou contentamento “pela elevada participação da população e pelo ambiente festivo
que marcou esta celebração”, referindo que a mesma “irá repetir-se nos
próximos anos, com o objectivo de incentivar o espírito comunitário ”.

Celorico de Basto

Município atribuiu medalha
de mérito grau ouro a D. Augusto César
O Município de Celorico de Basto atribuiu medalha de mérito grau ouro a
D. Augusto César. A cerimónia de homenagem decorreu em Fervença,
freguesia que o viu nascer, juntando amigos e familiares do Bispo emérito de Portalegre e Castelo Branco.
No domingo, 18 de Setembro, a Igreja de Fervença acolheu a homenagem a D. Augusto César, no momento em que se assinalam os cinquenta
anos de ordenação episcopal do Bispo emérito de Portalegre e Castelo
Branco.
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Viana do Castelo

Luís Nobre debate temas centrais
com embaixadora da Noruega
PRESIDENTE vianense acolheu a representante do país nórdico no nosso país para uma reunião onde
foram discutidas questões relacionadas com sustentabilidade, economia, energia e meio ambiente.

DR

Luís Nobre interveio na sessão

VIANA DO CASTELO

Vídeo-conferência

| Redacção |

Alterações climáticas
e suas consequências
no mar em reflexão

Por iniciativa da Embaixada, a
embaixadora da Noruega em
Portugal, Tove Bruvik Westberg,
reuniu no dia de ontem com o
Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, Luís Nobre. Na agenda do encontro estiveram temas de comum interesse, já que a embaixadora se mostrou interessada em conhecer a
realidade de Viana do Castelo
em áreas tão diversas como a
sustentabilidade, a economia, a
energia, o meio ambiente e as relações institucionais.
Para a embaixadora, que identificou Viana do Castelo como
uma referência em áreas como
a sustentabilidade, o mar e a
energia, esta visita visou sobretudo o aprofundamento das relações institucionais entre entidades públicas e privadas e teve como propósito criar uma
plataforma que envolva os interessados em torno de temas importantes para a Noruega e para
a sua embaixada, nomeadamente a energia e recursos marítimos, o clima e o meio ambiente.

DR

Tove Bruvik Westberg, embaixadora da Noruega, considera Viana uma referência em áreas como a sustentabilidade, o mar e a energia

Para tal, irá ser criada uma
equipa de trabalho juntamente
com a embaixada de forma a
aceder a financiamento para projectos relacionados com a economia, a cultura, as relações institucionais e ambiente, nomeadamente através do Fundo Ambiental Europeu.

Na reunião, o autarca vianense
apresentou as estratégias do município para áreas como os projectos ligados às energias renováveis, o sector naval, a Náutica
nas Escolas e o Centro de Mar e
sobretudo sobre a Economia do
Mar, a Agenda do Mar 2030 e a
literacia do mar.

Esta acção de diplomacia institucional está entre os objectivos
da Autarquia que, desta forma,
dá a conhecer as potencialidades
e as estratégias que tem definidas em áreas fundamentais como a economia, a economia do
mar, o ambiente e a sustentabilidade.

Luís Nobre participou no arranque da vídeo-conferência que
uniu Comité de Geminações de
Pessac e o Município de Viana
do Castelo no debate sobre as
consequências das alterações
climáticas e a sustentabilidade
do uso da água.
A sessão aconteceu a partir do
auditório do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental
(CMIA) e contou com as intervenções do autarca vianense, do
Cônsul de Portugal em Bordéus
e do Presidente do Comité das
Geminações. Esta actividade foi
incluída no calendário da Temporada França-Portugal, iniciativa dos Governos de Portugal e
França, tendo como objectivos
discutir a juventude, a educação
e o ambiente, com uma preocupação acrescida em relação ao
meio marinho, o mar, subida das
águas, preservação do meio ambiente e das comunidades ribeirinhas, desenvolvimento sustentável, entre outros.

Objectivo passa também por reduzir impactos negativos no trânsito

Câmara e PSP criam aplicação para o combate à sinistralidade rodoviária
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A CM Viana do Castelo e a Polícia de Segurança Pública assinaram um protocolo que dá mais
um passo na implementação de
ferramentas tecnológicas que
permitam resolver situações da
sinistralidade rodoviária. A autarquia e a PSP estão a implementar uma aplicação criada pelos técnicos de Sistema de
Informação Geográfica (SIG) da
Câmara para georreferenciar, em
tempo real, acidentes de forma a
perceber-se melhor as suas causas para num futuro poder actuar

no local e impedir a sinistralidade rodoviária ou mesmo para reduzir impactos negativos no fluxo de trânsito.
O autarca, Luís Nobre, considera que se trata do impulso para
“tornar Viana do Castelo uma cidade inteligente”, pelo que este
protocolo se torna “virtuoso” ao
unir a vontade das duas entidades, podendo potenciar-se para
outras vertentes num futuro próximo.
Com este protocolo, no âmbito
da Semana Europeia da Mobilidade, a PSP tem agora ao seu
dispor meios informáticos que
vão tornar a comunicação entre

as duas entidades mais fácil.
De acordo com o comandante
da PSP, Rui Conde, trata-se de
implementar medidas de redução de sinistralidade rodoviária,
facilitando o contacto entre entidades. Também Luís Nobre fala
em “objectivos comuns” num
trabalho que pode e deve ser
aprofundado na desmaterialização entre organismos e a relação
com o cidadão. “Este é um protocolo virtuoso porque ajuda a
planear sobretudo a segurança
rodoviária”, declarou o autarca,
sublinhando ainda que a tecnologia em tempo real é todo um
“espaço novo de trabalho”.
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Luís Nobre e Rui Conde na assinatura do protocolo entre Câmara e PSP
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Monção

Chama da solidariedade passou em Monção
e encerra hoje no Jardim da Marginal
CONVÍVIO das IPSS do concelho teve lugar no Parque das Caldas. O autarca Autónio Barbosa reafirmou a importância
do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área social, visando as melhores respostas para o bem-estar dos idosos.
MONÇÃO
| Redacção |

A chama da solidariedade, que
percorreu os concelhos do Alto
Minho, entre 21 de Setembro e
hoje, dia 24, passou também por
Monção. Para a receber, as IPSS
do concelho juntaram-se, em
confraternização, no Parque das
Caldas, tendo a animação ficado
a cargo da Tuna da Universidade
Sénior de Monção.
Na companhia do Vice-Presidente da CNIS (Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade), Eleutério Alves, e
da Presidente da UDIVC, Filomena Araújo, o autarca monçanense, António Barbosa, reafirmou a importância do trabalho
efectuado pelos profissionais da
área social, visando as melhores
respostas para o bem-estar e
qualidade de vida dos nossos
idosos.
António Barbosa desejou que a
chama da solidariedade acrescente ânimo e entusiasmo ao valioso e profícuo trabalho das instituições sociais do concelho e
agradeceu, de coração, toda a
dedicação e disponibilidade colocada ao serviço da cidadania e
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António Barbosa recebe a chama da solidariedade das mãos de Filomena Araújo

lll
Momento de partilha teve
como objectivo dar a conhecer o trabalho que as instituições desenvolvem em
benefício dos mais velhos.

envelhecimento activo.
Além do convívio e alegria, a
festa da solidariedade contou
com um momento enternecedor.
Em dia de aniversário, o “Manelzinho”, cliente da APPACDM, ouviu os presentes
cantarem-lhe “Parabéns a Você”,

Convívio entre idosos de várias instituições de solidaridade do concelho de Monção

seguido de uma emocionante
salva de palmas. E, assim, a entrada nos 42 anos tornou-se especial e inesquecível.
A Festa da Solidariedade no
distrito de Viana do Castelo pretende ser um momento de partilha e alegria entre as instituições

sociais e as comunidades locais,
dando a conhecer o trabalho que
desenvolvem em benefício da
população mais envelhecida. A
grande festa, que assinala o encerramento desta iniciativa, decorrerá hoje, 24 de setembro, no
Jardim da Marginal, em Viana.

Objectivo passa por promver o desporto e a actividade física em toda a Europa, a nível nacional, regional e local, encorajando mais pessoas a serem activas

Arrancou a Semana Europeia do Desporto no município de Monção
MONÇÃO
| Redacção |

A Semana Europeia do Desporto, cujo tema central é #BeActive, constitui uma iniciativa desenvolvida pela Comissão
Europeia, de forma a incentivar
a universalidade do desporto e,
por inerência, a actividade física
junto de todos os cidadãos, de
qualquer idade.
Desde ontem e até 30 de setembro, numa parceria com as
associações, clubes e ginásios
locais, a Câmara Municipal de
Monção promove várias actividades recreativas e desportivas

gratuitas, dando a conhecer as
modalidades e os equipamentos
existentes no concelho.
O objectivo central é incentivar
a população a praticar exercício
físico, contribuindo para uma
sociedade mais dinâmica e activa. Com foco na implementação
de estilos de vida saudáveis, assente num contexto marcado pela descontração e informalidade,
pretende-se o desenvolvimento
pessoal e social dos cidadãos, favorecendo a qualidade de vida e
o bem-estar.
Ao longo desta semana, com
excepção do dia hoje, estão previstas várias actividades de des-

porto fitness, náutico, urbano,
inclusivo e sénior. Ontem, sextafeira, no primeiro dia, o jardim
da Biblioteca Municipal recebeu
sessões de yoga e a Praça da República foi palco de aulas de pilates, step e localizada. Para
amanhã está prevista a descida
do Rio Minho em kayak.
Constituindo-se como um
grande acontecimento à escala
europeia, onde os cidadãos têm a
possibilidade de experienciar actividades e participar em eventos, a Semana Europeia do Desporto tem como finalidade
promover os valores associados
à prática desportiva.
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Autarquia disponibiliza actividades à população em geral, de forma gratuita
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SC Braga

Desporto

§breves

“SC BRAGA ABRIU-ME AS PORTAS
E REPRESENTA TUDO PARA MIM”
FABIANO sente dívida de gratidão para com o clube, pelo qual garante dar sempre tudo dentro de
campo. Porta da equipa principal abriu-se pela mão do actual técnico. Baterias apontadas ao Dragão.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Estreou-se pela equipa principal
do SC Braga na ponta final de
2019/20, já com Artur Jorge como técnico interino e, depois de
uma cedência à Académica na
temporada seguinte, fixou-se
mesmo no plantel dos arsenalistas, pelo qual já contabiliza 46
jogos oficiais.
“Por incrível que pareça foi
com o Artur [Jorge] que eu subi
e estou muito feliz. É um grande
treinador. Estou com ele desde
os sub-19. Aprendi e evolui muito com ele. É um grande treinador. Temos de ouvir e perceber o
que ele quer e colocar em prática
dentro de campo”, assinalou o
lateral-direito Fabiano, que aos
22 anos se sente muito feliz.
“Os meus amigos e família estão muito felizes comigo, pelo
rendimento que tenho tido. O
Braga tem-me ajudado e apoiado muito. A minha família
acompanha-me muito lá desde o
Brasil. A família para mim é tudo. Estou aqui por eles, pelo
meu sonho. Fico feliz por poder
chegar onde estou e ajudá-los”,

SCB

Fabiano estreou-se na equipa principal do SC Braga na recta final de 2019/20

referiu, em declarações à NEXT,
olhando para aquilo que foi o último jogo, diante do Vizela.
“Durante o jogo eu fui falar
com o mister e disse-lhe para ter

calma, porque eu tinha a certeza
que íamos ganhar. Com o final
do jogo a aproximar-se começa a
dar aquele nervosismo, ao ver o
tempo a passar, mas sabia que

nós íamos ganhar. Focámo-nos
até ao último minuto, sabíamos
o que queríamos e estou muito
feliz”, acrescentou, garantindo
ver muita “união no balneário,
assim como dentro de campo”.
“Todos brincam uns com os outros e todos estão ali para se
apoiarem uns aos outros. Isso é
muito importante”, completou,
antes de realçar a importância
que o SC Braga teve e tem na
sua vida.
“Agradeço ao Braga, que representa tudo para mim. Abriume as portas e se for preciso comer relva eu como. O Braga é
muito importante para mim”,
explicou, concluindo já apontando baterias para o próximo duelo, no Estádio do Dragão, frente
ao FC Porto.
“Vai ser um Braga forte, da
mesma forma como começou o
campeonato. Continuaremos a
pensar nos nossos objectivos e,
dentro de campo, entramos sempre para ganhar.”, rematou Fabiano, titular no lado direito da
defesa desde a lesão de Víctor
Gómez, logo na primeira jornada do campeonato, diante do
Sporting (3-3).

Internacionais
‘Abelito’ bisa; Rodrigo
Gomes não foi feliz
Dois guerreiros ontem em acção,
ambos em encontros particulares.
Rodrigo Gomes foi titular e alinhou
os 90 minutos na derrota (1-2)
diante de Itália, nos sub-20. Já Abel
Ruiz, ao serviço dos sub-21 espanhóis, bisou no triunfo sobre a Roménia (1-4).

Mobilização
Mais de 1.300 bilhetes
para o Dragão vendidos
Está a formar-se mais uma grande
onda de apoio dos adeptos do SC
Braga, agora para a visita ao Dragão. Dos 2.121 bilhetes disponibilizados, já foram vendidos mais de
1.300. Cada ingresso tem um custo
de 20 euros, mais três em caso da
aquisição do pacote com viagem,
cuja reserva terá de ser feita até às
15 horas de quinta-feira, dia 29.
Os ingressos continuam à venda
nas lojas oficiais até às 16h de dia
30. O jogo começa às 21.15 horas.

Sub-23
Triunfo no particular
diante da AD Fafe (1-0)
Os comandados de Rui Duarte venceram a AD Fafe, da Liga 3, num
particular realizado ontem de manhã na Cidade Desportiva. Enzo
Tayamoutou marcou o único golo
do jogo, depois de uma assistência
de David Nzanza. O regresso à competição está marcado para o dia 4
de Outubro, diante do Vizela.

Pedro Santos fez o primeiro balanço do que já foi jogado pela equipa B na Liga 3 e falou das metas pessoais: “não nos falta nada para podermos dar o nosso melhor”

“Somos uns privilegiados pelas condições que temos na Cidade Desportiva”
SC BRAGA B
| Ricardo Anselmo |

Depois de um empate e uma derrota, a equipa B do SC Braga
atravessa um bom momento na
Liga 3, com dois triunfos consecutivos, para os quais o médio
Pedro Santos encontra justificação na união que a equipa de
Custódio tem revelado.
“Acima de tudo, tem melhorado a nossa atitude. Temos sido
mais equipa, mais coletivo, temos puxado mais uns pelos outros e isso tem-se refletido em
campo”, destaca, sem travar em

termos de ambição.
“Queremos ser ainda mais dominadores, ter mais o controlo
do jogo, não precisávamos de
sofrer tanto para vencer os últimos dois jogos e acreditamos
que no futuro vamos conseguir
resolver os jogos mais cedo. É
para isso que vamos trabalhar”,
explicou o centro-campista que
está a cumprir a segunda época
nos bês arsenalistas, depois de
ter passado pelos sub-19 e sub23, sempre sob o comando de
Artur Jorge.
“Tenho como meta para esta
temporada estrear-me na equipa

SCB

Pedro Santos, médio do SC Braga B

A. Vou fazer tudo para que seja
possível e se um dia o mister Artur Jorge precisar de mim estou
cá para dar uma resposta”, referiu, acrescentando: “Sou o mesmo Pedro de há cinco anos
[quando chegou ao clube para os
Sub-19] que ambicionava estar
cá hoje na equipa B e tenho crescido todos os dias a nível mental, técnico e espero continuar a
crescer como jogador e como
pessoa. Somos uns privilegiados
por aquilo que são as condições
da Cidade Desportiva porque
não nos falta nada para podermos dar o nosso máximo”, reco-

nheceu, admitindo sentir-se um
“guerreiro”. “Mesmo não sendo
de Braga, tenho as ideias, aquilo
que são os ideais do clube muito
presentes em mim. Por isso, sinto-me mesmo um guerreiro”,
asinalou, concluindo com elogios ao trabalho feito pelo técnico Custódio.
“É uma ideia de jogo que nos
motiva, que nos obriga a estar
em constante movimento para
termos bola e é isso que queremos. Pretendemos ser dominadores e quando o mister nos
apresentou essa ideia foi fácil de
acolhê-la”, rematou.
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Selecção Nacional

Engenheiro comenta ‘caso
Rafa’ e explica Ramos
PORTUGAL tem hoje jogo importante em Praga, diante da Rep. Checa,
às 19.45h, mas boa parte da antevisão centrou-se em questões individuais.
LIGA DAS NAÇÕES
| Ricardo Anselmo |

O selecionador Fernando Santos
esclareceu que Rafa Silva solicitou inicialmente a dispensa do
estágio para a Liga das Nações
e, posteriormente, informou a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que iria renunciar à
principal equipa das ‘quinas’.
“Recebi a comunicação do Rafa que não estava disponível para integrar o estágio por razões
pessoais e ao treinador compete
respeitar aquilo que é a decisão.

O que me comunicou a mim foi
a pedir dispensa do estágio e depois comunicou à FPF a indisponibilidade para fazer parte da seleção”, explicou Fernando
Santos, completando: “Temos de
respeitar, é o mais importante.
Tive sempre uma ótima relação
com o Rafa, como tenho com todos os jogadores da seleção. Foi
o que aconteceu”, acrescentou.
A chamada do estreante Gonçalo Ramos, foi para fazer face
aos problemas físicos de João
Félix, segundo Fernando Santos,
que garantiu a ausência do ata-

cante do avançado do Atlético
de Madrid para o jogo de hoje.
“O que aconteceu foi que no
primeiro dia de estágio percebi
que dificilmente o Félix poderia
estar neste jogo. A vinda do
Gonçalo Ramos teve que ver
com o Félix. Vamos ver se para
o jogo da Espanha estará, mas [o
Gonçalo Ramos] não veio como
substituo do Rafa”, garantiu.
Sobre o adversário, Fernando
Santos lembrou a vitória dos
checos sobre a Suíça (2-1) e o
empate com a Espanha (2-2), na
primeira e na segunda jornada,

FPF

Fernando Santos fez ontem a antevisão do Rep. Checa-Portugal

respetivamente, e alertou para os
“enormes problemas”.
“A República Checa tem jogadores de muita qualidade, é uma
equipa que sabe o que faz e cria
sempre enormes problemas. Em
Portugal foi assim e tiveram três,
quatro e cinco situações. Espero

equipa semelhante, mas temos
de olhar para nós e impor o nosso jogo”, apontou.
O encontro entre checos e lusos tem início às 19.45h, na
Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic

Publicidade

§notas
Liga das Nações

Hungria prolonga conto de fadas;
Inglaterra desce à Liga B
A Hungria continua a viver um grande momento, naquele
que é considerado o grupo da morte. Os magiares venceram
na Alemanha, por 1-0e mantêm-se no 1.º lugar, com 10 pontos, mais dois que a Itália, que venceu na recepção à Inglaterra e relegou os britânicos para a Liga B. Alemanha já não tem
hipótese de lutar pelo play-off.
ONTEM: Alemanha-Hungria, 0-1; Itália-Inglaterra, 1-0; Bósnia-Montenegro, 1-0; Finlândia-Roménia, 1-1; Geórgia-Macedónia, 2-0; Bulgária-Gibraltar, 5-1 e Estónia-Malta, 2-1.
HOJE: Espanha-Suiça (19.45h), Rep.Checa-Portugal (19.45h),
Arménia-Ucrânia (14h), Eslovénia-Noruega (17h), Escócia-Irlanda (19.45h), Israel-Albânia (19.45h), Sérvia-Suécia
(19.45h), Irlanda do Norte-Kosovo (17h) e Chipre-Grécia
(19.45h).

Particulares

Gil goleia Oliveirense (8-0);
Vizela empata a um com Leiria
A pausa competitiva foi aproveitada por Gil Vicente e Vizela
para a disputa de encontros particualares, diante de UD Oliveirense e U. Leiria, respectivamente. Os gilistas golearam
por 8-0, com Élder Santana a bisar e os restantes golos a serem marcados por Kevin, Fran Navarro, Mizuki Arai, Henrique
Gomes, Boselli e Bilel. Já os vizelenses empataram a um golo
com a União de Leiria. O tento da formação minhota foi
apontado por Samu.
O próximo jogo oficial do Gil Vicente é a 30 de setembro, em
Alvalade, frente ao Sporting. No dia seguinte, o Vizela recebe
o Portimonense. Ambos os jogos a contar para a 8.ª jornada
da I Liga.
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Governo distingue Vitória SC com
Medalha de Honra de Mérito Desportivo
ADEPTOS APUPARAM GOVERNANTE ao usar da palavra no encerramento das celebrações do centenário do Vitória SC.
Presidente da Câmara, Domingos Bragança, foi assobiado ao referir o nome de Pedro Proença, presidente da Liga.
GALA DOS CONQUISTADORES
| Rui Serapicos |

Na Gala dos Conquistadores,
que encerrou já ontem de madrugada no Pavilhão Multiusos
de Guimarães as comemorações
do centenário do Vitória SC, o
secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, distinguiu por volta da uma
hora de ontem, o clube vimaranense com a entrega da Medalha
de Honra de Mérito Desportivo,
um dos mais altos galardões do
governo.
Fortemente assobiado por um
grupo de algumas dezenas de
adeptos — como já antes tinha
sido o presidente da Liga Pedro
Proença ao ser referido o seu nome pelo presidente da Câmara
Domingos Bragança — , foi
com dificuldade que o governante conseguiu fazer ouvir o
seu discurso. Por entre os apupos, cânticos e assobios, João
Paulo Correia foi dizendo que o
Vitória Sport Clube estava a celebrar 100 anos de uma “história
rica e empolgante” e que “o país
desportivo admira”.
“Um dos maiores clubes do
país”, “eclético e multidesportivo”, foram epítetos que o secretário de Estado dirigiu ao Vitória, realçando a sua “massa
associativa apaixonada”.
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João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, entrega ao presidente do clube, António MIguel Cardoso, Medalha de Honra de Mérito Desportivo

Antes, tinha usado da palavra o
presidente da Câmara Domingos
Bragança, que ao cumprimentar
as individualidades presentes foi
fortemente vaiado ao referir o
presidente da Liga. “O Vitória
inspira a cidade de Guimarães”,
começou por dizer o autarca,

acrescentando que se esperam
ainda “muitas conquistas”.
Bragança salientou que ao manifestar gratidão, expressava a
gratidão “de toda a cidade”.
“Honra no passado, confiança
no presente e esperança no futuro” foi uma fórmula que o edil

vincou.
Já passava da uma da manha
quando o presidente do clube,
António Miguel Cardoso, agradeceu a todos, distinguindo os
membros da Comissão do Centenário, bem como os dirigentes
que o antecederam nos órgãos

sociais, considerando que o Vitória Sport Clube “muito lhes
deve”.
O presidente da direcção vincou como orientação para os
próximos tempos valores como
compromisso, ética, cultura e
união.

Pedro Emanuel Pereira tocou piano

Sofia Escobar cantou hino
da cidade de Guimarães
GALA DOS CONQUISTADORES
| Rui Serapicos |

A cantora Sofia Escobar, que
cantou o hino da cidade de Guimarães e o pianista Pedro Emanuel Pereira (ambos com reconhecimento internacional) são
dois dos artistas vimaranenses
que animaram a Gala dos Conquistadores, quinta-feira à noite,
no Pavilhão Multiusos.

Apresentada por Catarina Furtado, a gala contou grupos diversos, como os Nicolinos, que
abriram a festa ao ritmo dos
bombos.
Depois do hino do clube, de
Dino Freitas e de José Alberto
Reis, o cantor Zé Miguel encerrou o momento de abertura da
Gala com o hino que toca todos
os jogos no Estádio D. Afonso
Henriques.

DR

Vimaranense Sofia Escobar formou-se no Conservatório do Porto, antes de se radicar em Londres
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Vitória SC
§declarações

Vitorianos elegeram ‘onze’
e treinador do centenário

Rui Vitória
(treinador do centenário)
“Entre tantos
bons treinadores
é um privilégio”

RUI VITÓRIA eleito técnico para o onze ideal dos 100 anos do Vitória SC, onde não entram jogadores
como Fernando Meira, Romeu ou Ziad.

“Agora estou ao serviço da
selecção do Egipto, em estágio.
Entre tantos bons treinadores, esta
é uma distinção que muito me
orgulha. É um privilégio. O Vitória
foi muito importante para mim.
O treinador que sou deve muito ao
clube e à cidade de Guimarães”.

GALA DOS CONQUISTADORES
| Rui Serapicos |

O onze do século foi comunicado a conta-gotas, ao longo das
cerca de três horas de gala. Foi
dado a conhecer já por volta da
uma da madrugada.
A votação decorreu até dia 15
de Setembro. Os associados do
Vitória SC tiveram opções entre
145 jogadores e 17 treinadores.
Excluídos da votação estiveram os profissionais actualmente
ao serviço do clube.
Eis os mais votados:
Guarda-redes - Neno.
Defesas - Ricardo Pereira,
Tapsoba, Geromel e Dimas.
Médios - Pedro Mendes,
N’Dinga e Pedro Barbosa.
Extremos - Vítor Paneira
e Raphinha.
Avançado - Paulinho Cascavel.
Deste onze encontram-se ainda
em actividade Ricardo Pereira
(Leicester), Tapsoba (Leverkusen) e Raphinha (Barcelona).
De fora ficaram jogadores que
pelas suas qualidades também
marcaram o tempo em que vestiram a camisola vitoriana, como
os guarda-redes Silvino e António Jesus, os defesas Custódio
Pinto, Quim Berto, William,
Fernando Meira e Laureta, os
médios Paulo Bento, Zahovic e

N’Dinga
(médio do centenário)
“Quando cheguei
de África pensei
que não ia jogar”
“Quando, vindo de África, cheguei
aqui, depois do treino pensei que
não ia jogar: os outros voavam.
Este prémio é para os que me ajudaram a ser o jogador que fui. Depois daquele treino, houve uma
pessoa que me ajudou a treinar e
deu-me muita força, o Manuel Machado. Não era porque sabia jogar
que fui jogador, o amor dos vitorianos ajudou-me a ser quem sou.
Este prémio é dos vitorianos”.
DR

Estes os escolhidos pelos adeptos vitorianos para o ‘onze’ ideal do centenário do clube

Abreu, ou os atacantes Romeu,
Ziad, Tito, Chiquinho Carlos e
Jeremias
Como treinador do centenário
foi eleito Rui Vitória (que agora
é o seleccionador nacional do
Egipto), superando entre outros
Manuel Cajuda, Marinho Peres,
João Alves, Quinito ou Paulo

Autuori.
Vários dos eleitos estiveram
presentes na gala, como Pedro
Mendes, Pedro Barbosa ou
N’Dinga.
Pedro Mendes, vimaranense
eleito o melhor para a posição 6,
o, mostrou-se emocionado com
a sua escolha, lembrando a sua

ligação, ainda na infância, a este
clube.
Pedro Barbosa, eleito como
médio de ataque, fez questão de
lembrar a chegada na década de
1990 e lembrou treinadores como João Alves, Marinho Peres e
Quinito e o antigo companheiro ,
já falecido, Basílio.

Pimenta Machado
(antigo presidente)
“Deixei património
de 72 milhões”
“Para mim, é um dia de grande significado: estive vinte e quatro anos
à frente deste clube. Quando cheguei, em 1980, tive que ir ao banco
passar uma letra pessoal de 2500
contos, pois estávamos cheios de
dívidas. Quando saí deixei um património de 72 milhões”.

Bruno Varela
(capitão de equipa)
“Direcção tem
conseguido dar
estabilidade”

DR

DR

Pedro Mendes lembrou a sua ligação, desde a infância, ao clube

N’Dinga agradeceu ajuda do treinador Manuel Machado

“O objectivo é sempre dar muitas
alegrias aos adeptos, é o nosso
maior objectivo. A direcção tem
procurado e tem conseguido dar
estabilidade ao clube e penso que
isso é o mais importante neste momento. Este clube tem um potencial enorme, precisa de estabilidade para conseguir mais conquistas
e vitórias”.
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§AF Braga

SC Braga enfrenta P. Ferreira,
Casa Pia e Trofense na Taça da Liga
SORTEIO ditou dois adversários da I Liga para os arsenalistas. Fase de grupos realiza-se nos meses de
Novembro e Dezembro, aquando do Mundial. Estarão 34 equipas em prova, divididas por oito grupos.
+ Grupo D

TAÇA DA LIGA
| Ricardo Anselmo |

Realizou-se ontem, ao final da
manhã, na Sede da Liga Portugal, no Porto, o sorteio da fase
de grupos da Taça da Liga, com
destaque para o SC Braga, que
ficou colocado no grupo D, juntamente com P. Ferreira, Casa
Pia e Trofense, ou seja, dois emblemas do primeiro escalão e um
da divisão secundária.
Os guerreiros vão disputar dois
encontros em casa, começando a
competição com a recepção ao
Trofense [ver quadro].
Em competição estão os 34
clubes das ligas profissionais,
divididos por oito grupos (seis
de quatro equipas e dois com
cinco). A primeira fase da competição arranca a 18 de Novembro e prolonga-se até 17 de Dezembro, coincidindo com a
realização do Mundial.
Grupo A: FC Porto, Vizela,
Chaves e Mafra; Grupo B:
Sporting, Marítmo, Rio Ave e
Farense; Grupo C: Benfica,
Moreirense, Penafiel e Est.Amadora; Grupo E: Gil Vicente,
Portimonense, Nacional e Sp.
Covilhã; Grupo F: Vitória SC,

1.ª jornada:
SC Braga-Trofense
P. Ferreira-Casa Pia
2.ª jornada:
Casa Pia-SC Braga
Trofense-P. Ferreira
3.ª jornada:
SC Braga-P. Ferreira
Casa Pia-Trofense

LIGA PORTUGAL

Sorteio decorreu na Sede da Liga, no Porto

Boavista, B-SAD e Vilafranquense; Grupo G: Santa Clara,
Arouca, Feirense, Leixões e Oliveirense; Grupo H: Famalicão,
Estoril, Tondela, Ac. Viseu e
Torreense.
O primeiro classificado de ca-

da um dos grupos segue para os
quartos-de-final, que tem emparelhamento já definido: vencedor grupo-vencedor grupoG;
grupo A-grupo E; grupo B-grupo D e grupo H-grupo F.
Estes jogos disputam-se a uma

Nomeações

Miguel Silva dirige o SP Arcos-Cabreiros;
Ponte-Taipas tem Tiago Ribeiro no comando
AF BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O Conselho de Arbitragem da
AF Braga anunciou ontem as
noemações para os jogos da terceira jornada (e um da 14.ª) das
séries A e B do campeonato da
Pró-Nacional. Para hoje, no SP
Arcos-Cabreiros, no Campo da
Longra, em Cunha, Miguel Silva
foi o juiz designado, ele que terá
como assistentes Rúben Martins
e Luís Oliveira.
Confira as restantes nomeações
para os encontros da Série A.

Nota: os horários destes
jogos serão oportunamente divulgados.

Hoje: Porto d’Ave-Marinhas
(José Assis, com Bruno Leite e
Gonçalo Lopes).
Amanhã: Santa-Maria-Martim
(Tiago Abreu, com Ivo Castro e
Telmo Santos; Ninense-Prado
(Nuno Barroso, com Miguel
Gonçalves e Rui Peixoto); Forjães-Vieira (Joel Dias, com Luís
Cunha e Rui Fumega) e Esposende-Amares, da 14.ª jornada
(David Alves, com José Cerqueira e Rúben Vidal).
Já na série B, para hoje estãop
agendados os seguintes encontros:Arões-Oliveirense (Marco

Teixeira, com Carlos Gonçalves
e José Carvalho), Candoso-Serzedelo (Domingos Ribeiro, com
André Vilaça e Jorge Ribeiro) e
Sandinenses-Ribeirão (Ivo Silva, com Luís Monteiro e João
Vieira). Amanhã: Joane-St.ª Eulália (José Matos, com Diogo
Cachetas e Lázaro Martins), Celoricense-Berço (Luís Oliveira,
com Ricardo Pereira e Carlos
Pacheco) e Ponte-Taipas (Tiago
Ribeiro, com Guilherme Rodrigues e José Monteiro). Todos os
jogos arrancam a partir das 16
horas.

só mão e, os quatro vencedores,
vão depois discutir a conquista
do troféu, na final-four que se
disputa em Leiria, entre os dias
24 e 28 de Janeiro de 2023, onde
se conhecerá o novo campeão de
inverno.

Castigos
Sanções pesadas
para jogadores
de Pica e Fafe B
O Conselho de Disciplina da AF Braga decidiu punir com vários jogos
de suspensão um jogador da ADC
Pica e da AD Fafe B, na sequência
do duelo entre ambos, da 1.ª jornada da Divisão de Honra, disputado
no dia 17 de Setembro. Henrique
Fernandes, do Pica, vai desfalcar a
equipa durante quatro jogos, enquanto Karolos Kavvadas, do Fafe
B, ficará de fora em três partidas.
De resto, contam-se três punições
com dois jogos de supensão, uma
delas também na Divisão de Honra,
com Rafael Barbosa, do S. Veríssimo, a ser sancionado na sequência
do encontro diante do Pousa. Os
restantes atletas a ficarem de fora
durante dois jogos são Diogo Esteves, do Martim, depois do encontro
com o SP Arcos, a 10 de Setembro,
e José Fernandes, do Ponte, na sequência da recepção à AD Oliveirense, também no passado dia 10
de Setembro. De resto, deste encontro resultou também a suspensão do técnico do Ponte, Zé Faria,
castigado com 15 dias afastado do
comando técncio e sujeito ainda ao
pagamento de uma multa de 30
euros.
Do mapa de castigos publicado pelo organismo, e om um jogo de
castigo para cumprir estão os seguintes jogadores da Pró-Nacional:
Rodrigo Teles, Nuno Simões e Tiago
Letras, do Forjães, Tiago Sousa, do
Martim, Rodrigo Nascimento, do
Prado, e Luís Salgado, do Ribeirão.

§Divisão de Honra/Taça
Série A: Viatodos-Roriz (Jorge Lemos), Ucha-S. Cosme (Afonso Santos),
Pousa-Ág. Alvelos (Sérgio Rodrigues), Lousado-S. Veríssimo (Nuno
Fernandes), Calendário-Louro (Cristiano Silva) e MARCA-Vila Chã (Carlos
Ribeiro). Série B: Caldelas-Guilhofrei (Hugo Gonçalves), Rib. Neiva-Sequeirense
(José Barbosa), Pedralva-Este (Nuno Senra), Esporões-Maximinense (Lázaro
Martins) e Celeirós-Delães (Luís Ferreira). Série C: Fafe B-Torcatense (Anthony
Oliveira), Selho-Pica (André Freitas), Op. Antime-São Paio (José Ribeiro), Santo
Adrião-Gonça (Lucas Martins), Emilianos-Regadas (João Carvalho) e RonfeAirão (Bruno Ribeiro). Taça: Merelim S. Paio-Urgeses (Jorge Ribeiro), TadimTabuadelo (José Silva), Prazins Corvite-Arsenal (Luís Carneiro), Gerês-Infias
(João Vieira), MJ Póvoa-Gémeos (Arménio Abreu), Alegrienses-Sete Fontes
(Saulo Rosa), Guisande-Ceramistas (José Azevedo), Realense-Lanhas (José
Cerqueira), Souto-Soarense (Ricardo Pinto), Longos-Abação (João Salgado),
Oleiros-Cabanelas (João Lamela), Pico Regalados-Operário (Hélder Costa),
Gondifelos-Ruivanense (Ricardo Leite), Mosteiro-Carreira (Pedro Vieira),
Nespereira-Peões (Tiago Barbosa), Sobreposta-Figueiredo (Nuno Paiva),
Montesinhos-Rossas (Cláudio Fonseca), Fradelos-Polvoreira (Pedro Coelho),
Crespos-Serzedelo (Luís Torres), Pinheiro-Cavez (Hugo Costa), S. CLáudioGandarela (Fernando Pereira), Terras Bouro-S. Cristóvão (Carlos Gonçalves),
Mota-Estrelas Faro (Diogo Teixeira) e Op. Campelos-S. Eufémia (Carlos Pacheco).
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§programa

Campeão do mundo Rui Madeira
presente no Vizela Motor Festival

Sexta a domingo
Exposição de clássicos
patente ao público no
Jardim Manuel Faria
23 a 25 de Setembro
Exposição de carros clássicos
Jardim Manuel Faria

AMANHÃ ÀS 13 HORAS o campeão do mundo do Grupo N, Rui Madeira, está em Vizela numa sessão
de autógrafos, no âmbito do Vizela Motor Festival.

23 de Setembro
Experiência de condução de karting
Espaço Multiusos – participação
gratuita

AUTOMOBILISMO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela e
o Motor Clube de Guimarães
promovem este fim de semana o
Vizela Motor Festival, e prometem juntar em Vizela milhares de
adeptos e entusiastas do desporto automóvel.
O evento conta com a presença
do piloto de rally Rui Madeira,
campeão do mundo de Grupo N,
, para apadrinhar a estreia da sua
esposa e da sua filha, nas lides
dos ralis.
O piloto irá promover no domingo, no interior do parque de
assistência, às 13 horas, uma
sessão de fotos e autógrafos,
aberta a toda a comunidade.
O Vizela Motor Festival pretende ser um evento diferente,
um fim de semana de pura adrenalina, contando com vertentes
distintas, todas elas ligadas ao

24 de Setembro - 15h00
Pista de Trial Todo o Terreno
Marginal Ribeirinha
25 de Setembro
Rally Sprint
09h00: 2 passagem por cada PEC
(Prova Especial de Classificação)
PEC 1 – Garrafinha e PEC 2 – Infias
14h30: 2 passagem na Especial Urbana (zona da rotunda da GNR,
Mercado e Espaço Multiusos)

DR

Desporto motorizado anima Vizela este fim de semana

desporto automóvel, com provas
de karting, Trial (Todo-o-Terreno), concentração/exposição de
clássicos desportivos e Rally

Sprint.
O objectivo é afirmar o evento
como uma referência em Vizela,
traduzindo-se numa mais-valia e

Prova disputa-se amanhã de manhã nas ruas de Guimarães

Meia Maratona Cidade Berço
conta com cinco mil inscritos
ATLETISMO
| Redacção |

A Meia Maratona Cidade Berço,
que se realiza de manhã, numa
organização da Câmara Municipal de Guimarães, em parceria
com a Associação de Atletismo
de Braga, o Vitória SC, Tempo
Livre e Associação de Paralisia
Cerebral de Guimarães (APCG),
conta com cerca de cinco mil
inscritos, informou a organização.
A partida está agendada para as
10 horas, no Campo de São Mamede, completando- se um percurso pelas ruas da cidade (Meia
Maratona 21 km; Mini Maratona
10 km e Caminhada 5 km). A
chegada será junto ao Estádio D.
Afonso Henriques (Rua de S.

DR

Dulce Félix é madrinha da prova

Gonçalo).
A Meia Maratona conta com
Bruno Varela e Dulce Félix como “Embaixadores” desta primeira edição e apresenta um percurso com o grau de dificuldade

baixo, que permite aos participantes desfrutar das belezas da
Cidade Berço.
A partir deste sábado será proibida a circulação automóvel e
estacionamento no Campo de S.
Mamede e ainda na zona nascente do Estádio D. Afonso Henriques. No domingo, 25, o trânsito será condicionado durante o
percurso.
A caminhada nã o tem classificaç õ es. A meia-maratona e a mini- maratona terã o classificaç õ es
por gé nero e escalã o, sendo cronometradas com sistema de
chips electró nicos, da responsabilidade da Associaç ã o de Atletismo de Braga. Assim todos os
atletas deverã o utilizar o dorsal,
nã o danificando o chip colado
no seu verso.

reforçando a visibilidade do
Concelho como destino turístico/desportivo e fomentando a
procura do comércio e restaura-

ção.
Tendo em atenção o expectável número de espectadores, a
Câmara apela à colaboração do
público para respeitar as medidas de segurança, nomeadamente a circunscrição às zonas espetáculo, assim como o respeito
pelas restrições de trânsito.

§futsal
Hoje e amanhã

Viana Cidade Europeia do Desporto:
torneio de futsal feminino
Hoje e amanhã, o Centro Cultural de Viana do Castelo acolhe o 4.º Torneio
Internacional de Futsal Feminino "Viana, Cidade Europeia do Desporto
2023". O evento vai contar comoo clube anfitrião, Santa Luzia FC (Portugal),
Paris ACASA Futsal (França), Deac Női Futsal (Hungria) e Futsal Rotterdam
(Holanda). Numa organização do Santa Luzia FFC, o evento acontece em
parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, Federação Portuguesa de Futebol e AFViana do Castelo, com a chancela da UEFA.
Hoje
11h00 – Amigável Juniores Femininos Santa Luzia -Matosinhos Futsal Clube
15h00 - Torneio Jogo #1 - DEAC Futsal vs Futsal Rotterdam
17h00 - Torneio Jogo #2 – Santa Luzia FC vs Paris ACASA Futsal
19h00 - Supertaça Masculina Futsal AFVC – ADC Anha vs GDR Gondarém
Torneio Jogo #3 – Futsal Rotterdam vs Paris ACASA Futsal
23h00 - Torneio Jogo #4 – DEAC Futsal vs Santa Luzia FC
Amanhã
09h00 – Concentração de escolas e academias de Futsal (Infantis/Iniciados):
15h00 - Torneio Jogo #5 – DEAC Futsal vs Paris ACASA Futsal
17h00 - Torneio Jogo #6 – Santa Luzia FC vs Futsal Rotterdam
19h00 - Supertaça Feminina Futsal AFVC – Casa Povo Freixo vs ACD Castanheira
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Opinião
Ideias

VÍTOR OLIVEIRA Licenciado em Comunicação

Uma questão de política(s)

O

período pós-férias de verão está
associado ao início de uma nova
estação do ano. Com este ciclo
da vida natural das coisas, os partidos políticos fazem uma reflexão do trabalho
efetuado e submetem-se a sufrágio dos
seus militantes. As regras estão instituídas
e a avaliação cabe a cada elemento que
está filiado numa estrutura partidária.
Indiferentemente de ser direita, centro
ou esquerda, a expressão dos valores e a
primazia do bem comum devem ser encarados como primado, no pressuposto único de servir a causa pública. Para isso,
têm de ser criadas condições para que as
pessoas possam ver nos partidos políticos
oportunidades efetivas de apresentarem
as suas ideias, de forma livre, democrática, para que essas mesmas pessoas reconheçam na militância uma forma de
transformar a sua freguesia, o seu concelho, a sua região, o seu país.
A política tem, pois, de ser credível e estar credibilizada. Tem, também, de ter a
capacidade de atrair novos valores, criar

massa crítica e protagonistas para a vida
pública. Há iniciativas que se realizam
nesse sentido, como é exemplo a Academia Socialista (PS), a Universidade de
Verão (PSD) ou a Escola de Quadros
(CDS-PP). Ontem como hoje, o cidadão
quer, sobretudo, pessoas qualificadas,
empenhadas, profissionais, que conheçam bem as suas áreas e que possam
acrescentar valor às políticas públicas.
Recentemente, o Partido Socialista traçou o perfil dos seus militantes e há três
conclusões principais: há mais homens,
quase metade dos socialistas (44%) estão
em três federações (Porto, Braga e Lisboa) e a faixa etária mais representada é a
dos 41/65 anos. A Federação do Porto do
PS continua a ser a que tem mais militantes inscritos (cerca de 15 mil). Com mais
de 10 mil, surge a Federação de Braga e,
só depois, Lisboa.
Os cidadãos/munícipes não se mobilizam por simples apelos à participação política. As exigências de democratização
da sociedade colocam a necessidade de

aprofundar a participação dos cidadãos
nas decisões políticas, de forma a poderem influenciar mais de perto os processos e as decisões que lhes dizem respeito,
em particular os relativos à esfera político-administrativa.
Urge inaugurar novos modelos de gestão, fundados na cidadania e na emergência que uma sociedade civil atenta e
atuante legitimamente reivindica, sabendo-se que não espera somente a idealização de cenários capazes de produzir espaços públicos verdadeiramente participativos. Espera ação. Quer execução.
Para ser um protagonista ativo na conceção, implementação e avaliação das políticas, o cidadão não pode encerrar a sua
participação política no ato de votar. Deve, antes, concretizar de forma mais direta e quotidiana o contacto as esferas de
poder, de molde a ter um papel crescente
no processo de decisão.
Um melhor funcionamento das organizações e uma possível mudança do comportamento dos cidadãos face à causa po-

lítica vão permitir realinhar caminhos, definir e clarificar pensamentos políticos e,
acima de tudo, criar novos horizontes.
Basta lembrar a velha máxima de Platão:
“Só sei que nada sei!”. Este pressuposto
obrigar-nos-á sempre a mais procura, a
mais saber, a mais tolerância e abertura de
espírito!
Os cidadãos devem ser atraídos para a
vida político-partidária por causa do desejo de cuidar, servir ou ajudar. Ter um
olhar atento ao outro, estar disponível para escutar, trocar um olhar de coragem,
sentir a necessidade do outro como sua e
ajudá-lo a superá-la! É este espírito que
tem de estar arreigado, com uma vontade
imensa de exercer tão nobre trabalho junto da sua população.
Os princípios políticos são, pois, o único
futuro viável. Que as nossas pessoas, os
nossos cidadãos, os nossos militantes encontrem nos partidos políticos as organizações e espaços de poder que anseiam, a
fim de darem o seu contributo para uma
sociedade melhor.

Dia do Farmacêutico

N

o calendário litúrgico romano, o
dia 26 de Setembro corresponde
ao dia de São Cosme e São Damião, Santos Padroeiros da profissão
médica e farmacêutica. São Cosme é representado com um vaso para observação de urina, sendo apelidado de patrono
dos médicos e São Damião é representado com um pote contendo um unguento
e uma espátula, sendo reconhecido como
patrono dos farmacêuticos. No século
XII a profissão farmacêutica e médica
não se distinguiam, ambos preparavam e
vendiam medicamentos. No século XIV
D. Afonso IV publicou um documento
referente à profissão farmacêutica e médica, mas foi apenas no século XV que
D. Afonso V efetivou a separação entre
as profissões médica e farmacêutica.
Em Portugal desde 1989, o dia 26 de setembro foi adotado como o Dia Nacional
do Farmacêutico. O Farmacêutico exerce a sua atividade profissional em várias
áreas, nomeadamente Análises Clínicas,
Assuntos Regulamentares, Ensino, Far-

Farmacêuticos Especiamácia Comunitária,
listas em Farmácia HosFarmácia Hospitalar,
pitalar.
Genética Humana, InOs Farmacêuticos Hosdústria Farmacêutica,
pitalares são fundamenInvestigação Científica,
entre outras.
BETÂNIA ABREU FARIA, CATARINA tais nas complexas estruturas hospitalares,
No que se refere à área
GOMES E SÍLVIA FARIA
tendo um papel ativo na
hospitalar, o FarmacêuFarmacêuticas do Hospital de Braga
qualidade dos serviços
tico Hospitalar nasceu
Voz à Saúde
de saúde. Cabe à Farda iniciativa de dois
mácia Hospitalar a gesfarmacêuticos, Dr. Cartão de uma das maiores
los da Silveira e Dr.
rubricas do orçamento
Aloísio Marques Leal,
dos hospitais. O Farmaque em 1962 criaram
os primeiros Serviços Farmacêuticos cêutico Hospitalar é responsável por um
Hospitalares do Serviço Nacional de elevado conjunto de atividades que enSaúde. A evolução da Farmácia Hospita- globam todo o circuito do medicamento,
lar acompanha o progresso na área do designadamente a seleção, aquisição,
medicamento e o foco do Farmacêutico gestão, armazenamento, reembalagem,
Hospitalar está cada vez mais centrado preparação/produção, distribuição e disno doente e nos resultados em saúde. De pensa de medicamentos. Os Farmacêutiacordo com os últimos dados publicados cos Hospitalares possuem também na
pela Ordem dos Farmacêuticos em 2020, sua atividade uma componente clínica
existem aproximadamente 15565 farma- como parte integrante de equipas multicêuticos em Portugal, 814 dos quais são disciplinares assistenciais ao doente,

tendo um papel ativo na otimização da
terapêutica. É um profissional de saúde
dotado de conhecimentos técnicos e
científicos, efetuando a validação e reconciliação da terapêutica, avaliação de
alternativas terapêuticas, aconselhamento a doentes e outros profissionais sobre
a utilização de medicamentos, farmacocinética clínica, farmacovigilância, entre
outras áreas.
As responsabilidades do Farmacêutico
Hospitalar têm evoluído ao longo das últimas décadas, com expansão considerável do seu leque de atividades. O surgimento de novas terapêuticas, obriga à
obtenção de conhecimentos cada vez
mais especializados em farmacologia e
farmacoterapia.
Os Farmacêuticos nas suas diversas
áreas dedicam-se à promoção da saúde e
prevenção da doença, considerando o
doente a personagem principal, sem perder de vista a segurança, a eficácia e a
otimização dos custos associados ao medicamento/tratamento.
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Opinião
Ideias

ANTÓNIO FERRAZ Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Brasil e o futuro: Lula versus Bolsonaro
A

eleição presidencial no Brasil
em inícios de outubro está polarizada entre as candidaturas de
Lula da Silva e de Jair Bolsonaro. Será,
desta forma, essencial conhecer em uma
perspetiva crítica as grandes linhas programáticas dos dois candidatos presidenciais para saber qual será o futuro do Brasil – que, desde 2014, tem vindo a ver a
sua economia a oscilar entre a recessão e
a estagnação. Desde logo, fica-se com a
ideia de que os programas de ambos candidatos “apontam para caminhos opostos
em áreas fundamentais, a saber.
(1) Leis do trabalho;
(2) Privatizações;
(3) Emprego e rendimento do trabalho;
(4) Gastos públicos e segurança social
(Folha de S. Paulo). Foca-se, então, abaixo essas áreas fundamentais.
(1) Lula e Bolsonaro apresentam visões
antagónicas sobre a legislação do trabalho no Brasil. O ex-presidente Lula advoga com o “apoio das mais representativas
centrais sindicais, a revogação de “marcos significativos” da reforma laboral encetada em 2017 pelo presidente Michel
Temer e prosseguida por Bolsonaro e que
é altamente lesiva dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Ora, Lula avança
com a ideia da oportunidade de uma negociação entre governação, trabalhadores
e empresários com o fim de elaboração de
“uma nova legislação do trabalho” mais
equilibrada e justa. Defende ainda com
especial foco os trabalhadores independentes, domésticos, teletrabalho, etc. Para
Lula, os cinco anos de vigência da reforma laboral de Temer e Bolsonaro, enfraqueceram os sindicatos, precarizaram o
trabalho e não criaram empregos. Ao invés, Bolsonaro continua a insistir em uma
maior flexibilização do mercado laboral,
com mais precariedade e com menos di-
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reitos dos trabalhadores brasileiros.
(2) Outra divergência de fundo entre
ambos prende-se com o destino das grandes empresas estatais. A “chuva” de privatizações prometida por Bolsonaro na
campanha eleitoral de 2018 ficou em
grande medida só na promessa. Porém, o
programa de Bolsonaro reitera o regresso
da “agenda de privatizações”, nomeadamente quanto aos bancos públicos (Caixa
e Banco do Brasil) e empresas como a Petrobras, Eletrobras e Correios. Lula, pelo
contrário, releva a necessidade de fortalecimento não apenas da participação do
Estado – mas também, o papel estratégico
das grandes empresas estatais, opondo-se
as privatizações da Petrobras, Eletrobras
e Correios defendidas por Bolsonaro.
(3) Outro desequilíbrio da economia
brasileira tem sido a escassa criação de
emprego e o baixo crescimento dos rendimentos dos trabalhadores. Entre 2015 e
2022, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresentava taxas de desemprego na ordem dos dois dígitos. Apesar de no trimestre terminado em julho de
2022, a taxa de desemprego ter recuado
para 9,1%, esta é ainda um valor inaceitável ao abranger 9,9 milhões de trabalhadores. Este cenário é mais grave caso se
considere o número de trabalhadores em
trabalho informal – um indicador da precariedade do trabalho que atingiu o valor
histórico de 39,3 milhões de trabalhadores no mesmo período.
Ora, também aqui os dois candidatos
presidenciáveis apresentam propostas
bem diversas. Lula indica como sendo
prioritária a retoma do investimento público com destaque para as infraestruturas, a habitação e o saneamento básico.
Na mesma linha de pensamento advoga
um projeto de retoma da industrialização
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do Brasil “em bases tecnológicas e ambientais”. Lula assume igualmente um
compromisso com a reforma agrária, a
economia criativa, a economia verde, o
cooperativismo, o empreendedorismo e
as microempresas e pequenas empresas.
Quanto ao rendimento dos trabalhadores
o programa de Lula faz eco para a importância da extensão de programas sociais,
para o regresso da política de valorização
do trabalho (salário mínimo e salário médio), para o fim do teto dos gastos públicos e para uma reforma fiscal de forma a
“colocar os pobres no Orçamento de Estado e os super-ricos pagando impostos”.
Para Lula, o apoio atual Auxílio Brasil de
Bolsonaro (uma espécie de “rendimento
mínimo”) deveria recuperar a essência da
sua Bolsa Família, ampliando a garantia
de cidadania para os mais vulneráveis
com “um sistema universal com rendimento básico de cidadania”.
Quanto a Bolsonaro as questões da criação de emprego e do crescimento do rendimento dos trabalhadores, não tem merecido propostas específicas, existe apenas
meras diretrizes. O candidato volta a defender a sua agenda liberal na economia.
Refere, porém, ainda que de forma algo
difusa a necessidade de se garantir uma
formalização cada vez maior do mercado
de trabalho. De que forma? Nada é dito.
Nenhuma referência existe sobre o salário
mínimo e ou o destino do Auxílio Brasil!
(4) Responsável pela mais danosa reforma da Segurança Social no Brasil, Bolsonaro mantém a sua ideia de que muito
provavelmente irão surgir mais dificuldades para a aposentação no Brasil, devido
a imperiosa necessidade de garantir a
“sustentabilidade financeira”! Com uma
visão distinta, Lula aponta para a “reconstrução do sistema de Segurança Social no
Brasil que deve priorizar uma maior in-
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clusão dos trabalhadores, revogando medidas tomadas por Bolsonaro” (Folha de
S. Paulo).
Concluindo, a eleição presidencial no
Brasil que se aproxima será fulcral para
saber qual o futuro do País. Com Bolsonaro, ter-se-á um reforço do populismo de
extra-direita com mais retrocessos económicos, políticos e sociais e maior isolamento mundial do Brasil (democracia iliberal, mais ou menos musculada). Com
Lula, será expetável a criação de condições para um desenvolvimento económico e social sustentado e a defesa da Constituição de 1988 (democracia liberal, mas
com fortes preocupações sociais). A propósito, Lula aceita ter havido erros em
seus anteriores mandatos, mas que as denúncias de corrupção funcionaram judicialmente. Mais, será expetável com Lula
o retomar do importante papel do Brasil
no concerto das nações.

lll
A eleição presidencial no Brasil que
se aproxima será fulcral para saber
qual o futuro do País. Com
Bolsonaro, ter-se-á um reforço do
populismo de extra-direita com mais
retrocessos económicos, políticos e
sociais e maior isolamento mundial
do Brasil (democracia iliberal, mais
ou menos musculada). Com Lula,
será expetável a criação de
condições para um desenvolvimento
económico e social sustentado e a
defesa da Constituição de 1988
(democracia liberal, mas com fortes
preocupações sociais).
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Opinião
Voz aos Enfermeiros

HUMBERTO DOMINGUES Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária

43.º Aniversário do SNS: hora da verdade a chegar!

N

o passado dia 15 de Setembro, o
SNS comemorou o seu 43º. Aniversário.
Sucessivamente, estes aniversários, vão
demonstrando que este Serviço Nacional
de Saúde, que vem envelhecendo com a
Democracia Portuguesa, com todos os
seus altos e baixos, é uma pérola de Portugal, onde muitos o “amam”, outros tantos o defendem, mas muitos, pouco nele
investem, nomeadamente os Governos do
PS e do Dr. António Costa.
Por muito que entendam que o SNS é
muito importante para dar respostas de
cuidados de Saúde aos Cidadãos, o que é
certo, é que os Governos sucessivos, principalmente os do Partido Socialista, o tem
feito definhar, não investindo e fazendo-o
encolher a nível de oferta de cuidados, de
serviços e de recursos humanos, principalmente, Enfermeiros e Médicos.
A realidade inequívoca mostra que Portugal já inverteu a pirâmide etária da
População. Temos uma população envelhecida. Como tal, implica maior necessi- dade e procura/oferta de cuidados
de saúde, devido às comorbilidades e porque também a esperança de vida aumentou.
Neste últimos governos Socialistas já
vão em 3 Ministros da Saúde. Não há um
fio condutor de investimento, modernização de centros de saúde e hospitais e de

fixação de profissionais, com carreiras
valorizadas e remunerações atractivas.
Tem-se assistido no SNS a uma “sangria”
de Enfermeiros e Médicos.
Quando estes governantes falam em
reorganizar o SNS, está sempre na mente
deles, o encerramento de Serviços e de
Unidades, criando distâncias de muitos
quilómetros de resposta aos cidadãos, falhando também aqui a política de futuro,
de apoio às Famílias e de fixação e desenvolvimento do interior do País. Veja-se o
último estudo sobre a reorganização das
maternidades e serviços de obstetrícia e
blocos de partos. Situação que já se viveu
com o Ministro da Saúde do PS de então
– Dr. Correia de Campos – com encerramento de Maternidades. O País só empobreceu com isso!
O certo é que, enquanto os Governos do
PS encerram valências e Unidades no
SNS, dificultando e distanciando a resposta aos Cidadãos, estão logo os privados, com visão de lucro, a abrir nestes
mesmos espaços geográficos, as valências de resposta que o sector público/
SNS, encerrou. Paradoxo desta realidade,
quando vemos e sentimos o Partido Socialista, seus dirigentes e o Dr. António
Costa dizer que defendem o SNS e a oferta pública de cuidados de saúde às Populações, depois vemos fazer precisamente
o contrário, com encerramentos de servi-

#

ços públicos, em favor dos grandes grupos de Saúde Privados! Portanto, eles
gostam e são amigos dos “Privados” e
não do SNS!
Vem agora um novo Ministro da Saúde
de seu nome Técnico, Dr. Manuel Pizarro. Com ele, embora herança da anterior
Ministra, um novo serviço no SNS (Direcção Executiva), que até vai ter um
CEO! Não vamos tecer críticas nem avaliações precipitadas. Podemos dizer sim,
é que cada vez que o tempo passa, mais
próximos estamos chegados à hora da
verdade de vida ou de morte do SNS!
Mas esta Direcção Executiva vem substituir a Direcção-Geral? Provavelmente
não! Vem sim, criar mais um “Ministério”
dentro de outro, com dirigentes bem pagos, gabinetes, viaturas de alta cilindrada,
motoristas e secretárias…
Numa outra dimensão e quanto a outras
questões, a ingratidão dos inquilinos da
Av. João Crisóstomo – Ministério da Saúde – com os Enfermeiros é enorme! Ao
fim de cada ano civil o volume de horas
extraordinárias, consumidas mas não pagas, pelos Enfermeiros, para assegurar o
funcionamento dos Serviços, devido à
falta destes Profissionais, é enorme! Mas
a realidade é que na grande parte destas
horas nem sequer são pagas e muito menos compensadas. E isto é ciclo, ano após
ano. Depois, apesar de raras excepções,

não há gestor de Serviço e/ou Direcção de
Enfermagem que se imponha a obrigar os
recursos humanos da sua instituição a pagar este volume de horas, de trabalho já
feito e realizado! Muito menos as ARS’s e
os Ministros a obrigarem-se a pagar este
trabalho feito.
Querem é trabalho feito a custo zero,
nem que seja desta forma abusadora e ilegal. Nem sequer nas fases negociadoras
de carreiras e contagem de pontos para
progressão, compensam e agilizam este
processo, fazendo-se de alguma forma,
justiça!
Impõe-se uma pergunta simples: Que
mais Classes Profissionais toleram esta
usurpação de rendimentos e falta de pagamentos? A resposta é simples: NENHUMA! Assim, a conclusão também é fácil!
Estamos assim, porque os Enfermeiros
permitem e se sujeitam. Por isso, é que todas as outras Classes Profissionais estão
bem melhores que os Enfermeiros e têm
capacidade de reivindicação!
Mas também outra pergunta se impõe:
Serão as exigências dos Enfermeiros que
fazem cair os Ministros da Saúde? Porque
já foi assim, com Adalberto Campos Fernandes e com Marta Temido.
Quando as negociações estavam bem
evoluídas… demite-se ou é demitido o
Ministro! Estranha coincidência!
Será as “Finanças” a mandar na Saúde?

leituras

O Esplendor e a Infâmia

O Misantropo

Horizontes

‘O Esplendor e a Infâmia’ é
circunscrito a um período específico, de 10 de maio de
1940 - dia em que Churchill é
nomeado e Adolf Hitler invade os Países Baixos e a Bélgica - a 10 de maio de 1941 -,
o período mais sangrento dos
ataques alemães à Grã-Bretanha. Ao longo desse ano, a
Alemanha nazi bombardeia
Inglaterra com uma intensidade inédita. Acossado, o ‘Velho Leão’ tenta preservar, a todo o custo, o moral do seu povo... e convencer o presidente Roosevelt de que é do interesse dos
Estados Unidos entrar na guerra. Foi nesse período
que o primeiro-ministro britânico se agigantou, fez
os seus discursos mais importantes e mostrou ao
mundo o que era coragem e liderança...

Alceste, nessa primeira encenação interpretado pelo próprio Molière, é o misan- tropo, ou, como o subtítulo desaparecido da peça indicava,
o “atrabiliário amoro- so”.
Odeia a sociedade do seu tempo e rejeita por completo todas as suas convenções (que
considera hipócritas e cobardes) o que faz com que viva
tomado por um profundo pessimismo e se subtraia cada vez mais ao convívio humano, mesmo ao dos amigos. Porém, Alceste ama a
jovem viúva Celimena, figura mundana, independente e galante, que quer viver a sua juventude e se
recusa a segui-lo para uma vida de isolamento. Mas
esta paixão compromete e perverte o equilíbrio da
moral de Alceste, que prefere a coquette Celimena à
prima dela, a sincera Eliante.

Quando pensamos nas origens
da ciê ncia moderna, começamos geralmente na Europa,
com mentes geniais como
Copérnico, Newton, Darwin,
Einstein... Mas a ciê ncia nã o é
nem nunca foi exclusividade
da Europa. Copérnico recorreu a técnicas matemáticas
desenvolvidas em textos árabes e persas, Newton apoiouse em observaçõ es astronómicas realizadas na Ásia e em África para desenvolver
as suas leis, Darwin consultou uma enciclopédia
chinesa do século XVI ao escrever A Origem das
Espécies e Einstein inspirou-se no cientista bengalê s
Satyendra Nath Bose para desenvolver a mecânica
quântica. Horizontes viaja além da Europa, revisitando a história da ciê ncia, com o intuito de nela inscrever os nomes de cientistas...

O Esplendor e a Infâmia | Erik Larson | D. Quixote

O Misantropo | Molière | Quetzal
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19 900 €

Loja em pleno centro da cidade
Com licença para restauração e similares
de hotelaria. Localiza-se junto à Loja do Cidadão,
no edifício do Centro Comercial São Lázaro.
C.E.: B

ID: 124391010-164 |

116 900 €

Apartamento T3 em Braga
Apartamento T3 no centro da cidade, parcialmente
renovado e com garagem individual fechada.
Marque já a sua visita!
C.E.: C

ID: 124391013-139 |

40 000 €

Terreno com 1.010 m2
Para construção de moradia em São Pedro da
Torre, Valença (Lugar de Chamozinhos). Plano e
com excelentes acessos, incluí mais 2 terrenos rústicos na zona, um com 52 m2 (com moinho) e outro
com 270 m2. Marque já a sua visita!

ID: 124391010-157 |

135 000 €

Moradia T4 em Guimarães
Moradia com vistas desafogadas, situada na freguesia
de Sande. Não perca esta oportunidade e marque já a
sua visita! O imóvel encontra-se arrendado.
C.E.: F

ID: 124391042-16 |

98 990 €

Terreno em Vila Verde
Excelente terreno localizado na freguesia de Pico de
Regalados em Vila Verde.
Com uma ruína certificada
e uma área total de 3.920 m2.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
PROCURAMOS

TÉCNICO DE FRIO

BRAGA
Conhecimentos técnicos de eletricidade.
Experiência na função (valorizada).
Com Carta de Condução.
Contacto 933 006 731
Candidatura: respostabraga@gmail.com

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

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

COMPRE
O SEU AUTOMÓVEL
NOS STANDS

ESTAMOS A RECRUTAR

GESTOR
DE CLIENTE
PROCURA-SE

CONVOCATÓRIA
Para dar cumprimento às normas estatuárias, Art.º 27 – 2., de
acordo com o Art.º 23.º, convoco a Assembleia Geral
Extraordinária do Centro Cultural e Social de Santo Adrião, a
realizar no dia 6 de outubro de 2022, 5.ª feira, pelas 20:30 horas,
na Sede, com a seguinte ordem de trabalhos:
I. Ponto 1 - Autorização para a Direção negociar e contratar um
Empréstimo junto do Banco Montepio (Caixa Económica Montepio
Geral) na Linha de Crédito FEI UNCAPED 70%;
II. Ponto 2 – Autorização para hipotecar o imóvel sito na Rua
do Centro Cultural e Social de Santo Adrião, n.º 4, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Braga com o n.º 815 e inscrito
na Matriz n.º 2070 e 2047, da Repartição de Finanças de Braga,
para garantia do financiamento indicado no Ponto 1 da ordem de
Trabalho.
Nota: Se, à hora marcada, não houver quorum, a Assembleia
reunirá meia hora depois, em 2ª Convocatória. (Estatutos – Artigo
24º - 1).
Braga, 22 de setembro de 2022
O Presidente da Assembleia Geral
(Dr. Vasco Cunha Ferreira Grilo)

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

recrutamentoangroup@gmail.com

COMPRO!!!

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

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida
da Liberdade

INTERMARCHÉ
ADMITE

CORTADOR
DE CARNES
TEL: 253 617 663

RECEPCIONAMOS
TODOS OS DIAS
O SEU PEQUENO
ANÚNCIO

junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

TABACARIA
CENTRAL
Central de
Camionagem
Braga

ARRENDAMENTO
Apartamento T2+1
Sito na Alameda Maria da Fonte,
Área 100m2.

475,00€

(C/condomínio)

Consultório/Escritório
Sito no Edifício S. Lázaro.
com muita luz,. Área 60m2

350,00€

(C/condomínio)

Escritório
Sito no Centro Comercial Rechicho
c/2 W.C.’s. Área 75m2.

400,00€

(C/condomínio)

Nortinloc

Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
BMW 520D
CAIXA
AUTOMÁTICA
2011
219610 KM
16.500€

FORD
FIESTA 1.0
GASOLINA
ANO 2015
97054 KM
10.900 €

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
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§hóquei em patins

DR

Nicolas Moreno de Alboran procura hoje um lugar na final

Conhecidos semi-ﬁnalistas
do Braga Open em ténis
NOS COURTS do Clube de Ténis de Braga definem-se os
vencedores de mais um torneio ATP Challenge Tour.
TÉNIS
| Redacção |

Matheus Pucinelli De Almeida,Timofey
Skatov e Nicolas Moreno De Alboran são
os quatro semifinalistas do Braga Open,
torneio que a Federação Portuguesa de Ténis organiza, com o apoio da Câmara Municipal de Braga, e que coroa um novo
campeão do ATP Challenge Tour.
O primeiro a carimbar o acesso às meias-finais foi Timofey Skatov (242.º). A defrontar o parceiro de pares Carlos Taberner
(121.º do ranking ATP), o tenista do Cazaquistão impôs-se com os parciais de 7-6(2)
e 6-0, que mostram o ascendente a partir
do momento em que conseguiu anular a
desvantagem.
Apurado para a terceira meia-final da
temporada - e segunda da carreira em Portugal, depois da derrota no Oeiras Open 4
em 2021 -,para chegar à final Skatov terá
de bater o qualifier Nicolas Moreno de Alboran (308.º) no encontro de abertura do
penúltimo dia de competição no Clube de
Ténis de Braga.
Alboran conquistou a quinta vitória da
semana ao ultrapassar o também qualifier
Javier Barranco Cosano (341.º). Mais uma
vez precisou de recuperar de desvantagem
em ambos os sets, como tem sido seu apanágio, mas venceu por 7-6(6) e 7-5, anulando um set point no primeiro set. O norte-americano vai discutir uma vaga na

segunda final da carreira, ele que já foi
feliz em Portugal ao arrecadar um título
de 25 mil dólares em Idanha-a-Nova.
Na metade oposta do quadro, o brasileiro
Matheus Pucinelli de Almeida (216.º ATP)
assinou a vitória mais confortável. Não teve problemas de maior para bater Pablo
Llamas Ruiz (511.º), vindo da fase de qualificação e carrasco de três portugueses
neste Braga Open, por 6-3 e 6-3. A separálo da primeira final da carreira no ATP
Challenger Tour estará o neerlandês Jelle
Sels (196.º), que somou o sétimo triunfo
consecutivo e 13.º nos últimos 14 duelos
ao derrotar o favorito Alexander Shevchenko, numa dura batalha que terminou
com os parciais 7-6(1) e 7-6(9). Jelle Sels
vai lutar pela terceira final da carreira a este níve.
Na variante de pares, os últimos portugueses em prova foram eliminados, o
que significa que este será o primeiro Braga Open a não coroar campeões ‘da casa’
(Pedro Sousa venceu em singulares em
2018, João Domingues em 2019 e Nuno
Borges e Francisco Cabral em pares em
2021).
A primeira participação lado a lado de
Henrique Rocha e Daniel Rodrigues terminou ao terceiro encontro, com o maiato e o
madeirense a perderem por 7-5 e 6-4 com
Jeevan Nedunchezhiyan (Índia) e Christopher Rungkat (Indonésia) nas meias-finais.

HC Braga perde no Porto por 3-1

FC PORTO 3

Minutos finais quebraram
a resistência bracarense

Xavier Malian (GR), Rafa, Carlo di Benedetto,
Reinaldo Garcia (1) e Gonçalo Alves (2).
Jogaram ainda Telmo Pinto, Tomás Mena, Roc
Colomer e Diogo Barata
Treinador: Ricardo Artes.

No duelo que marcou o arranque da segunda jornada do Campeonato Nacional da I Divisão de HóHC BRAGA 1
quei em Patins, o Hóquei Clube de Braga não foi
feliz e não conseguiu dar continuidade ao bom reNélson Filipe (GR), Gonçalo Meira, Diogo
sultado que tinha garantido na primeira ronda da
Seixas, Vítor Hugo e Pedro Mendes. Jogaram
competição (vitória por 5-1 na recepção à equipa
ainda António Trabulo, Tomas Korosec (1),
do Parede), ao sair derrotado da viagem até ao
Tiago Almeida e Rúben Pereira.
Porto, por 3-1, frente a uma equipa de dragões
Treinador: Tó Neves.
que apenas nos minutos finais conseguiu superiorizar-se ao adversário e acabar com a resistência
Árbitros: Manuel Fernandes e José Manuel
dos bracarenses.
Pereira.
Isto porque até a 11 minutos do final da partida, o
encontro ia-se mantendo empatado sem golos,
Ao intervalo: 0-0.
fruto da boa exibição defensiva promovida pela
equipa que viajou de Braga e também da capaciPavilhão Dragão Arena
dade de suster as tentativas de ataque dos dragões sem nunca esquecer, no entanto, que a baliza adversária era o alvo mais apetecível.
A verdade é que no Dragão Arena, os minutos foram decorrendo sempre com grande equilíbrio, com as duas equipas a tentarem criar perigo, mas as defesas foram sempre mais eficazes
do que os ataques.
Pelo menos até faltarem pouco mais de 11 minutos para o final do encontro, altura em que um
penálti apareceu para dar a possibilidade ao FC Porto de inaugurar o marcador. E, confiante
nas suas capacidades, Gonçalo Alves não falhou e conseguiu mesmo colocar os dragões no comando da partida. Um golo que surgiu, mas não mexeu muito no jogo, uma vez que apesar de
estarem em vantagem, os portistas não conseguiram ainda aqui afirmar-se completamente
como dominadores do encontro.
Antes pelo contrário, o HC Braga nunca baixou as mãos, foi tentanto sempre criar perigo, mas
acabou por ver os dragões marcarem por mais duas vezes, primeiro por Reinaldo Garcia e depois novamente por Gonçalo Alves, agora de livre directo, aumentando a vantagem no marcador para três golos, quando já se disputava o último minuto do jogo.
A dez segundos do final, ainda chegou a resposta bracarense, mas claro que foi muito tardia.
No entanto, Tomas Korosec, em dia de aniversário, ainda conseguiu a sua prenda ao marcar o
golo que fixou o resultado no 3-1 final.

Acordo com a Spormex

HC Braga apresentou novo patrocinador principal
A Sportmex é o novo main sponsor para as próximas duas temporadas do Hóquei Clube de Braga. Com mais de 35 anos de existência, a Spormex ajuda as empresas a criar eventos e exposições memoráveis e profissionais.
Segundo comunicado publicado nas redes sociais do clubes “está encontrado o parceiro ideal,
para que juntos possamos trabalhar rumo a conquistas importantes para o HC Braga e celebrar
junto dos nossos sócios, adeptos e simpatizantes”.

Actividades para as famílias a partir das 16 horas

Corrida e caminhada ‘Be Active’
hoje no Parque da Devesa
FAMALICÃO
| Redacção |

Realiza-se hoje pelas 21 horas, no Parque da Devesa em Famalicã o, a corrida
‘Be Active’, com partida e chegada no
parque de estacionamento. Haverá como
opções uma corrida e caminhada na distâ ncia de 5 km.
A iniciativa está inserida na Semana
Europeia do Desporto, promovida pelo
Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e tem como objectivo pro-

mover a actividade física e desportiva
em família e incentivar à participação.
O ‘Be Active’ em Família decorre também no Parque da Devesa, entre as 15 e
as 18 horas, e compreende a dinamização de diversas actividades abertas ao
público em geral e sem inscrição prévia,
permitindo a experimentação das mais
variadas modalidades desportivas.
Todas as actividades que se vão realizar nesta Semana Europeia do Desporto
podem ser consultadas em: https://beactiveportugal.ipdj.pt.
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
TVI

RTP 1

RTP 2

SIC

07:17
07:30
08:51
09:00

01:50
03:09
04:18
07:32
08:00
09:00
15:57

01:20 Pantanal
02:05 Quem Quer Namorar
Com o Agricultor? - Diário:
05:30 Televendas Sic
06:40 Programação infantil
08:55 Médico da Casa
Com Dr. Almeida Nunes
10:05 Alô Marco Paulo
11:10 Nosso Mundo - The Hunt
12:00 É Bom Fazer o Bem
13:00 Primeiro Jornal
15:15 Alta Definição
16:05 E-Especial
17:00 Caixa Mágica
20:00 Jornal da Noite
22:40 Terra Nossa

10:57
11:55
13:59
15:15
15:41
20:00
20:37
22:48

A Vida Privada dos Livros
Zig Zag
Radar Xs
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
Leopardo-das-Neves e Amigos
Fado Alfama
Jornal da Tarde
Voz do Cidadão
Fado Alfama
Telejornal
Chéquia X Portugal:
Liga das Nações - Directo
Eu Faço Tudo por Amor

17:53
17:58
18:30
19:22
19:40
20:14
21:41
21:46
22:30
23:04

George Ezra no Baloise Session
Sociedade Civil
Euronews
Repórter África - 2ª Edição
Euronews
Espaço Zig Zag
Vitória Sc X Ud Oliveirense:
Campeonato Nacional
De Basquetebol
Replay
Biosfera
Os Anos dos Milagres
Cuidado com a Língua!
Faça Chuva Faça Sol
Ponta Delgada,
a Porta do Atlântico
Folha de Sala
Nós
Jornal 2
Concerto de Paris

23:30
00:20
01:00
03:15
04:15
04:59
05:15
06:45
12:05
12:10
13:00
15:00
16:00
20:00
22:30
23:45

Quero é Viver
Para Sempre
Big Brother - Extra
Ouro Verde
Betty, a Feia em NY
Queridas Feras
TV Shop
Programação infantil
Querido, Mudei a Casa!
Vivavida
Jornal da Uma
Conta-Me
Em Família
Jornal das 8
Festa é Festa
Mental Samurai

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

CAMINHA
TORRES T. 258922104

R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766

Praça dos Heróis

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

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

Sudoku
1
7

1

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

6
3

Praça Conselheiro Silva Torres

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

1

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

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

ALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Largo do Toural, 26

Praça Dona Maria II, 1096

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Quinta Andorinhas Loja 9/10

6

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

7
9

6

Largo de São João 4-8

R. Serpa Pinto, 2

3

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

R. da Bandeira, 6-8

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça da República, 11
Publicidade

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

964 131 762

MENINA SÓ

Massagem em marqueza,
pré-desportiva, reflexologia nos pés,
pedras quentes, brincadeiras escaldantes, acessórios, duche, menina
bonita e elgante, sexy. 24 horas.
Local discreto.

925 751 527

TRINTONA GULOSA

916 426 658

964 458 054

920 401 540

910 259 744

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

Mulher diferente
com convívio
sem pressa,
massagem relaxante.

Belo corpo, peito XXL,
O. Natural profundo, 69,
botão de rosa. Massagens.
24 horas

25 Anos. Sou Completa.
O. Natural, 69 e Beijinhos.
Sem Pressas

PORTUGUESA

INDIA

SUPER NOVIDADE

MORENA
1.ª VEZ

Publicidade 31

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

JOGOS
Segunda 19/09/22

Sorteio 38/2022

20 409
2.º Prémio 59 110
3.º Prémio 41 154
1.º Prémio

Terça 20/09/22

Sorteio 75/2022

11 21 23 32 48
*3 *12
Quarta 21/09/22

Mary
NABOKOVA
A bela modelo
desafiou os seus
seguidores nas redes
sociais para umas
partidas de ténis e a
adesão foi massiva.
O post que publicou
obteve mais de... 220
mil gostos.

Sorteio 76/2022

1 10 23 28 35
+1
Quinta 22/09/22

Sorteio 38/2022

90 271
2.º Prémio 36 525
3.º Prémio 73 729
4.º Prémio 34 419
Terminação 1
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 23/09/22

Sorteio 76/2022

14 15 22 35 48
*3 *8

Sorteio 38/2022

SMH 14858
Sábado 17/09/22

Sorteio 75/2022

3 11 37 41 46
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 4 de Ouros, que
significa Projetos.
Amor: Afaste os pensamentos
negativos. Melhores tempos virão.
Saúde: Inicie uma dieta e faça mais
exercício.
Dinheiro: Em breve terá novos
projetos e os seus objetivos serão
alcançados.
Números da Sorte:
2, 14, 21, 38, 45, 47
Touro
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Seja mais carinhosa com as
pessoas que ama. Batalhe pela sua
felicidade.
Saúde: Pode andar mais inquieta.
Beba chá de tília para acalmar.
Dinheiro: O trabalho não é tudo.
Faça atividades que lhe deem prazer.
Números da Sorte:
19, 21, 26, 35, 37, 40
Gémeos
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Evite discutir e traga mais
estabilidade para o seu lar.
Saúde: Adote uma postura positiva
perante a vida.
Dinheiro: Poderá ter que fazer um
negócio difícil. Mantenha-se alerta e
tudo correrá bem.
Números da Sorte:
9, 11, 13, 24, 28, 32
Caranguejo
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade
Amor: O reencontro com um velho
amigo trará momentos de alegria.
Saúde: Para aliviar a tosse mastigue
gengibre fresco cru.
Dinheiro: Uma colega pode ser cruel
consigo. Proteja-se!
Números da Sorte:
1, 5, 14, 17, 24, 29
Leão
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade. Amor: Um amigo pode
precisar de desabafar. Saber ouvir é
uma virtude.
Saúde: Dê mais importância às
dores que sente. Se necessário vá
ao médico.
Dinheiro: Pode ter uma surpresa a
nível profissional.
Números da Sorte:
9, 14, 15, 32, 35, 42
Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Terá tendência para andar
mais misterioso. Evite preocupar o
seu par.
Saúde: Coma maçãs. Ajudam a
ganhar força e fazem bem aos rins.
Dinheiro: A fase é estável. Mas
convém que controle os gastos
desnecessários.
Números da Sorte:
1, 7, 19, 24, 35, 43Balança

Balança
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: A harmonia reinará na sua
relação afetiva. Poderá concretizar
um desejo.
Saúde: Faça exercício físico. Dança
ou ginástica. O que lhe der mais
prazer.
Dinheiro: Fase de equilíbrio
financeiro. Descontraia.
Números da Sorte:
2, 8, 15, 34, 38, 41
Escorpião
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Marque um jantar com os
seus amigos. Mostre-lhes o seu
carinho.
Saúde: Cuidado com os esforços.
Evite carregar muitos pesos.
Dinheiro: Pode avançar com um
novo negócio.
Números da Sorte:
5, 9, 17, 35, 45, 49
Sagitário
Carta do Dia: 9 de Copas, que
significa Vitória.
Amor: Seja sempre amorosa com o
seu par. Há que dar para receber.
Saúde: Para melhorar o humor coma
espinafres. Também dão energia.
Dinheiro: Continue a ser disciplinada
e alcançará a vitória.
Números da Sorte:
8, 17, 25, 32, 36, 49
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Deverá dar-se a conhecer
mais aos outros. A felicidade espera
por si!
Saúde: Possíveis dores de
estômago. Beba chá de cidreira para
acalmar.
Dinheiro: Pode receber uma
proposta de trabalho que será muito
vantajosa.
Números da Sorte:
7, 9, 17, 20, 36, 48
Aquário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Possibilidade de realizar um
sonho a nível amoroso.
Saúde: Tendência para dores de
dentes. Procure o dentista.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte:
16, 18, 19, 21, 36, 48
Peixes
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Seja mais dedicada ao seu
par. Dê mais estabilidade à sua
relação.
Saúde: Adote uma postura perante a
vida.
Dinheiro: Poderá fazer um novo
negócio. Mantenha-se alerta e tudo
correrá bem.
Números da Sorte:
1, 9, 12, 35, 46, 48

Publicidade
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TUB

Alteração temporária
de percurso da
carreira 66

SÁBADO, 24 SETEMBRO 2022
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Terras de Bouro

Associação Empresarial do Minho

Jovem morreu afogada
na albufeira da Caniçada

AEMinho satisfeita com medidas
de apoio anunciadas pelo Governo

Uma jovem com cerca de 20 anos morreu ontem afogada na albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro. Segundo a fonte, o alerta foi
dado pelas 16.01 horas, tendo o corpo sido resgatado da água pelas
17.50 horas. No local, estiveram 44 operacionais, apoiados por 16
viaturas. O corpo vai ser levado para o gabinete médico-legal de
Braga, para autópsia.

Devido à realização das Festas de
São Miguel, em Cabreiros, nos dias
de hoje e amanhã, serão alterados
os términos da carreira 66 - Gualtar
- Cabreiros.
Hoje a partir das 8.30 horas, os
autocarros não poderão circular até
ao Largo dos Paulinhos e terminam
a sua rota no Largo de Vieiros.
Amanhã os autocarros terminam a
sua rota no Largo do Monte das
Cruzes, entre as 16 horas e as 18.30
horas. A partir dos horários
referenciados os autocarros passam
a realizar os trajectos habituais.

Guimarães

Condicionamentos
ao trânsito
No dia de amanhã devido à
realização da ‘Meia Maratona
Cidade Berço’, da ‘Mini Maratona’ e
da ‘Caminhada’, existirão alguns
condicionalismos à circulação
rodoviária e pedonal, na cidade de
Guimarães.
Assim, a partir das 9 horas, o ponto
de partida será no Campo de S.
Mamede, e ao longo de todo o
itinerário será impedida a circulação
de veículos.
O Comando Distrital da PSP de
Braga deixa algumas
recomendações: não descer da
freguesia de Costa pela Rua Santa
Marinha da Costa em direcção ao
Parque da Cidade pois o trânsito
estará interdito; devem procurar
alternativas para acesso à cidade,
nomeadamente, por Mesão Frio ou
Urgeses; não usufruir da ecovia pois
a mesma faz parte do percurso da
prova; não circular com velocípedes
nas zonas interditas a viaturas.

Cabeceiras de Basto

PJ deteve taxista que esfaqueou colega

A Associação Empresarial do Minho (AEMinho) promoveu um jantar-debate que juntou a
ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, com os empresários do Minho. Foi com “grande satisfação” que, através deste encontro, a AEMinho teve a percepção que o Governo tomou uma série de iniciativas que, no fundo, são respostas
ao desafio colocado pela AEMinho no momento de lançamento do seu programa Work In
Minho. “O Governo anunciou várias medidas que evidenciam a flexibilização do acesso ao
nosso país, nomeadamente através da obtenção de vistos e de relacionamento diplomático
mais próximo com as instituições portuguesas. Ficamos satisfeitos por perceber que o apelo
realizado pela AEMinho foi atendido pelo Governo”, reflecte Ramiro Brito, vice-presidente
da Associação Empresarial. “O Governo tem um novo programa onde flexibilizou a atribuição de vistos, de forma mais rápida e eficiente, a todos aqueles que queiram trabalhar em
Portugal e que tenham um contrato de trabalho. Flexibilizou ainda o acesso a trabalhadores
da CPLP ao nosso país para efeitos laborais. Foram também criadas condições para quem
procura trabalho em Portugal, mas que não tenha ainda contrato de trabalho firmado. Portanto, um dos grandes vectores do Work In Minho, que era a importação de recursos humanos para fazer face à nossa escassez de pessoas e de trabalhadores, será atendido”, esclarece
a AEMinho.

Fafe

Município promove Semana Sénior
O Município de Fafe promove, de 27 de Setembro a 1 de Outubro, a Semana Sénior, uma tradição da autarquia que aposta na promoção de um envelhecimento activo.
O programa contempla um conjunto diverso de acções, onde se incluem as áreas da cultura,
lazer, saúde e bem-estar. No programa constam exibições de filmes, dança, visitas culturais,
actividades de zumba e ginástica - com oferta de lanche -, uma visita à Quinta da Malafaia,
para um serão que promete grande diversão.
Publicidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um taxista que na quinta-feira agrediu outro à facada em Cabeceiras de Basto. Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 64 anos, está indiciado pela prática de um
crime de homicídio qualificado na forma tentada.
Segundo a PJ, os factos começaram por um “desentendimento que
culminou em agressões físicas” entre a vítima e uma colega de profissão. O arguido foi em defesa da colega e, “utilizando, ao que se
presume, uma faca, desferiu golpes na zona abdominal e num braço da vítima, provocando-lhe lesões de natureza cortoperfurante”.
A vítima foi transportada para o Hospital de Guimarães, onde foi
submetido a intervenção cirúrgica e o agressor “pôs-se em fuga do
local”, mas seria detido, ainda na quinta-feira, pela PJ.
Publicidade

