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Fórum Segurança 2022

Braga

Evento único na área da Prevenção
e Segurança aponta à internacionalização
FÓRUM SEGURANÇA 2022 é o primeiro evento 100 por cento experimentalista realizado na Europa, na área da Prevenção e
Segurança. Até amanhã, Altice Forum conta com cerca de 40 expositores e uma área de demonstrações e simuladores.
+ destaque

ALTICE FORUM
| Joana Russo Belo |

É o primeiro evento 100 por
cento experimentalista realizado
na Europa, na área da Prevenção
e Segurança, e aponta já à internacionalização na próxima edição agendada para 2024. Durante três dias - e até amanhã - o
Altice Forum Braga acolhe o
Fórum Segurança 2022, evento
organizado pela iBD e Sinalux,
em parceria com a InvestBraga,
naquela que é a quarta edição
marcada por “uma experiência
única”, num “modo inovador”
de viver Prevenção e Segurança
na sociedade.
“É um evento único em Portugal, o primeiro evento totalmente experimentalista onde temos
um conjunto de fabricantes, distribuidores na área da prevenção
e segurança, que além de demonstrarem os seus produtos
vão fazer com que as pessoas os
possam experimentar, desde simulacro real de incêndio, trabalhos em altura, temos a PSP com
simulador de capotamento e
treino de tiro, um conjunto ligado à área da prevenção e segurança onde as pessoas podem vivenciar a experiência e não só
tomar contacto com os produtos”, sublinhou Ricardo Costa,
CEO do Grupo Bernardo da
Costa, durante a visita à exposição, juntamente com Carlos Silva, administrador executivo da
InvestBraga, e Carla Romão, di-

ROSA SANTOS

Carlos Silva, administrador da InvestBraga, Ricardo Costa, CEO Grupo Bernardo da Costa e Carla Romão, da Sinalux, na visita à feira

rectora geral da Sinalux.
Dando conta “de um conjunto
muito alargado de players na
área da segurança”, o responsável diz ser “ um verdadeiro market place, com muitos fabricantes internacionais, vários distribuidores nacionais e entidades
públicas que se associaram este
ano ao nosso evento”.
Ricardo Costa lembrou que o
evento começou por ser uma
conferência e que, “desde a primeira edição, que o nosso grande desejo era que o Norte, e
mais concretamente Braga, pudesse ter um evento forte na
área da prevenção e segurança e
esta quarta edição mostra-nos

que esse sonho era possível”.
“Hoje conseguimos ter um leque de expositores e um número
de inscrições equiparado aos
eventos semelhantes que se realizam em Lisboa”, frisou.
Carlos Silva revelou mesmo
que o número em termos de inscrições “ultrapassou todas as
expectativas”, com mais de
1200 inscrições e cerca de 40
expositores.
Sucesso desta quarta edição que pela primeira vez se realiza
na grande nave do Altice Forum
Braga - leva já a organização a
pensar no futuro: “o nosso objectivo é transformar isto numa
edição internacional, que traga

outras marcas e visitantes internacionais”, anunciou o administrador da InvestBraga, revelando ainda que será realizado um
simulacro no âmbito da feira.
“Vamos fazer durante esta semana um simulacro que vai testar todas as nossas capacidades
em ambiente real e será o maior
simulacro em Portugal a envolver todas as forças e um evento
de grande dimensão. Estarão no
Forum mais de mil pessoas, vamos ter todas as áreas ocupadas
e vamos ter que evacuar num
ambiente de simulacro com incêndio simulado e vamos avaliar também a resposta dada”,
destacou Carlos Silva.

Durante três dias e até amanhã - o Altice
Forum Braga acolhe o
Fórum Segurança 2022,
o primeiro evento 100 por
cento experimentalista
realizado na Europa na
área da Prevenção e
Segurança onde todos
poderão vivenciar
experiências. Para além
da área de exposição,
o programa inclui
conferências e debates,
demonstrações e
formações.
lll
Na área de demonstrações,
é possível ver a condução
segura de empilhador e a
operacionalidade do
sistema anticolisão
homem-máquina, a
utilização de plataformas
elevatórias, bem como fazer
rastreios de saúde,
manutenção de meios de
combate a incêndio e
diversos simuladores, como
simulador de tiro e
simulador de capotamento.
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Posto de Turismo recupera
movimento anterior à pandemia

Isabel Silva
Visitas a museus
em ‘clara retoma’
A directora dos museus dos Biscainhos e D. Diogo de Sousa revelou ontem que as três estruturas dependentes da Direcção
Regional da Cultura do Norte
(DRCN) no concelho têm em desenvolvimento projectos nas
áreas da sustentabilidade e da
acessibilidade.
Para além daqueles dois museus, o Mosteiro de S. Martinho
de Tibães é a outra estrutura cultural bracarense com tutela da
DRCN.
Na cerimónia que assinalou o Dia
Mundial do Turismo, Isabel Silva
registou “afluxos bastante razoáveis” de visitantes aos museus bracarenses, num momento de “clara retoma” após o
período de pandemia.

MUNICÍPIO DE BRAGA assinalou ontem o Dia Mundial do Turismo. Quase 300 mil atendimentos
no Posto de Turismo até final de Agosto sinalizam retoma do sector.
TURISMO
| José Paulo Silva |

O Posto de Turismo de Braga registou, entre Janeiro e Agosto,
perto de 300 mil atendimentos,
prevendo-se que, até ao final do
ano, seja ultrapassado o número
de turistas que por ali passaram
em 2019. A estatística foi apresentada ontem, Dia Mundial do
Turismo, como reflexo da recuperação da actividade turística
no concelho no pós-pandemia.
Segundo a Câmara Municipal,
“Braga mantém-se em linha com
a previsão nacional de superação
dos valores estatísticos dos visitantes de 2019”, sendo que a
avaliação do movimento turístico tem como base os atendimentos no posto de turismo desde o
início do ano.
“Considerando a análise real
ao movimento que se verificou
nas artérias e monumentos da cidade e tendo conhecimento da
evolução na utilização das novas
tecnologias e plataformas turísticas pelos visitantes, podemos
concluir que o real movimento
da procura turística no concelho
superou já os valores de 2019”,
refere uma síntese de resultados

Em Novembro
Braga recebe
conferência
internacional
de agentes de viagem
DR

Posto de Turismo de Braga celebrou ontem o Dia Mundial

estatísticos ontem divulgada pela autarquia.
Segundo António Barroso, do
gabinete de apoio à presidência
da Câmara Municipal de Braga,
o aumento dos fluxos turísticos é
reflexo das parcerias que a autarquia tem dinamizado nos últimos anos.

A afluência de visitantes ao
Posto de Turismo é ainda um
dos principais indicadores da
procura turística. Para o crescimento registado contribuiram
sobretudo os meses de Abril, Junho, Julho e Agosto, período em
que os atendimentos aumentaram 22% face ao mesmo período

de 2019. No que diz respeito a
mercados emissores, Portugal,
Espanha e França continuam a
ser os mais relevantes. Turistas
oriundos do Reino Unido, Brasil, Países Baixos, Itália e Estados Unidos chegam também ao
Posto de Turismo de Braga em
número relevante.
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§nota
Protocolo com Turismo de Portugal

Programa ‘Formação+Próxima’
capacita profissionais do Turismo
O Município de Braga vai celebrar um protocolo com o Turismo de Portugal com vista à implementação do programa ‘Formação +Próxima’. Com
esta medida, serão desenvolvidos planos de formação para os profissionais de turismo que exercem a sua actividade no concelho. Segundo os
responsáveis do Município, o programa de formação constituirá também
uma mais-valia para a qualificação dos quadros internos neste sector.
Os conteúdos formativos previstos visam dar resposta às necessidades da
actividade turística no concelho de Braga, de acordo com um diagnóstico
realizado.
Através deste protocolo, aprovado na última reunião da vereação bracarense, será criado um plano complementar de formação que visa contribuir para a valorização do território e para a capacitação dos técnicos do
Município, das empresas e das entidades parceiras.

De 17 a 20 de Novembro, Braga
irá receber a conferência
internacional da AITO, uma
associação britânica de
operadores turísticos
independentes. Organizada pelo
Turismo de Portugal, a
conferência tem o apoio da
Entidade Regional de Turismo
Porto e Norte e do Município de
Braga.
O nosso país e a cidade de Braga
em particular foram escolhidos
como local da conferência pelos
esforços para se tornar um dos
destinos mais sustentáveis da
Europa, destacando a AIPO o
plano de acção ‘Turismo
Sustentável 2020-2023’.
A organização prometeu
compensar eventuais emissões
de pegada de carbono dos
delegados – operadores
turísticos, agentes de viagens e
parceiros de negócios – que
optem por realizar a viagem a
Portugal por avião.
Ontem foi também anunciado
que Braga receberá brevemente
o ‘Portugal in Love’, evento que
reunirá empresários de diversas
áreas com o objectivo de
promover a cidade e a região
envolvente como destino de
casamentos. A primeira edição
realizou-se em Novembro do
ano passado, em Lisboa, com a
participação de 25 empresas.
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Hotelaria, restauração e comércio
perto do “melhor ano de sempre”
INTEGRAR o crescimento dos fluxos turísticos foi propósito assumido pela Câmara Municipal de Braga
num tempo em que a Organização Mundial do Turismo propõe um sector mais sustentável.

DR

Município de Braga juntou parceiros que têm contribuído para a procura da cidade como destino turístico

TURISMO
| José Paulo Silva |

As previsões dos operadores hoteleiros do concelho de Braga
apontam para um total de 610
mil dormidas em 2022, um número muito próximo do registado em 2019, o “melhor ano de
sempre” para o sector.
Na sessão comemorativa do
Dia Mundial do Turismo, o adjunto do presidente da Câmara
Municipal de Braga, António
Barroso, apontou 2022 como
“ano de recuperação e de resi-

liência” para esta indústria.
No evento realizado no Posto
de Turismo de Braga, o director
geral da Associação Empresarial
de Braga (AEB), Rui Marques,
classificou o último Verão como
“extraordinário” para as empresas de alojamento, restauração e
comércio da cidade.
Este responsável exemplificou
que, durante o mês de Agosto,
foram efectuadas transacções
com cartões de débito/crédito no
valor de 150 milhões de euros
naqueles três sectores, sendo
que 24,6 milhões foram concre-

lll
O Dia Mundial do Turismo
celebra-se desde 1980.
A Organização Mundial
do Turismo assinalou a
data, este ano, com o lema
‘Repensar o Turismo’,
defendendo uma visão
partilhada entre governos,
empresas e comunidades
locais para um sector mais
sustentável, inclusivo e
resiliente.

tizados com cartões estrangeiros.
Rui Marques relevou que aqueles são valores recordes que, no
entanto, devem ter em conta o
efeito da inflacção.
O director geral da AEB conclui que o ano de 2022 vai encerrar com um acréscimo de 30%
das receitas no sector do alojamento, apesar da diminuição do
número de hóspedes face a
2019.
Atendendo ao lema escolhido
pela Organização Mundial do
Turismo para a celebração do

Dia Mundial, o adjunto da presidência da Câmara Municipal
apontou a necessidade de um
“turismo mais sustentável, mais
inclusivo e mais resiliente”, que
contribua para os objectivos do
desenvolvimento sustentável.
António Barroso defendeu que
é preciso “saber integrar crescimento turístico”, antecipando
“problemas” que se registam
em destinos turísticos de massas.
Impulsionar o turismo de negócios e esbater a sazonalidade são
propósitos do Município de Braga, que anunciou para breve o
retomar das reuniões do Conselho Estratégico do Turismo e um
Forum de Turismo para o final
deste ano ou início de 2023.
Segundo António Barroso,
“Braga é um destino cada vez
mais procurado pelo mercado
internacional, reflexo da aposta
na presença e representação da
marca em feiras de turismo internacionais, nas quais temos
vindo a confirmar uma crescente
procura pelo nosso património
edificado, restauração, hotelaria,
eventos, espaços verdes, praias
fluviais e percursos pedestres,
entre outros activos”.
O mesmo responsável garantiu
que o Município de Braga vai
continuar a investir em acções
de de promoção interna e externa, no lançamento de novos materiais promocionais e aplicações móveis como o ‘Smart
Guide’, que é apresentado na
próxima sexta-feira, dia 30.
Outro dos objectivos passa por
aproveitar sinergias de redes internacionais, nomeadamente de
projectos do URBACT, como o
‘Tourism Friendly Cities’.
Agostinho Peixoto, em nome
da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal,
constatou ontem que “Braga é
fundamental” para o crescimento que a actividade turística tem
registado na região.
Publicidade
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do Monte. Pelas 11 horas celebra-se uma eucaristia e a tarde é
dedicada a uma confraternização, em que são esperados utentes, trabalhadores e dirigentes
das IPSS do distrito. Devem participar cerca de de 800 seniores
e 50 crianças. A vereadora Carla
Sepúlveda também vai marcar
presença nesta confraternização,
assim como participou ontem na
sessão de abertura da Semana
Social. A vereadora da Acção
Social elogiou a actividade das
IPSS, reconhecendo o importante papel que cumprem no apoio
às populações. Carla Sepúlveda
reconheceu que nem sempre é
possível ao Município responder
a todos os pedidos que lhe são
dirigidos, “pois os recursos não
esticam e as necessidades são
cada vez mais”, mas referiu que
a autarquia está a aberta a dar o
apoio possível, nomeadamente a
nível logístico e facilitador de
processos. A vereadora realçou
ainda que no âmbito do sector
social, “é particularmente importante” fomentar o convívio
intergeracional, louvando as iniciativas que envolvem crianças e
seniores.

IPSS pedem apoios para fazer
face a aumento das despesas
IPSS estão a ser asfixiadas pelo “aumento exponencial” da inflação e dos custos da energia,
reclamando apoios para conseguir manter a sua actividade.
SEMANA SOCIAL
| Marlene Cerqueira |

O “aumento exponencial” da inflação e do custo da energia está
a tornar-se incomportável para
as instituições particulares de
solidariedade social (IPSS), que
reclamam algumas medidas de
apoio, mesmo que transitórias,
para o sector.
O alerta foi deixado ontem pelo cónego Roberto Mariz, presidente da União Distrital das
IPSS (UDIPSS) de Braga, na
sessão de abertura da 7.ª Semana
Social.
As IPSS deparam-se actualmente com “um aumento brutal”
das despesas, “mas continuam
com as mesmas receitas, pois os
protocolos estão balizados e as
mensalidades também estão definidas e não podem agora ser
aumentadas desmesuradamente”, explicou o cónego Roberto
Mariz, pedindo “um olhar de
atenção para o sector social, ainda que com medidas temporárias, fara acorrer a esta situação”.
O cónego partilhou que ainda

DR

Primeiro dia da Semana Social das UDIPSS-Braga decorreu no Universida de Católica de Braga

na semana passada foi contactado pelo presidente de uma IPSS
do distrito alertando que a factura da electricidade triplicou de
valor e que dessa forma não conseguiria manter a instituição a
trabalhar por muito tempo.
Este alerta e pedido de ajuda
marca assim também um mo-

mento importante na vida da
UDIPSSS que comemora nesta
7.ª Semana Social o seu 20.º aniversário.
A Semana Social é momento
de formação para as IPSS, mas
também de convívio. Isso mesmo está explanado no programa
que ontem arrancou com um

painel sobre ‘Perspectivas de investimentos para ao Sector Social - PRR e Portugal 2030’.
Amanhã, o tema do painel será
‘Atribuição de responsabilidades parentais e maior acompanhado’. Entretanto, o dia de hoje
é dedicado à confraternização,
tendo como palco o Bom Jesus

lll
Nesta manhã de trabalhos
foi evidenciada a
importância das IPSS
trabalharem em articulação
com os municípios, uma vez
que estes têm assento das
CIM, entidades por onde
passa a validação das
candidaturas a fundos.

Para estar à altura das exigências das candidaturas aos fundos comunitários

CIM destacam importância das IPSS capacitarem as equipas
SEMANA SOCIAL
| Marlene Cerqueira |

É fundamental que as IPSS
apostem na capacitação das suas
equipas para que consigam aceder às diversas fontes de financiamento europeu que estão ou
estarão disponíveis para a concretização de projectos de âmbito da solidariedade social.
Esta foi uma das recomendações deixadas ontem pelos primeiros-secretários das CIM do
Cávado e CIM do Ave, respectivamente, Rafael Amorim e Marta Coutada, num painel formativo sobre as perspectivas de
investimento para o sector social

DR

Primeiro painel abordou procedimentos sobre candidaturas a fundos

no quadro do PPR e do Portugal
2030.
“O nosso papel aqui é conse-

guir fazer perceber não só às
IPSS, mas a todos os agentes
que trabalham nesta área, aquilo

que as CIM podem fazer. Ou seja, qual é o verdadeiro motor de
trabalho das CIM nestas matérias, não só a nível dos fundos
europeus, mas também de outras
políticas sociais que nós podemos ajudar a implementar no
terreno”, explicou Rafael Amorim. Referiu ainda que é importante que as IPSS saibam que tipo de financiamentos existem, e
desses quais são os que passam
directamente pelas entidades intermunicipais ou nas quais as
entidades intermunicipais possam ter alguma função.
Os fundos europeus tem um
peso importante na actividade
das IPSS, “mas elas ainda pode-

riam aproveitar mais”, acrescentou Marta Coutada, referindo
que é fundamental “que as instituições da economia social e solidária saibam como se podem
preparar e capacitar para responder às oportunidades de financiamento que teremos no âmbito
do PT2030, do PRR e quem sabe
também irem a outras fontes de
financiamento europeias”.
Sobre novos fundos comunitários, é já sabido que estará contemplado o financiamento de
equipamentos sociais, projectos
de eficiência energética e iniciativas de inovação social, mas
ainda não estão definidas as dotações respectivas.
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Visitas guiadas
revelam tesouros
do património
CINCO visitas guiadas às ‘maravilhas do Barroco
bracarense’ dão a conhecer verdadeiros tesouros
do património bracarense.
BRAGA BARROCA
| Redacção |

Promover, valorizar e preservar
um património de enorme valor
cultural e histórico é o objectivo
das ‘Visitas guiadas às maravilhas do Barroco bracarense’, que
se vão realizar no âmbito da
‘Braga Barroca’, entre hoje e o
dia 2 de Outubro.
Ao longo dos cinco dias, sempre pelas 17.30 horas, os visitantes terão a oportunidade de percorrer um itinerário repleto de
exuberância e grandiosidade,
numa experiência única que ficará na memória de todos.
De participação livre e gratuita, as visitas guiadas têm inscrição obrigatória através do link
cmcultura.eventbrite.com.
Os roteiros irão percorrer espaços como a Praça da República,
Basílica dos Congregados, Palácio do Raio, Largo Carlos Amarante, Praça do Município, Igreja do Pópulo, Museu dos Biscainhos, Arco da Porta Nova, Casa
Cunha Reis, Igreja da Misericórdia e Biblioteca Pública.
No sábado, dia 1 de Outubro, a
visita guiada irá decorrer no
Mosteiro de Tibães.
“Conciliar visitas guiadas ao
património, a elaboração de itinerários potenciadores de touring cultural autónomo, a dinamização de diferentes modalidades nos espaços patrimoniais recorrendo ao storytelling, irá permitir apoiar a fixação da atenção
em experiências que articulam a
vivência recreativa do objecto
cultural”, explica o Município
em comunicado.
As visitas guiadas da Braga
Barroca irão culminar com os
concertos, proporcionando experiências verdadeiramente enriquecedoras. São sete os concertos programados.
Ao longo destes cinco dias, a
Sinfonietta de Braga percorre

vários locais emblemáticos da
cidade com o ciclo de concertos
‘Joias do Barroco’. Os concertos
são de entrada livre, limitada à
lotação do espaço.
O Salão Nobre do Museu dos
Biscainhos, acolhe, hoje, pelas
21.30 horas, ‘Mio bem… Canções e Lamentos de Amor’, com
o trio Il Filo d’Oro.
Amanhã, às 19 horas, abrem-se
as portas da Casa Cunha Reis, a
Casa Grande do Campo das
Hortas, para o concerto ‘Ternos
ais! Modinha Lusobrasileira’,
com o tenor Bruno Nogueira e
Rui Pedro Vieira no cravo e contratenor.

lll
A Igreja de S. Paulo acolhe
o concerto de encerramento
da Braga Barroca 2022,
pelo Com.Cordas Ensemble,
intitulado ‘Afectos, riqueza
e diversidade no Barroco
Musical’.
Na sexta-feira, é a vez da Igreja
da Misericórdia receber, pelas
19 horas, o concerto ‘Doce Desdém Melodias e Glosas Ibéricas’, com Xabi Urtasun no Órgão Ibérico e a Soprano Rita
Morais.
No sábado, às 19 horas, o Mosteiro de Tibães, é palco do concerto ‘Ornamento Esplendor Coral’, com o Coro Ars Vocalis e o
Ensemble Cuore Armonico.
A Biblioteca Pública de Braga
acolhe o último concerto, domingo, com ‘Voce di donna Barroco Seiscentista no Feminino’
com a soprano Paulina Sá Machado e o cravo Fernando Miguelk Jalôto.
Destaque ainda para o concerto
na Basílica dos Congregados,
sexta-feira, a cargo do Grupo
Coral Cupertinos.

DR

Visitas guiadas vão divulgar alguns tesouros da herança barroca
Publicidade
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Flávia Mora e Bruno Mora são os rostos do Mora Burger, que tem portas abertas no ‘Mesa na Praça’, no Mercado Municipal de Braga
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Mora Burger é um dos 42 espaços por onde passa o roteiro Verde Cool 2022. Localiza-se
no ‘Mesa na Praça’, no Mercado Municipal de Braga. É na ‘Praça’, que este restaurante
tem os seus principais fornecedores.

Hambúrgueres são ex-líbris
do Mora Burger no ‘Mesa na Praça’
AEB
| Redacção |

O roteiro Verde Cool leva-nos hoje novamente até ao
‘Mesa na Praça’, a área de restauração do Mercado Municipal de Braga. É neste espaço que se localiza o Mora
Burger, um dos 42 espaços onde está a decorrer a iniciativa da Associação Empresarial de Braga (AEB).
Recorde-se que o roteiro Verde Cool regista a parceria
do jornal Correio do Minho e da rádio Antena Minho,
que diariamente lhe dão a conhecer os espaços onde pode saborear apetitosos menus compostos por um petisco
e um copo de vinho verde, por apenas 3,50 euros cada.
Bruno Mora apresenta-nos este espaço que tem como
ex-líbris os hambúrgueres. “Somos uma hamburgueria
brasileira. Viemos para Portugal para oferecer um produto com qualidade, apostando nos ingredientes frescos, de
Publicidade

alta qualidade e temos no Mercado Municipal de Braga
os nossos principais fornecedores”, conta Bruno Bruno
Mora.
“Trabalhamos com hambúrgueres clássicos, estilo americano, que são as bolinhas de carne fresca prensadas na
chapa bem quente, formando-se assim uma crosta muito
saborosa na carne”, explica. Os hambúrgueres são confeccionados com carne bovina, “de preferência a parte
dianteira, como o peito e o acém”, refere Bruno Mora,
referindo ainda que toda a carne é fornecida por uma talho instalado no Mercado Municipal.
É também no Mercado Municipal que são adquiridos os
legumes e as frutas frescas que são usadas para confeccionar saborosos sumos naturais, muito apreciados pelos
clientes.
Para além de hambúrgueres, neste espaço encontramos,
por exemplo, uma excelente picanha. Neste roteiro Verde

Cool o cliente tem a oportunidade de saborear precisamente a ‘Picanha à Mora’. Trata-se de “picanha servida
com farinha de pau, manteiga e cebola roxa. Por cima, a
picanha leva um molho chimichurri. É uma experiência
que trouxemos do Brasil e que faz muito sucesso, sobretudo pelo contraste da picanha que é extremamente macia com a farinha de pai que é crocante, envolvida na
manteiga”.
Muitos dos que experimentam o menu Verde Cool optam por repetir logo a seguir, o que demonstra que é um
petisco muito apreciado. “O Verde Cool tem tido muita
adesão”, conta Bruno Mora. O petisco acompanha com
um copo de vinho verde Casal Garcia, “um vinho que é
muito e também muito conhecido no Brasil”.
A promoção é válida de domingo a quinta, das 11 às 23
horas, e à sexta-feira das 11 às 24 horas, até 9 de Outubro.
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Candidatura a CEC 2027 apresentada a deputados
DEPUTADOS da Assembleia da República visitaram ontem Braga para conhecer o processo de candidatura a Capital Europeia da
Cultura 2027. Comitiva foi recebida nos Paços do Concelho e passou pelo gnration e pelo Theatro Circo.
CULTURA
| Redacção |

A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto
(CCJD) da Assembleia da República realizou ontem uma visita
de trabalho a Braga no âmbito
da candidatura a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027.
Os membros da CCJD foram
recebidos por Ricardo Rio, nos
Paços do Concelho, onde o presidente da Câmara garantiu que
“a cultura é uma aposta deste
executivo enquanto vector central de desenvolvimento da cidade”, destacando o enriquecimento proporcionado pelo processo
de candidatura, “independentemente do resultado final”.
“A cultura é um factor de transformação dos territórios, tornando-os mais competitivos. Investimos 4% do orçamento nesta
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Membros da Comissão de Cultura da Assembleia da República foram recebidos nos Paços do Concelho por Ricardo Rio

área em 2017, subimos para 8%
em 2022 e temos a expectativa
de chegar a 10% em 2028. Houve ainda um forte crescimento
do apoio directo aos agentes cul-

turais – de 600 mil euros em
2017 para cerca de 1,5 milhões
de euros -, valor que se manteve
e foi reforçado com linhas de
apoio específicas durante a pan-

demia”, recordou o edil. Acrescentou ainda que “esta aposta na
cultura também é visível nos novos desafios da cidade”, que em
2017 Braga foi designada Cida-

de Criativa da UNESCO na área
das Media Arts e tem vindo a desenvolver um programa específico no sector. “Como resultado,
é já possível verificar o crescimento dos públicos que, nos
principais espaços culturais,
cresceram cerca de 40% nos últimos anos”, disse.
“A necessidade de concertar
esforços e estratégias levou à decisão simultânea de candidatar
Braga a CEC e começar por definir uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo, fruto de
um processo longo e plural de
auscultação dos agentes locais e
envolvimento Esta estratégia,
denominada de Braga Cultura
2030, foi aprovada em 2020 e
antevê uma cidade culturalmente vibrante, e atractiva onde a
cultura está no centro do seu desenvolvimento sustentável e a
qualidade de vida”, salientou.
Publicidade
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Solar das Bouças Art & Wine
une o vinho, a arte e o enoturismo

NUM ÚNICO ESPAÇO o Solar das Bouças Art & Wine conciliou a produção de vinhos, o enoturismo e o mundo das artes.
O projecto inovador que surgiu em 2018 seduz amantes do vinho, da arte, da natureza e tranquilidade.

DR

Solar das Bouças Art & Wine fica em Prozelo, Amares

AMARES

| Libânia Pereira |

A história do Solar das Bouças
remonta ao século XVIII, contudo é no ano de 2018 que este espaço renasce nas mãos de António Ressurreição, o qual deu
vida a um projecto que une o vinho, as artes e o enoturismo.
Foi a sua história, todo o edificado e todo o potencial, que
atraiu a atenção de António Ressurreição, e o fez apostar na
aquisição do Solar das Bouças
em finais de 2018. “Foi um projecto que nasceu de uma vontade
de mudar de vida. Estava cansado do mundo da indústria da
moda, e várias razões levaramme a tomar a decisão de, após 40
anos, mudar de sector”, revela.
A produção de vinho no Solar
das Bouças é uma tradição secular, “este foi o primeiro ou um
dos primeiros ‘vignerons’ de vinho verde, conta António Ressurreição. Contudo, a ideia sempre foi criar algo maior, e

paralelamente à produção de vinhos, António Ressurreição
apostou no enoturismo, e na arte
enquanto elemento diferenciador do Solar.
Actualmente o enoturismo assume-se como uma actividade
de grande importância para o
Solar das Bouças, dispondo de
três diferentes alojamentos: Solar das Bouças, Casa da Eira e
Casa de Montariol. Provas de vinhos, passeios pela vinha, ou piqueniques na Quinta, são algumas das actividades disponíveis
no âmbito deste projecto de enoturismo.
No Solar das Bouças existe
uma capela que contém com
uma peça única encomendada
pelo anterior proprietário ao escultor de referência João Cutileiro. Intitulado ‘O Crucificado’, a
imagem central da capela, serviu
de mote para juntar a arte e o vinho. “Foi o ponto de partida para
mudarmos a nossa assinatura e
passarmos para o conceito Solar
das Bouças Art & Wine”.

DR

António Ressurreição deu nova vida ao Solar das Bouças

A galeria de arte abriu portas
em 2019 e teve como primeiro
evento ‘Da Leira para a Bouça’,
o qual foi inspirado no evento
‘Arte na Leira’ (realizado há
mais de 20 anos na Serra de Arga no atelier de Mário Rocha). A

iniciativa que trouxe trabalhos
da Leira para a Bouça vai repetir-se no final deste ano.
O Solar das Bouças dispõe de
uma galeria de arte com peças
de conceituados artistas, pintores e escultores, nomeadamente

João Cutileiro, Júlio Resende,
Bual, Mário Rocha, entre outros.
A arte está espalhada um pouco
por todo o espaço do Solar, havendo inclusive salas dedicadas
a diferentes artistas. Assim, cada
canto torna-se numa surpresa, e
António Ressurreição revela que
pretende continuar a “expandir
este conceito a mais áreas da
Quinta”.
Além da produção de vinhos,
do enoturismo, e da galeria de
arte, o Solar das Bouças Art &
Wine tem ainda um espaço dedicado à realização de eventos.
Trata-se de um salão de eventos
“que decidimos reactivar, melhorar e requalificar no sentido
de termos aqui uma oferta diversificada”, conta.
Localizado na freguesia de
Prozelo, eno concelho de Amares o Solar das Bouças Art &
Wine é assim o espaço ideal para
os “amantes dos vinhos, da arte,
da natureza, do bem-estar, do
sossego e da paz”, assegura António Ressurreição.
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“Um vinho caro tem de ser
forçosamente bom, mas um
vinho bom não tem de ser
forçosamente caro, e um
vinho barato não tem de ser
forçosamente mau. Há
muitas questões que
influenciam o preço dos
vinhos.
O objectivo é criar valor,
mas para isso queremos
apresentar um bom produto
a um preço competitivo.
Esse preço competitivo
surge no nosso vinho menos
bom, mas mesmo o nosso
vinho menos bom tem de
ter uma qualidade acima da
média. O que realmente nos
interessa é ter uma
qualidade acima da média
até no nosso vinho menos
bom.”

Pedro Campos pertence à equipa de enologia do Solar das Bouças

“Solar das Bouças produz vinhos
com qualidade acima da média”
CONSIDERADO UM ÍCONE na região, o Solar das Bouças produz vinhos verdes de excelência. Nos
cerca de 23 hectares de vinha predomina o Loureiro, uma casta muito acarinhada pelos consumidores.
AMARES
| Libânia Pereira |

“Produzir vinhos com qualidade
acima da média” é o compromisso do Solar das Bouças, casa
que se tem vindo a dedicar à produção de vinho verde de excelência. Sendo considerada um
ícone da região, esta casa continua a trabalhar para “manter esse nome, a tipicidade e a qualidade que sempre apresentou”,
afirma o enólogo Pedro Campos.
Localizado na freguesia de
Prozelo, Amares, o Solar das
Bouças conta com cerca de 23
hectares de vinha, onde estão
plantadas maioritariamente as
castas Loureiro e Alvarinho, havendo também um pouco da casta Arinto.
Produzido e engarrafado na
quinta, o vinho verde Solar das
Bouças utiliza, exclusivamente,
uvas produzidas na propriedade.
Nesta quinta encontramos “um

vinho base que resulta de uma
mistura das três castas - o Solar
das Bouças; um monovarietal
Solar das Bouças - Loureiro; um
outro que resulta de uma mistura
de Alvarinho com Loureiro - Solar das Bouças - Colheita Seleccionada; o Solar das Bouças Alvarinho; e o Solar das Bouças
- Premium, que é um vinho de
uma selecção mais apurada da
casta Alvarinho”, explica Pedro
Campos da equipa de enologia,
que tem como enólogo principal
Fernando Moura.
A casta em predominância no
Solar das Bouças é o Loureiro,
esta é uma casa “conhecida há
vários anos por produzir óptimos Loureiros, durante muitos
anos foi considerada um ícone
da região e estamos a trabalhar
para manter esse nome, a tipicidade e a qualidade que a casa
sempre apresentou”, assegura
Pedro Campos.
De acordo com o enólogo, o
Loureiro é muito acarinhado pe-
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Vinho verde Solar das Bouças utiliza, exclusivamente, uvas produzidas na propriedade

los consumidores, e “é interessante para nós ter esse reconhecimento, até porque estamos

num local que na minha opinião
é um bom local para produzir
Loureiro que é o vale do Cáva-

do. Existe uma espécie de microclima neste terreno rodeado
por montanhas que faz com que
o Loureiro tenha uma maturação
muito equilibrada e isso nota-se
no resultado final”, considera.
Ao longo das últimas 3 semanas foram realizadas as vindimas no Solar das Bouças, processo que foi realizado segundo
o método tradicional envolvendo cerca de 30 pessoas.
Nesta Quinta, o processo das
vindimas é realizado de forma
manual, mas a realidade é que
encontrar quem esteja disposto a
trabalhar nas vindimas é cada
vez mais difícil”, reconhece Pedro Campos, acrescentando que
“a vindima mecânica vai trazer
grandes vantagens no futuro,
permitindo um controlo maior
sobre a data da vindima, e sobre
todo o processo”.
Actualmente a adega do Solar
das Bouças está equipado para
uma vindima manual, “mas se
uma vindima mecânica for implementada, teremos que remodelar algumas infra-estruturas na
adega”, afirma o enólogo.
Relativamente à qualidade do
produto final, Pedro Campos defende que a vindima mecânica
não provoca grandes alterações,
“com excepção do vinho premium que será sempre vindimado à mão, já que a selecção na
vinha é muito mais exigente, e
isso traduz-se numa qualidade
maior dos vinhos”.
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IPCA e Município assinalaram
o Dia Mundial do Turismo
ESCOLA Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA e Município de Barcelos assinalaram em conjunto
o Dia Mundial do Turismo. Oferta formativa nesta área foi posta em destaque.
BARCELOS
| Redacção |

‘Repensar o Turismo’ foi o tema
do evento que juntou ontem representantes do Município de
Barcelos, operadores turísticos
da região, docentes, investigadores e estudantes na Escola Superior de Hotelaria e Turismo
(ESHT) do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave (IPCA)
Vânia Costa, docente da
ESHT, lembrou que a escola
conta com cursos de licenciatura na área do turismo: Gestão de

Actividades Turísticas e Gestão
Hoteleira, sendo que este último
está a ser leccionado pela primeira vez, tendo preenchido todas as vagas da 1,ª fase do concurso nacional de acesso.
Também vereadora da Cultura,
Turismo e Artesanato, Elisa Braga, salientou estes resultados e
dirigindo-se aos “futuros operadores turísticos de Barcelos e da
região” por terem escolhido “estudar numa escola de referência”
e numa cidade com tanto potencial turístico e com “todos os ingredientes para ser um concelho
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IPCA tem duas licenciaturas na área do Turismo

de referência a nível ambiental,
turístico e económico”.
A ESHT tem coordenado vários estudos e trabalhos de investigação de relevo para a região e para o país na área do
turismo, nomeadamente, o estudo socioeconómico dos mercados turísticos para o município
de Barcelos e o estudo de fundamentação económico-financeira
das taxas turísticas para o Município de Guimarães, um estudo
de impacto económico e social
para o Aeroporto de Lisboa, e,
ainda, um projecto internacional
no âmbito da sustentabilidade
dos destinos turísticos para o desenvolvimento sustentável da região Norte.
Além das tertúlias dedicadas
aos estudantes de regime diurno
e pós-laboral, o Dia Mundial do
Turismo foi ainda assinalado em
Barcelos com um peddy-paper,
uma forma divertida de dar a conhecer a cidade e os seus pontos
turísticos aos estudantes que teve o apoio do comércio local.

Publicidade

Por unanimidade

Assembleia aprova
Estratégia de Habitação
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

A Assembleia Municipal dce Terras de Bouro aprovou,
por unanimnidade, a Estratégia Local de Habitação, documento que tem como objectivos assegurar o acesso a
uma habitação condigna de todas as famílias do concelho, estimular a reabilitação urbana e habitacional e
apostar na habitação para promover o desenvolvimento e
a qualidade de Vida.
Na última sessão da Assembleia Municipal, o presidente da Câmara, Manuel Tibo, deu conta de obras em curso,
projectos e candidaturas em andamento, nomeadamente,
a requalificação da estrada municipal 536 entre Moimenta/Chorense/ Balança/Ribeira e Souto, bem como o projecto da eficiência energética para edifícios municipais e
sedes das juntas de freguesia.
A Ecovia de Souto, em fase de concurso no valor de
400 mil euros foi também referenciado pelo edil.
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Famalicão

PSD faz balanço muito positivo
do primeiro ano do mandato
DIRIGENTES sociais democratas de Vila Nova de Famalicão apresentaram balanço do primeiro ano
de mandato do executivo autárquico liderado por Mário Passos.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

“Do ambiente à mobilidade, da
educação ao desporto, da segurança à reabilitação urbana, da
cultura ao turismo, da economia
à saúde pública, da acção social
ao associativismo, da igualdade
à integração, somos um município reconhecido pelas suas políticas orientadas para todos os
que escolherem o nosso território para viver, trabalhar ou estudar”, declarou ontem Fernando
Costa, líder do PSD de Famalicão num balanço ao primeiro
ano do actual mandato da coligação PSD/CDS que governa a
Câmara Municipal.

DR

Primeiro ano do mandato da coligação liderada por Mário Passos foi elogiado

Numa conferência de imprensa, no Teatro Narciso Ferreira,
em Riba de Ave, na presença de
militantes, autarcas e dirigentes
concelhios dos dois partidos, foram destacados os doze meses
de “trabalho sério, dedicado e
estimulante”.
Segundo o líder concelhio do
PSD, trata-se de “um trabalho
que não fazemos sozinhos, mas
com o apoio de todos os nossos
autarcas, em cada uma das nossas freguesias”
Fernando Costa adiantou que
“essa é a marca da nossa governação e do contributo de todos e
de cada um dos nossos eleitos
para o desenvolvimento e bemestar de Famalicão e dos famalicenses”.
O líder do PSD de Famalicão
falou numa “prestação fantástica” da coligação, apesar das dificuldades decorrentes da pandemia e do actual cenário de
guerra.
Há um ano, a coligação
PSD/CDS-PP venceu as eleições
autárquicas, conquistando a Câmara, a Assembleia Municipal e
31 das Juntas de Freguesia e
Uniões de Freguesia.
Publicidade
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Isabel Carvalhais coordena
na Comissão das Pescas
EURODEPUTADA foi eleita coordenadora do Grupo dos Socialistas
e Democratas para a Comissão das Pescas do Parlamento Europeu.

Degustação para turistas
Para assinalar o Dia Mundial do Turismo, o Município de Ponte de Lima e
a Confraria Gastronómica do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima promoveram uma degustação produtos enogastronómicos limianos.
A degustação decorreu na Loja Interactiva de Turismo e esta acção pretendeu aproveitar a celebração do Dia Mundial do Turismo para promover os produtos típicos de Ponte de Lima junto de quem busca informação, abrindo o apetite para descobrir mais sobre a gastronomia limiana.

Ponte da Barca

UNIÃO EUROPEIA

Festa das Vindimas recria tradições

| Redacção |

A eurodeputada minhota Isabel
Carvalhais foi eleita ontem, por
aclamação, coordenadora do
Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) para a Comissão
das Pescas do Parlamento Europeu.
Esta eleição surgiu na sequência da saída do ex-deputado europeu Manuel Pizarro, que assumiu a pasta de ministro da Saúde
em Portugal.
Em comunicado, Isabel Carvalhais refere que este é um cargo
que assume “com a responsabilidade de continuar a defender
com entusiasmo os valores e as
prioridades dos socialistas que
assentam na luta pelo respeito
do bem-estar social e económico
dos nossos pescadores, pelo respeito do meio ambiente marinho
e dos nossos recursos naturais,
sem nunca esquecer a importância de assegurar uma alimentação de qualidade e acessível a
todos os cidadãos”.
A deputada ao Parlamento Europeu reitera que “é nesta ideia

Ponte de Lima

A Câmara de Ponte da Barca volta a promover mais uma edição da Festa
das Vindimas. A iniciativa vai decorrer de 30 de Setembro a 2 de Outubro
e pretende, fundamentalmente, retratar o ciclo que caracteriza as vindimas numa região fortemente ligada aos costumes vinícolas.
O Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais é novamente o palco onde vai decorrer a festa que conta com a participação de várias associações concelhias que, na Feira das Tasquinhas e Artesanato, farão jus à
gastronomia barquense com os pratos típicos da região e os vinhos de
Ponte da Barca, assim como aos produtos artesanais do concelho.
A par das artes e sabores a iniciativa, que tem inauguração marcada para
as 18 horas, oferece um vasto programa de animação e actividades ligadas à vinicultura através do desfile ‘A vinda do campo’(dia 30, às 21 horas), a recriação da Pisada das uvas (dia 1, às 21 horas), e a Tirada do Vinho (dia 2, às 15,30 horas). A recriação do ‘Cozer do Pão’ será também
um dos momentos desta festa (dia 1, às 15,30 horas).
Augusto Canário & Amigos, o grupo de música Raízes e os ranchos folclóricos do concelho garantem a animação.

Ponte da Barca

Voto de louvor a Magda Freitas
DR

Isabel Estrada Carvalhais continua a ganhar protagonismo no Parlamento Europeu

de protecção do pilar social, bem
como de procurar o equilíbrio
entre o pilar económico e ambiental, que assenta a visão dos
socialistas na Comissão das Pescas” e será nesta base que conti-

nuará a trabalhar, “tal como o
tem feito nos diversos dossiês de
que tem sido relatora ou para os
quais tem dado o seu contributo
como membro efectivo da comissão”.

O PSD de Ponte da Barca apresentou na Assembleia Municipal um voto
de louvor a Magda Freitas, bombeira da corporação dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, que na prova internacional ‘Escadórios da
Humanidade’, foi a bombeira portuguesa mais rápida a subir os escadórios do Bom Jesus em Braga, num total de 566 degraus com um declive
de mais de 120 metros e suportando 30 quilos de material de combate a
incêndio urbano. Natural de Lavradas, a jovem fez o tempo de 8,41 minutos, sendo apenas só superada pela polaca Agata Mach.

Na UF de S. Jorge e Ermelo

Autarquias promovem dinamismo turístico no Rio Lima
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez e a União de Freguesias de São Jorge e Ermelo
abriram ao público mais dois
equipamentos de cariz turístico
com o objectivo de dinamizar
aquela zona do Rio Lima, no
concelho, nomeadamente o Miradouro da Pedralta, em Gração,
e o Ancoradouro de Vilarinho de
Souto na Ecovia de Ermelo.
João Manuel Esteves, presidente da Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez referiu que
“com estes investimentos pre-
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Abriram ao público mais dois equipamentos de cariz turístico

tende-se valorizar a margem do
rio Lima, atrair mais visitantes e
alargar a oferta turística a quem
visita o concelho, fazendo com
que esta zona do concelho passe
a ter mais pontos de atracção para quem nos visita”.
Em comunicado, o município
liderado por João Manuel Esteves revela que “para além destes
equipamentos, a autarquia e a
Junta de Freguesia já estão a
pensar noutros projectos de forma a valorizar a margem do Rio
Lima e criar mais condições para o turismo, contribuindo para
atrair mais visitantes, criar emprego e dinâmica económica no
concelho”.
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Liga das Nações

Desporto

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

OS SINAIS ESTAVAM LÁ TODOS,
MAS NINGUÉM OS PERCEBEU...

PORTUGAL

0

1

Árbitro Daniele Orsato (Itália)
Assistentes Ciro Carbone/Alessandro Giallatini
VAR Massimiliano Irrati

(IN)EFICÁCIA ofensiva no primeiro tempo, falta de andamento e tardias respostas a partir do banco
para segurar a crença espanhola depois. Pela 3.ª vez, Portugal deixa escapar um objectivo ‘certo’.
GRUPO 2A
| Ricardo Anselmo |

França para a Liga das Nações,
Sérvia no apuramento directo
para o Mundial e Espanha, novamente na hora de carimbar o bilhete para a final-four da Liga
das Nações. Três decisões, três
vezes em casa e em todas um cenário comum: bastava não perder, mas também não chegava
jogar para o empate porque, como se viu, normalmente traduz-se em desilusões. No ocaso da
batalha, quando a falta de forças
apelou a um recuo suicida de linhas, a sorte protegeu quem
mais por ela lutou e castigou
quem à sombra da mesma acabou por se sentar.
Fernando Santos mudou três
peças dias depois de uma bela
vitória na República Checa, devolvendo João Cancelo e Nuno
Mendes aos corredores, bem como Diogo Jota ao ataque.
A bola, essa, pertenceu sempre,
e de que maneira, a ‘nuestros
hermanos’, que ainda assim
nunca encontraram os caminhos
para a levar ao destino desejado.
Bem montado atrás, Portugal
não precisou da posse estéril para ser verdadeiramente perigoso,
ao contrário da adversária. Rúben Neves foi o primeiro a tentar, com potente remate que
Unai Simón desviou.
Bruno Fernandes, responsável

ESPANHA

Diogo Costa
João Cancelo
Danilo
Rúben Dias
Nuno Mendes
Rúben Neves
William Carvalho
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Diogo Jota
Cristiano Ronaldo
Fernando Santos

Intervalo
0-0

Unai Simón
Carvajal
Hugo Guillamón
Pau Torres
Gayà
Rodri
Koke
Carlos Soler
Ferran Torres
Sarabia
Morata
Luis Enrique

Substituições Hugo Guillamón por Busquets
(46m), Koke por Gavi (60m), Carlos Soler por Pedro (60m), Sarabia por Pino (60m), Bernardo Silva
por João Mário (73m), Ferran Torres por Nico Williams (73m), William Carvalho por Vitinha (78m),
Diogo Jota por Rafael Leão (78m), Rúben Neves
por João Félix (89m).
Disciplina cartões amarelos para Hugo Guillamón
(31m), Bernardo Silva (46m), Carvajal (54m), Rúben Neves (81m), Nuno Mendes (83m) e João Félix
(90+5m).
Golo Morata (89m).

UEFA

Cristiano Ronaldo teve uma boa chance no arranque da segunda parte, negada por Unai Simón, em noite inspirada

pela ligação entre sectores, enquanto teve pernas, lançou na
perfeição Diogo Jota, que recebeu bem, enquadrou-se e só não
festejou graças a mais uma grande intervenção do guardião espanhol. Para fechar o leque de
ocasiões, acabaria por ser o próprio Bruno Fernandes, de pé esquerdo, ainda longe do alvo, a
rematar com força e a fazer a bola beijar as redes, mas pelo lado
de fora. Deu aquela sensação

única de ter sido um grande golo
(que o seria), mas ficou a centímetros de tal desfecho.
Luis Enrique, ciente de que o
que fora feito até então era curto
para as ambições da Espanha,
lançou, com um quarto de hora
jogado na segunda parte, um trio
de jovens que começaram a mudar a face do destino. Gavi, Pedri e Pino deram perfume e aceleraram a circulação, emprestando a criatividade que faltou

até então e que deixou Portugal
‘às aranhas’.
Antes, porém, de realçar que o
segundo tempo começara como
se vinha desenrolando o primeiro, com Diogo Jota a servir o timing perfeito Cristiano Ronaldo, que não conseguiu ser feli na
cara de Simón. Foi, contudo, o
último sinal de vida das quinas
em termos ofensivos, que foi recuando as linhas a uma velocidade vertiginosa, mais do que se

quereria mas com a tendência
normal de quem começa a perder as forças para acompanhar o
dinamismo do sector intermédio
castelhano.
Nem as entradas de João Mário, primeiro, e Vitinha, mais tarde, foram capazes de consertar o
marasmo que se tornou a transicção defensiva de Portugal,
que tão pouco soube segurar a
bola durante cinco ou seis passes
seguidos. Do banco, o engenheiro respondeu com o lançamento
de Rafael Leão, que se projectou
no corredor, mas com a equipa
presa atrás. Difícil assim.
Viria, portanto, o momento negro da noite: Carvajal descobriu
Williams ao segundo poste, com
um cruzamento largo, que por
sua vez devolveu a gentileza
com um toque de cabeça para
Morata encostar. Ponto final.
Publicidade
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“Este resultado, para nós é...
Enﬁm, nem sei o que dizer”
FERNANDO SANTOS esclareceu que a saída de Diogo Jota partiu de um pedido do próprio jogador,
já que a intenção era continuar a fazer a equipa subir. Derrota “tem de servir de lição”, alerta.

DR

Luis Enrique, seleccionador espanhol

GRUPO 2A

Luis Enrique (Espanha)

| Ricardo Anselmo |

Desiludido com a derrota e sem
grandes explicações para o que
acabara de acontecer, Fernando
Santos deixou, no entanto, elogios à entrada de Portugal na
partida.
“Na primeira parte, a equipa
esteve bem organizada, a sair
bem, apesar de a Espanha ter
mais bola. Ao intervalo falei
com os jogadores para termos
maior agressividade na pressão,
para recuperar rápido, e criámos
mais oportunidades e a Espanha
nenhuma”, notou, prosseguindo
a análise.
“A equipa surgiu mais subida,
a pressionar mais nos primeiros
15 minutos da segunda parte.
Criámos duas ou três situações
de golo. A partir dos 15 minutos,
deixámos de ter bola, a equipa
baixou linhas e a deixar-se pressionar. Tivemos mais dificuldades”, reconheceu o seleccionador nacional, abordando a
questão das alterações, nomeadamente a de Diogo Jota, que estava a ser uma das melhores unidades lusas no jogo.
“Procurei alterar o jogo, mas
depois o [Diogo] Jota pediu para
sair, estava muito cansado. A
substituição que ia fazer não era
o Jota, mas uma diferente, para a
equipa poder continuar a subir.
Depois, entrou o Vitinha para
termos posse, tal como com a

“Nos momentos
finais sentíamos que
podíamos marcar”

UEFA

Fernando Santos admitiu que o cansaço foi tomando conta de alguns jogadores com o decorrer da partida

entrada anterior do João Mário.
A verdade é que não conseguimos. Mesmo assim, tivemos
duas oportunidades grandes,
mas não marcámos”, frisou Fernando Santos, explicando que o
cansaço foi tomando conta de alguns jogadores, pelo que era necessário “dar outra força ao
meio-campo e mais velocidade
na frente”. No entanto, o golo
apareceu na baliza de Portugal e
o objectivo foi por água abaixo.

“Esta derrota] tem de servir de
lição. Temos de manter o nosso
padrão de jogo, independentemente do adversário. E fizemos
isso durante muito tempo. Tivemos alguns momentos bons na
primeira parte, a circular bem a
bola, a atacar bem. Criámos várias oportunidades de golo. A
equipa estava mais subida e depois viemo-nos abaixo. Perdemos a capacidade de ter bola, os
jogadores não conseguiam ligar

o jogo e obrigar a Espanha a vir
para trás. Depois começou a empurrar, a empurrar... e marcou na
única oportunidade que teve”,
analisou, concluindo com um
desabafo.
“Mesmo depois disso [golo] tivemos uma grande oportunidade
para empatar… Queríamos estar
na fase final, trabalhámos para
isso e este resultado para nós
é… Enfim, nem sei o que dizer”,
completou Fernando Santos.

O triunfo alcançado nos últimos
instantes teve um sabor especial
para a Espanha e o seleccionador Luis Enrique não escondeu
alegria, primeiro no relvado e,
mais tarde, na conferência de
imprensa.
“Nós, treinadores, esperamos
sempre ganhar. Portugal teve
também oportunidades para ganhar, é uma selecção de valor
técnico individual de top. Hoje
[ontem], estamos muito felizes
porque a vitória caiu para o nosso lado”, disse, prosseguindo:
“O nosso objectivo na primeira
parte era tirar-lhes a bola, que
fosse nossa, tirá-la dos jogadores do ataque. Faltou-nos só profundidade. Na segunda parte,
continuámos a ter a bola, mas,
com as substituições, ficámos
mais profundos”, explicou, admitindo que a sua equipa sentiu
que poderia marcar nos instantes
finais. Para o Mundial Luis Enrique coloca Portugal entre o lote
de selecções candidatas, “assim
como a Espanha e qualquer
equipas europeia. Basta ver o
ranking da FIFA. É uma competição em tempo curto. Em sete
jogos pode acontecer muita coisa.”

Publicidade
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“Uma distracção, outra
vez, nos minutos ﬁnais”

Rúben Dias

“À excepção do golo, a Espanha não
teve nenhuma situação flagrante”
“O futebol é assim, infelizmente aconteceu perto do fim. É seguir em frente.
A Espanha teve mais domínio, mas estivemos sempre ligados nos duelos,
na organização defensiva e a aproveitar as nossas melhores armas.
Até tivemos as melhores oportunidades. Eles, à excepção do golo, não tiveram nenhuma situação flagrante. Não há muito a dizer. É seguir em frente.”

RÚBEN NEVES diz que é preciso “melhorar imenso”, tendo em vista
o Mundial. “Controlávamos, mas num lance...”. Médio quer reacção.

Bruno Fernandes

“A Espanha não criou muito perigo,
mas ganhou com mérito”
“Faltou o golo obviamente, o guarda-redes tem mérito. Tivemos de defender bastante, a Espanha teve muito a bola mas não criou muito perigo,
grande parte do tempo foi na linha defensiva. Mas ganhou com mérito.
Jogar para o empate? Nunca passou isso pela nossa cabeça, fomos tentando
contra-atacar. Quando baixas linhas deixas espaço para contra-atacar. Foi
um bom jogo, duas equipas que jogam de maneira diferente e com ideias
diferentes. Se tivéssemos feito o nosso golo e tivéssemos passado também
não era nada de extraordinário.”

Diogo Jota

“Levámos um balde de água fria,
como aconteceu com a Sérvia”

UEFA

Rúben Neves foi rendido por João Félix, aos 89 minutos, logo após o golo da Espanha

GRUPO 2A
| Ricardo Anselmo |

Rúben Neves foi o primeiro jogador a ‘dar a cara’ após a derrota diante da Espanha, lamentando a incapacidade da equipa das
quinas para concretizar em golo
as oportunidades criadas.
“Sabíamos que a Espanha ia ter
muita posse de bola e que nós
também temos muita qualidade
para a ter também. Depois dos
15/20 minutos, ajustámos e controlámos bem o jogo, mesmo
eles com a bola. Tivemos imen-

sas ocasiões para marcar, o guarda-redes da Espanha fez uma excelente exibição”, referiu o médio do Wolverhampton, acrescentando: “Mais uma vez, nos
momentos finais, uma distracção, um lance de infelicidade,
deixámos um cruzamento muito
fácil [entrar] para a área e voltámos a sofrer um golo”, lamentou, apontando já ao futuro.
“Não conseguimos o objectivo
de passar à ‘final four’. Trabalhámos muito para isso. Tivemos uma atitude fantástica, lutámos até final. Agora, temos de

reagir, não há espaço para pensar nesta competição, é pensar
nos erros e focarmo-nos no
Mundial”, indicou Rúben Neves, que ainda assim voltou a
olhar para o lance decisivo.
“Mesmo a Espanha tendo mais
a bola, como seria de esperar,
com o resultado em 0-0, sabíamos que tinham de atacar, para
ganhar. Controlávamos, mas
num lance... Temos de olhar de
novo para ele. Temos de ver erros que cometemos e temos de
melhorar imenso, pois vem aí
uma grande competição.”

Não era o desfecho que queríamos. O jogo foi equilibrado. Não foram melhores que nós, mas foram mais eficazes. Temos de aprender com os erros.
Queríamos estar na final-four, não conseguimos e levámos um balde de
agua fria, tal como aconteceu com a Sérvia. Foi apenas o meu segundo jogo
com titular, não tive pré-época como os meus colegas, e já me sentia algo
cansado. Estive perto do golo e de assistir, é esse o meu papel, infelizmente
hoje [ontem] não tive sucesso. Eles tiveram muita posse de bola, mas acima
disso há as oportunidades, que tivemos mais, e acima disso a eficácia. O
pessoal que entrou deles mexeu com o jogo e acabaram por conseguir marcar, enquanto nós não.”

Unai Simón

“Resultado é que é importante no final”
“Era importante manter a baliza a zero, Portugal é uma selecção muito organizada defensivamente e nós tínhamos de marcar. O trabalho do guardaredes é esse. As duas equipas fizeram o seu jogo. Portugal a jogar nas transicções e a defender bem, em bloco. Espanha mereceu ganhar? O futebol às
vezes é injusto, os portugueses podem pensar que tiveram oportunidades
suficientes para ganhar, mas nós é que marcámos. O resultado é o que importante no final.”

Publicidade

18 Desporto

28 de Setembro 2022 correiodominho.pt

§breves
Apoio
Carlos Carvalhal saiu
em defesa de Cristiano
Ronaldo no Twitter
Ainda antes do jogo com a Espanha, Carlos Carvalhal utilizou a sua
conta oficial de Twitter para sair
em defesa de Cristiano Ronaldo,
que tem sido criticado pelas suas
exibições mais recentes. “Ingratidão. Um dos melhores jogadores
de todos os tempos, que sempre
jogou com orgulho pela nossa selecção, o momento em que se calhar pela primeira vez, precisa de
apoio... muitos viram costas e só o
criticam”, lamentou o actual treinador do Al-Wahda.

Excluídos
Pedro Neto e Gonçalo
Ramos ficaram a ver
o jogo na bancada
Com 25 jogadores convocados, Fernando Santos teve de prescindir de
dois deles na elaboração da ficha
de jogo. Dessa forma, o seleccionador deixou Pedro Neto e Gonçalo
Ramos de fora dos eleitos. Na Espanha, Luis Enrique abdicou de Eric
Garcia e Azpillicueta.

Assistência
Municipal de Braga
recebeu mais de
28 mil espectadores
Não estava a rebentar pelas costuras, até por questões de segurança,
mas teve lotação esgotada, tal como fora previamente anunciado.
No total, estiveram nas bancadas
do Estádio Municipal de Braga
28.196 espectadores. A grande
maioria, naturalmente, era afecta à
selecção nacional portuguesa, tendo dispensado um ruidoso e intenso apoio ao longo dos 90 minutos.
O golo de Morata, porém, esfriou
os ânimos e desencadeou a festa
dos castelhanos.
Publicidade

Espanha junta-se a Países Baixos,
Croácia e Itália, na ﬁnal-four
SAIU DO GRUPO 2A o último finalista do lote de quatro que, no próximo ano, irá lutar pela conquista
do troféu, sucedendo à França. Laranja mecânica será a anfitriã. Inglaterra foi a maior desilusão...
+ classificação

FASE DE GRUPOS
| Ricardo Anselmo |

Depois de Portugal, em 2019, e
França, em 2021, a presente edição da Liga das Nações terá o
terceiro vencedor distinto. A Espanha confirmou ontem o primeiro lugar do grupo 2A e garantiu o útlimo bilhete para a
final-four, juntando-se a Croácia, Itália e Países Baixos.
A laranja mecânica, de resto,
será a selecção anfitriã, já que
irá organizar a final-four, entre
os dias 14 e 18 de Junho de
2023, nas cidades de Enschede
(estádio do Twente) e Roterdão
(estádio do Feyenoord). São
quatro jogos, no total - duas
meias-finais, um jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares e a final.
De resto, do dia de ontem saiu
também a confirmação, no grupo de Portugal, de que a Rep.
Checa desceu à Liga B, depois
da derrota na Suiça, juntando-se
às já despromovidas Áustria,
País de Gales e Inglaterra, esta
última a maior surpresa, que
caiu do grupo 3A, o considerado
grupo da morte, que teve a Hungria a lutar até ao fim com a Itália pelo apuramento. Os italianos acabaram por levar a melhor, num agrupaento que tinha
ainda a poderosa Alemanha.
Nas restantes divisões, nota para as subidas da Escócia, Israel,
Bósnia e Sérvia à Liga A. E sentido inverso, descem da Liga B
as selecções da Arménia, da Ro-

Grupo 1A:
1.º Croácia, 13 pts
2.º Dinamarca, 12 pts
3.º França, 5 pts
4.º Áustria, 4 pts
Grupo 2A:
1.º Espanha, 11 pts
2.º Portugal, 10 pts
3.º Suíça, 9 pts
4.º Rep. Checa, 4 pts
Grupo 3A:
1.º Itália, 11 pts
2.º Hungria, 10 pts
3.º Alemanha, 7 pts
4.º Inglaterra, 3 pts
Grupo 4A:
1.º Países Baixos, 16 pts

UEFA

2.º Bélgica, 10 pts
3.º Polónia, 7 pts
4.º País de Gales, 1 pt

Álvaro Morata fez o ruir o objectivo de Portugal em chegar à final-four

ménia e da Suécia.
Na Liga C, a Turquia, a Grécia,
o Cazaquistão e a Geórgia venceram os respectivos agrupamentos e vão, na próxima edição, disputar a Liga B, ao passo
que Lituânia, Irlanda do Norte,
Bielorrússia e Gibraltar vão descer ao derradeiro patamar, a Li-

ga D, que teve a Letónia e a Estónia como vencedores dos grupos.
Quanto a presenças em finalfour da Liga das Nações, Países
Baixos, Itália e Espanha são as
selecções mais bem-sucedidas
neste capítulo, já que é a segunda vez que chegam a fase tão

adiantada da competição. Em
2023, a Croácia vai fazer a sua
estreia, integrando um lote restrito de equipas que já contabiliza uma participação na fase das
decisões: Portugal, Inglaterra,
Suíça, França e Bélgica.
Portugal e França já venceram
esta competição.
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“Se enchermos o estádio do Vizela
será 60/40 para o nosso lado”
FRANCISCO NETO apela a um forte apoio no próximo dia 6 de Outubro, na primeira ronda do play-off
de acesso ao Mundial 2023, na recepção à Bélgica. Seleccionador chamou 25 atletas, quatro do Braga.
SELECÇÃO NACIONAL FEMININA
| Ricardo Anselmo |

O seleccionador nacional Francisco Neto anunciou no dia de
ontem, ao final da manhã, no auditória da Associação de Futebol
de Braga, a lista das 25 convocadas para o play-off de acesso ao
Mundial de 2023.
A equipa das quinas defronta a
Bélgica na primeira ronda do
play-off, num jogo que está
agendado para o dia 6 de Outubro, quinta-feira, em Vizela, às
18 horas.
Ultrapassando a congénere belga, Portugal jogará uma segunda
ronda, cinco dias depois, a 11 de
Outubro, em Paços de Ferreira,
diante da Islândia.
Os dois vencedores do “playoff” com melhor ranking (baseado nos resultados da qualificação e na segunda ronda do
play-off) apuram-se para a fase
final do Mundial de 2023. O outro vencedor do play-off vai disputar um play-off intercontinental na Nova Zelândia, entre 17 e
23 de Fevereiro de 2023.
Na conferência de imprensa de
ontem, Francisco Neto aproveitou para deixar um repto para

FPF

Francisco Neto divulgou as convocadas no auditório da Associação de Futebol de Braga

que o público dê uma força extra
à equipa das quinas.
“Apelo a todos os que gostam
de nós para estarem presentes no
dia 6. Penso que é um jogo de
50/50, mas, se enchermos o estádio [do Vizela], será 60/40 para
o nosso lado. Temos de fazer da

nossa casa a nossa fortaleza”,
pediu o seleccionador nacional,
que considera a Bélgica “uma
equipa que tem tido um crescimento muito grande”, notando o
equilíbrio que tem pautado os
últimos jogos diante das belgas.
“Têm sido jogos muito equili-

brados, decididos em pormenores, em bolas paradas, nos últimos minutos. A Bélgica tem um
jogo mais técnico, com jogadoras com um perfil mais próximo
das nossas, enquanto a Islândia
varia entre jogadoras com qualidade técnica e outras com poderio físico. Traz-nos problemas
completamente distintos”, projectou. “Temos de ser competentes com a Bélgica para podermos jogar com a Islândia. São
duas equipas altamente organizadas e com experiência nestes
jogos internacionas”, acrescentou Francisco Neto.
Portugal, na 27.ª posição do
ranking FIFA, defrontrou em oito ocasiões a Bélgica, 19.ª colocada na hiearquia mundial. Os
jogos aconteceram na caminhada de qualificação para os Mundiais de 2019, 2015 e 1999, e
também na Algarve Cup. O histórico desses confrontos não é
positivo para a armada lusa:
venceu dois jogos e empatou um
em oito disputados, tendo perdido os cinco restantes.
No último embate entre portuguesas e belgas, na Algarve Cup
2020, Portugal perdeu pela margem mínima (1-0). Na qualifica-

+ convocadas
Guarda-redes:
Rute Costa, Inês Pereira
e Patrícia Morais;
Defesas:
Alicia Correia, Carole,
Diana Gomes, Joana
Marchão, Lúcia Alves,
Sílvia Rebelo e Bruna
Lourença;
Médias:
Andreia Norton, Andreia
Faria, Dolores Silva,
Fátima Pinto, Tatiana
Pinto, Kika Nazareth,
Vanessa Marques
e Andreia Jacinto;
Avançadas:
Ana Borges, Ana Capeta,
Carolina Mendes, Diana
Silva, Jéssica Silva, Suzane
Pires e Telma Encarnação.
ção para o Mundial de 2019, a
equipa de Francisco Neto empatou por 1-1 e perdeu por 1-0.
A Islândia, 14.ª no ranking FIFA, surgiu no caminho da Equipa das Quinas em onze ocasiões,
na Algarve Cup e na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2007. Portugal apenas
venceu dois jogos e empatou outros tantos, com as nórdicas a somarem sete triunfos. Um histórico que é preciso contrariar.

Presidente dos povoenses explica, em comunicado, motivos para a não comparência ao jogo da 1.ª eliminatória da Taça AF Braga

António Leitão: “Foi a decisão mais complexa da história do ACD Serzedelo”
AF BRAGA
| Ricardo Anselmo |

António Leitão, presidente do
ACD Serzedelo S. Pedro, emblema da Póvoa de Lanhoso, explicou em comunicado os motivos que levaram à falta de
comparência no duelo do passado fim-de-semana, diante do Arsenal Crespos, referente à 1.ª eliminatória da Taça AF Braga.
“(...) Após o sorteio da Taça,
em 07/09, contactei o Sr. Presidente do Crespos para solicitar o
adiamento do jogo, porque o
campo de jogos [do Serzedelo]
estava em fase de conclusão e a

equipa ainda não tinha efectuado
qualquer treino. A resposta foi
negativa”, revelou, explicando
que o jogo ficou agenadado para
as 16 horas do dia 25 de Setembro, domingo último.
Concluídas as obras, o município da Póvoa de Lanhoso decidiu promover a inauguração do
renovado recinto exactamente
no dia 25, que coincide com o
‘Dia do Concelho’, num momento que contou com a presença do Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, João
Paulo Correia.
António Leitão dá conta de nova tentativa de adiamento junto

do presidente do Arsenal Crespos, cuja resposta não se alterou,
o que motivou um contacto à AF
Braga, por parte do município da
Póvoa de Lanhoso, dado que
“não faria sentido dar-se a inauguração do relvado sintéctico
sem a equipa do ACD Serzedelo
presente.”
“Depois de pressionado pelo
Sr. Presidente da AF Braga, o
Crespos sempre arranjou uma
data para adiar o jogo - segundafeira, dia 26, às 20.30h. Como é
um dia de semana e os atletas
são amadores, não remunerados,
e questionámos por que o jogo
não se poderia realizar no sába-

do, dia 24, ou quarta-feira, dia 5
de Outubro, um feriado”, refere
António Leitão, que recebeu nova resposta dando conta de que
aquela seria a única opção, a
qual acabou por ser aceite pelo
clube, que ainda tentou passar o
início do jogo para as 21 horas,
mas sem efeito.
“Qual não foi o meu espanto
quando, na sexta-feira, dia 23,
um jogador me ligou a informar
que afinal o jogo não tinha sido
adiado e estava marcado para o
dia 25, às 16h. Tentei ligar para a
AF Braga, mas ninguém atendeu. Desloquei-me a Braga e
foi-me dito que afinal o jogo não

foi adiado porque o Crespos já
não conseguia arranjar seguranças para o jogo. Inclusive informaram o Sr. Presidente da AF
Braga de que foi o Serzedelo
que não aceitou a data/hora do
adiamento... pura mentira”, realça António Leitão, que classifica
esta como “a decisão mais complexa” que a direcção do clube
teve de tomar, a de não comparecer ao jogo, mesmo contra a
vontade de jogadores e treinadores, honrando o compromisso de
marcar presença na inauguração
do sintéctico, com as presenças
dos presidentes de Câmara e
Junta e do Sec. Est. Desporto.

20 Desporto
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SEMANA EUROPEIA DESPORTO
| Joana Russo Belo |

Sensibilizar os mais novos para
o espírito olímpico e para os valores de partilha, respeito, excelência e superação. Numa mensagem que pretende incentivar a
prática desportiva e ajudar a
contrariar a tendência nacional,
que coloca Portugal na cauda
europeia em termos de actividade física.
“O desporto é das coisas mais
importantes que nós temos na
nossa sociedade e é importante
que todos juntos trabalhemos
para sensibilizar as crianças no
que toca a este assunto, é trabalho dos professores, dos atletas,
dos treinadores, de todos nós,
não podemos estar à espera que
alguém faça esse trabalho”, realçou Tamila Holub, nadadora do
SC Braga e atleta olímpica, que
marcou presença na Escola André Soares, no âmbito das actividades da ‘Semana Olímpica’, integrada na Semana Europeia do
Desporto.
Numa sessão formativa sobre o
Mundo Olímpico, Tamila Holub
lembrou a importância do papel
dos pais na transmissão dos valores desportivos, porque “também têm que mostrar os Jogos
Olímpicos aos miúdos em casa,
temos todos que trabalhar em
conjunto, não podemos esperar
que algo mude se não fazemos
nada para isso”.
“Noto que as crianças estão
muito indiferentes aos Jogos
Olímpicos, pouca gente sabe.
Como andei aqui na escola, é a
minha casa, já tinha pensado
neste projecto há muito tempo e
foi uma iniciativa minha. A escola apoiou-me logo e o Comité
Olímpico de Portugal deu-me
luz verde e estou aqui para deixar esta mensagem e para contribuir para que tenhamos mais
crianças a praticar desporto”,
realçou a atleta bracarense.
Entre os vários conselhos dei-

ESCOLA ANDRÉ
SOARES assinala
a ‘Semana Olímpica’
com várias actividades.
Nadadora Tamila Holub
partilhou experiência
com os mais novos.

Sensibilizar os jovens
para espírito olímpico

ROSA SANTOS

Tamila Holub, atleta olímpica de natação, e Sameiro Araújo, vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal, partilharam experiências com os alunos da Escola André Soares

xados aos mais novos - juntamente com a história em retrospectiva dos Jogos Olímpicos Tamila Holub foi clara: “que experimentem, nunca sabes se és
bom em algo, se não experimentares. Não se pode esperar um
resultado rápido, agora estamos
habituados a um resultado rápido e não pode ser, temos que estar prontos a trabalhar para resultados a longo prazo. Ou seja,
experimentem diferentes modalidades e de certeza que vão encontrar uma que gostem e depois
é só seguir em frente”.
No caso pessoal, Tamila tinha
seis anos quando os pais a inscreveram na natação. “Era muito
novinha, vim para Braga com

+ destaque
No âmbito da Semana
Europeia do Desporto,
o Agrupamento de Escolas
André Soares comemora
a ‘Semana Olímpica’ e até
sexta-feira promove várias
actividades.
três anos e comecei aos seis, felizmente correu sempre muito
bem”, recordou a atleta, que já
marcou presença em dois Jogos
Olímpicos e espera voltar a repetir o feito.
“Estou a preparar os Jogos

Olímpicos de 2024, tenho agora
os mundiais onde vou tentar
qualificar-me e depois o foco é
os Jogos Olímpicos, como sempre”, frisou.
Sessão contou ainda com a presença de Sameiro Araújo, vicepresidente do Comité Olímpico
de Portugal, que destacou o trabalho “muito interessante” que a
Escola André Soares tem feito
em termos de desporto, “é uma
referência, sobretudo de promoção do desporto escolar”.
“Estamos aqui para incentivar
à prática desportiva, porque um
bom desportista é sempre um
bom cidadão e a saúde é também
extremamente importante, o
desporto é a base da prevenção”,

explicou a treinadora, que esteve
presente em oito Jogos Olímpicos, elogiando a nadadora do SC
Braga.
“A Tamila é um exemplo de
desportista e de pessoa. É uma
atleta da casa, com um percurso
brilhante e gostaria muito que
vocês fossem sensibilizados para os valores olímpicos que ela
transmite, como amizade, excelência, respeito, o ajudar o outro.
A Tamila é um exemplo para todos nós. Quando um dia ela entrou no meu gabinete, ainda pequenina, vi logo que com o seu
querer, com a sua garra, determinação e superação ia chegar longe. E vai chegar longe”, rematou
Sameiro Araújo.

correiodominho.pt 28 de Setembro 2022

Publicidade 21

1,699€
1,729€
1,645€
1,665€
1,795€

28 de Setembro 2022 correiodominho.pt
13

22
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

Opinião
Voz às Escolas

PAULO ANTUNES Diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos

R

ecomeça a escola num país que
teve 25 ministros da Educação
em 48 anos de democracia. Os
diagnósticos há muito estão feitos e parafraseando Salgueiro Maia, é “o estado a
que chegámos”.
A SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) apresentou
recentemente um livro muito interessante,
onde está plasmada a ambição do título
do livro, que é o de duplicar o PIB de Portugal em 20 Anos. De facto, as escolas
são personagens principais nesta ambição, como pilar essencial no sucesso de
qualquer nação. No entanto, só com uma
educação de qualidade, valorização efetiva dos recursos humanos na educação e
forte capacidade de reter os talentos em
Portugal, poderemos almejar tão ambicioso sucesso.
Neste arranque, mantemos inalterado o
forte desejo de apoiar a comunidade educativa de todas as formas possíveis, na senda de um impacto positivo na saúde mental
e física de todos (ética do cuidado).
Terminada a pandemia, sentimos agora
os impactos económicos de um conflito

A

caminho dos 900 anos de
história, enquanto naçã o,
a aproximaçã o do cinquentenário da Democracia representa pouco em experiê ncia e em
experimentaçã o na linha do tempo,
face à cronologia deste “jardim à
beira-mar plantado” que ocupamos
e preenchemos. Enfim, a democracia tem sido, ela própria, mais jovem do que ambiciosa, mas sempre
rica e infinita, por ser uma eterna
construçã o e consolidaçã o. Nã o
obstante a realidade recente da nossa vida democrática, há já sinais de
desgaste, de erosã o e de cansaço
em alguns aspetos do regime de hoje – cujas imperfeiçõ es nã o melindram, na minha opiniã o, os melhores traços da sua identidade: a
liberdade e a solidariedade, exigindo, no entanto, grandes desafios à
representaçã o, à transparê ncia e à
proximidade que, nestas últimas
décadas tê m dado espaço, em grande medida, a vícios, a repetiçõ es
dos protagonistas em ciclos fecha-

O Sol é para todos
armado na Ucrânia, olhando para o futuro
com esperança renovada e otimismo de
que a vida vai melhorar e vamos continuar a trabalhar com todos os nossos parceiros, para fazermos a diferença na nossa
comunidade educativa.
Relativamente aos desafios elencados
em janeiro de 2022 para AE Maximinos,
em jeito de balanço, podemos afirmar que
ocorreram avanços relativamente às obras
da EB23 Frei Caetano Brandão, constando finalmente do mapeamento de edifícios escolares a intervencionar, com reuniões preparatórias de auscultação, acerca
da proposta de projeto de arquitetura. De
assinalar ainda, que os laboratórios da ES
Maximinos, se encontram em fase de
obra, iniciada na passada semana e que a
transferência de competências tem assumido uma feição de descentralização, de
forma colaborativa e não de municipali-

zação.
Os desafios para o presente ano letivo
centram-se nomeadamente:
1. Continuação da recuperação de
aprendizagens pós COVID, com promoção do sucesso escolar assente em aprendizagens significativas, continuando a
fortalecer a proteção do direito à educação, através da implementação de soluções diversificadas de acordo com os recursos e estruturas do agrupamento e seus
parceiros;
2. No futuro do nosso Território Educativo de Intervenção Prioritária, já que nos
preocupa o atraso no início do lançamento da candidatura financeira à 4.ª fase
TEIP;
3. No crescimento do número de alunos
com a interculturalidade subjacente: a população escolar aumentou em 12% relativamente ao ano letivo anterior, devido ao

aumento dos fluxos migratórios, sobretudo do Brasil; o ensino articulado da música e dança que capta cada vez mais alunos; e alunos refugiados que têm sido
acolhidos nas nossas escolas. 26% dos
alunos do AE Maximinos são oriundos de
31 diferentes nações, nomeadamente do
Brasil, com uma enorme representatividade (16%). A frequência destes alunos,
pertencentes a diversas culturas, constitui
também um desafio para a equipa diretiva, que assume a incumbência de facilitar
os processos de integração escolar destes
alunos, pertencentes a culturas minoritárias, apoiando os professores nesta tarefa
educativa através de estratégias e ferramentas, que assentam em dois pilares essenciais, a atenção à diversidade dos alunos por parte de todos e a importância do
agrupamento como estrutura básica de
inovação, progresso educacional e “elevador social”.
Nelson Mandela colocou a educação como um dos principais temas da sua agenda: “A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o Mundo”. Bom Ano letivo!

Jovens e ambiciosos: um pecado
dos e a desconfianças crescentes
que se foram e vã o instalando.
Apesar das imperfeiçõ es, dos defeitos e das vicissitudes, acredito
num futuro democrático mais sólido e muito mais duradouro – sonhando-o eterno – do que o presente. Enfim, espero uma democracia
maior e melhor, sempre em diante.
Nã o há obras sem obreiros, nem
conquistas sem conquistadores. Há
uns mais crentes do que outros,
mas tal como os mais céticos, só os
que fazem a sua parte conseguem
alguma parte do feito.
Através desta breve reflexã o, refiro-me ao tempo e à s pessoas: a
um tempo – que sendo passado ou
presente – se opõ e ao futuro e à s
pessoas – que independentemente
da idade – se opõ em aos mais jovens ou, no mínimo, à queles que
lhes permitem o benefício da dúvi-
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Ideias
da. Aos jovens, atribui-se-lhes muitas vezes a falta de experiê ncia como um dos seus maiores defeitos.
Ainda bem, porque a inexperiê ncia
resolve-se com a experiê ncia. Resolve-se experimentando. Ainda
bem que os mais jovens tê m nesse
um dos maiores dos seus défices.
O Futuro leva sempre o seu tempo e precisa da história – do passado – para ser projetado e construído. Nã o raras vezes, sã o os jovens
que menos acreditam nos seus pa-
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res e na sua geraçã o – talvez porque nã o sejam capazes de acreditar
neles próprios ou, talvez, por desconhecerem a história, entendendoa como coisa morta. Porém, a história perpetua e imortaliza os
acontecimentos e os feitos de muitos jovens de outros tempos. Talvez
muitos nã o saibam que Vasco da
Gama, em 1947, quando descobriu
o caminho marítimo para a Índia,
tinha apenas 28 anos de idade. Talvez muitos nã o saibam que Salgueiro Maia, em 1974, quando liderou as forças revolucionárias
durante o 25 de abril, que pôs fim à
ditadura, tinha 29 anos e integrava
a geraçã o e o grupo que deu nome
ao importantíssimo Movimento das
Forças Armadas.
Os grandes embaixadores artísticos, empresariais, científicos, académicos, culturais – já para nã o re-
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ferir os desportistas, cuja missã o
exige uma idade sempre jovem para
triunfar à custa do esforço físico –
de uma terra, seja ela qual for, sã o a
sua mais nova geraçã o, a cada momento, os filhos dessa terra.
A juventude e a ambiçã o sã o os
traços comuns, sem perder de vista
o trabalho, o talento e a dedicaçã o,
que os jovens de sucesso partilham
e evidenciam. Por isso, dependem
deles para fazerem bem feito e dos
outros só precisam que os deixem
seguir, fazer e conquistar. Enquanto olharmos, coletivamente, a juventude e a ambiçã o como defeito,
teremos sempre défice (de muita
coisa) e seremos défice. Quando
encararmos os jovens ambiciosos
como aquilo que eles sã o: progresso e conquista, teremos sempre
mais e melhor e seremos mais e
melhor. Nã o é pecado ser ousado e
ser futuro. Eu acredito nos jovens,
na ambiçã o e nos sonhos de cada
um, mesmo que para alguns isso
seja pecado.
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Opinião
JOANA ALMEIDA Docente do Politécnico de Viana do Castelo

Ensino

Faltam profissionais na construção para aproveitar
o PRR - um apelo à juventude!

D

epois da pandemia, muitos projetos públicos e privados que estavam suspensos vão arrancar,
como o aeroporto e um vasto conjunto de
edificações e infraestruturas associadas
ao investimento previsto por via do Plano
de Recuperação e Resiliência. Depois da
grande crise sentida entre os anos de 2008
e 2012, está em marcha um crescimento
consistente da área da construção. O êxodo migratório dessa altura deixou uma
grande falta de profissionais na área, desde serventes a técnicos qualificados e engenheiros civis. Quem hoje quer construir
ou reabilitar uma casa sabe que é difícil
conseguir arranjar quem o faça. Para resolver a carência de recursos humanos na
construção de uma forma sustentável é
importante dizer aos jovens que os vencimentos estão a aumentar e que há uma
elevada empregabilidade no setor.
Com o declínio demográfico e o envelhecimento da população, a mão-de-obra

será aliás um recurso cada vez mais escasso, pelo que os processos terão também que sofrer uma forte modernização.
A construção está já em franco processo
de digitalização e esse caminho é fundamental para otimizar prazos, custos e recursos. Cada vez há mais computadores e
tablets no dia a dia das obras, a gestão da
informação é feita com recurso a softwares de BIM (Building Information Modeling), mas a modernização da construção
não se percebe só dessa forma e não acontece de um dia para o outro. A transformação está em curso, mas a sua continuidade
só é possível com profissionais jovens
que se sintam à vontade com novas tecnologias para dar resposta aos desafios da
estandardização e informatização de uma
área tão abrangente e interdisciplinar, que
se prepara em gabinete e decorre em campo. Os profissionais seniores serão importantes nesta viragem, nomeadamente para
transmitir conhecimento e assegurar a

qualidade, mas não há dúvida que só com
uma nova geração nos conseguiremos
aproximar de um cenário em que é possível comandar por computador um conjunto de robots e impressoras tridimensionais até à assemblagem de um conjunto de módulos pré-montados que possam dar forma a um edifício quase como
se de um jogo se tratasse. Essa industrialização está em curso, mas não vai ser possível sem profissionais jovens que sejam
capazes de a fazer acontecer.
As empresas de projeto e construção já
estão a precisar de recrutar mais profissionais para as encomendas que têm em
carteira e para o aumento das mesmas que
se avizinha. Alguns contratadores já procuram estabelecer parcerias com instituições de ensino superior que ajudem a captar todos os que se vão diplomando, mas
dada a baixa procura dos últimos anos pelas formações da área da engenharia civil,
nem assim tem sido fácil dar resposta às

necessidades do mercado.
Se não houver profissionais suficientes
na construção, parte do investimento previsto com o PRR poderá ser desperdiçado, pelo que urge encontrar uma solução
para este problema em várias frentes. É
preciso que quem ainda se encontra inscrito nos centros de emprego possa ter
formação orientada para as necessidades
do mercado; é preciso criar condições para que regressem profissionais que imigraram num passado recente e é ainda
preciso motivar a juventude para esta
área, para que volte a aumentar a procura
de cursos relacionadas com a construção,
de forma a ajudar a dar uma resposta às
necessidades sentidas. Se queremos aproveitar as nozes, temos que preparar os
dentes. Fica o apelo a todos, mas especialmente aos jovens para que abracem
esta área tão importante para a economia
de um país e escolham fazer parte da
construção do Portugal do Futuro.

Valorizar o Poder Autárquico

A

instauração do Poder
Local por eleições livres em dezembro de
1976 foi uma das mudanças
mais significativas e com mais
efeitos diretos no desenvolvimento de Portugal. Mudou a face da democracia, aproximou
os cidadãos e eleitores do poder
e, ao mesmo tempo, responsabilizou políticos para o exercício de políticas de proximidade
responsáveis.
A participação política sofreu,
ao longo dos anos, uma verdadeira revolução. Foram muitos
e grandes os desafios, são muitas as metas a alcançar e dar
uma resposta correta aos desafios lançados em domínios tão
diferentes como a coesão social, a economia, o ambiente, a
inovação, a cultura e o despor-

to, continuam a ser a génese do
Poder Local e continuam a ser o
maior repto dos cidadãos.
Dos tempos em que tudo estava por fazer, aos anos mais obscuros em que o poder autárquico era tratado como um poder
menor, à legitimação e valorização do mesmo, passaram-se
anos de desafios.
Realçam-se exemplos ao longos dos tempos, mas, no dia em
que passa um ano sobre as últimas eleições, sublinham-se os
mais recentes: a descentralização de competências, a competente utilização dos fundos comunitários, a resposta rápida
e direta a problemas graves como o da Pandemia ou as alterações climáticas e a guerra na
Europa.
Hoje, assinala-se um ano após

LUIS NOBRE

Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo

Escreve quem sabe

as eleições autárquicas, altura
em que, mais do que balanços,
se torna fundamental valorizar
o poder local. E Viana do Castelo não é exceção. Este foi um
ano de grandes desafios, de novas metas e de balanços sobre a
importância do poder autárquico e a sua valorização. Em
áreas tão diversas que estão, hoje, adstritas ao poder local, permitam-me aqui destacar o trabalho feito num ano de intensas
transformações:
A vacinação contra a COVID,
a criação de um centro logístico
para apoiar os que fugiram da
guerra, a implementação de
uma Estratégia Municipal de
Saúde, a assinatura de contratos
de financiamento para obras estruturantes como a nova travessia sobre o Rio Lima ou o novo

acesso da A28 ao Vale do Neiva, a candidatura vencedora de
Viana do Castelo como Cidade
Europeia do Desporto em 2023,
o apoio à recuperação económica do pós-pandemia, nomeadamente no Turismo e na Economia Local, as centenas de
eventos culturais e desportivos,
a expansão da rede de saneamento e água, o aprofundamento do programa Valorizar o Património, entre outros, são
exemplos reais desta proximidade.
Um ano depois, temos novos
desafios que esperamos concretizar e para os quais contamos
com todos. 2023 vai ser um ano
de grandes realizações, de grandes eventos e de grandes desafios.
Contamos com Todos!
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Cultura

Município de Vila Nova
de Famalicão
Praça Álvaro Marques,
4764-502 Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 320 900
www.famalicao.pt

TEATRO N’ALDEIA

24 DE SETEMBRO A 18 DE DEXEMBRO
VILA NOVA DE FAMALICÃO
O Teatro N’Aldeia está de regresso. De 24 de setembro a
18 de dezembro, a iniciativa promovida pelo Município
de Vila Nova de Famalicão, através do pelouro da Cultura, vai percorrer 43 freguesias do concelho famalicense,
com oito peças de teatro protagonizadas por grupos amadores locais, entre eles: AMARCULTURA - Associação
Projeto, com a peça «Salsada de Comédia»; Elsa Pinho,
com «Beatriz e o Peixe Palhaço»; Greculeme – Grupo

Recreativo e Cultural de Lemenhe, que apresenta «O Julgamento»; GRUTACA - Grupo Recreativo Grupo de
Teatro Amador Camiliano, que sobe ao palco com as peças «Entre a Flauta e a Viola» e «Eu, Tu, ele, Nós, Vós,
Eles»; NUTEACV - Núcleo de Teatro da Associação
Cultural de Vermoim que apresenta as peças «Procura-se
Morto…ou Morto» e «A Verdadeira História do Lobo
Mau»; e PASEC - Plataforma de Animadores Sócio Edu-

ENTRADA LIVRE
cativos e Culturais com a peça «Ser ou Não Ser Personagem Secundária».
As apresentações têm entrada livre e acontecem às sextas, sábados e domingos, em horários que variam entre as
16h00 e as 21h30, consoante a sessão.
Acompanhe toda a programação do Teatro N’Aldeia na
agenda municipal de Famalicão, disponível para consulta
em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao
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120 000 €

ID: 124391095-18 |

99 900 €

ID: 124391001-1250 |

124 900 €

NOVIDADE
Apartamento T3 no centro da cidade
Apartamento T3, situado no centro da cidade de Braga.
Tem como principais caraterísticas:
Cozinha equipada; 2 WC's; Despensa; 2 Frentes;
Áreas amplas.
C.E.: C

Apartamento T0 centro da cidade
Apartamento T0 junto à Universidade de Filosofia.
Situa-se no 1º piso com vista para a Rua de São
Barnabé. Imóvel conta com cozinha, WC completo
e mobiliário na sala que se adapta para quarto de
casal. C.E.: G

ID: 124391010-146 |

49 900 €

Terreno em Fradelos
Com 3.000 m2. Para construção de moradia
individual, com 2 entradas, poço e ramada.
Excelente zona.

Apartamento T1 em São Victor
Com lugar de garagem; Elevador. Vidros duplos.
Pré-instalação de aquecimento. Cozinha mobilada e
equipada com placa, forno e exaustor novos.
Roupeiros e arrumos.
C.E.: G

ID: 124391107-4 |

390 000 €

Terreno em Braga
Terreno com moradia em ruínas,
com 23.515 m2 de terreno.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
VENDO

COMPRO!!!

RENAULT
MEGANE

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

2011, 1.5 Diesel, 110cv,
120.000Kms. Irrepreensível.

Tlm. 965 005 112

967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

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

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

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€

“Correio do Minho”, 28/09/2022

AMIBA
Associação dos Criadores
de Bovinos de Raça Barrosã

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
Com os meus cumprimentos e nos termos estatutários, convoco a
Assembleia-Geral da AMIBA – Associação dos Criadores de Bovinos de
Raça Barrosã, para se reunir na Quinta do Penedo, lugar do Souto,
freguesia de Lanhas e concelho de Vila Verde, pelas 11.00 horas do dia
13 de outubro de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Apreciar e votar o Relatório de Contas da Gerência de 2021 e o
respetivo parecer do Conselho Fiscal;
2- Apreciar e votar o Plano de Atividades e Orçamento Ordinário
para 2022;
3- Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
Associação.
Se a Assembleia-Geral não puder funcionar à hora marcada por
falta de quórum, realizar-se-á uma nova, uma hora depois, em segunda
convocatória e com qualquer número de presenças.
Entretanto subscrevo-me atenciosamente.
Vila Verde, 26 de setembro de 2022
O Presidente da Assembleia-Geral da AMIBA
Óscar Jordão Pires

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO
Michele Alves, Vereadora do Ordenamento do Território,
Urbanismo e Modernização Administrativa, da Câmara Municipal de
Vila Verde:
Faz público, em cumprimento do disposto no nº 3, do artigo 27º do
Dec-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida
pelo Dec-Lei nº 136/14, de 9 de setembro, que deu entrada nesta
Câmara Municipal um pedido de alteração de operação de loteamento,
titulado pelo alvará nº 02/2002 de 22 de Janeiro, em nome de Apartimo
– Sociedade Imobiliária Lda, sito no lugar da Senra, freguesia de Geme,
requerida em nome de Luís Filipe Fronteira Pinho.
As alterações solicitadas são relativas ao lote nº B5, constando o
seguinte:
A área de implantação do edifício para habitação do lote B5 passa
de 108,00 m2 para 134,20 m2;
A área de construção da garagem do lote B5 passa de 90,00 m2
para 146,20 m2;
A área de construção do edifício para habitação do lote B5 passa
de 90,00 m2 para 146,20 m2;
Mantêm-se os restantes parâmetros do alvará inicial.
Para efeitos do nº 3, do artº 27º do Dec-Lei nº 555/9, na redação
dada pelo Dec-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro, conjugado com a
alínea b) do nº 3º do artigo 112º do CPA – Código do Procedimento
Administrativo, ficam notificados os restantes proprietários dos lotes
constantes do alvará para se pronunciarem.
Durante o período de 15 dias, contados a partir da data de afixação
do presente Edital, o processo nº 02/1983/676, estará disponível, para
consulta, na Divisão de Urbanização e Edificação, durante as horas de
expediente (8.30 – 16.30 horas).
Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso
daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento, as quais deverão ser entregues no Balcão de
Atendimento deste Município.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados no local da operação urbanística, no átrio do Edifício
da Câmara Municipal, na Sede da Junta de Freguesia, num jornal de
âmbito local e na página internet deste Município.
Vila Verde, aos 23 de Setembro de 2022.
A Vereadora do Ordenamento do Território, Urbanismo e
Modernização Administrativa,
- Michele Alves, Engª

(C/condomínio)
“Correio do Minho, 28/09/2022

APPACDM DE BRAGA

Nortinloc

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental
Sede: Serviços Administrativos e Financeiros

Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

SINTONIZE 106.0 FM

MUNICÍPIO DE FAFE

AVISO
Delimitação de uma Unidade de Execução n.º 1, na Unidade
Operativa de Planemento e Gestão 5: Revelhe, Estorãos
Torna-se público, de acordo com n.º 6 do artigo 89.º do DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Fafe, na sua
reunião ordinária, realizada no dia 04-07-2022, deliberou, por unanimidade, aprovar a delimitação de uma Unidade de Execução n.º 1, localizada na Freguesia de Estorãos, inserida na Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão (U.O.P.G.) 5: Revelhe, Escola Padre Flores, conforme o relatório de ponderação das participações recebidas no âmbito
da discussão pública.
Os interessados poderão consultar o relatório de ponderação das
participações recebidas no âmbito da discussão pública na Divisão de
Gestão Urbanística do Município de Fafe, em horário de expediente e na
página da internet deste Município.

www.antenaminho.pt

Paços do Município de Fafe, 21 de setembro de 2022.
O Presidente do Município de Fafe,
(Antero Barbosa)

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA
GERAL ELEITORAL
ERRATA
Na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da APPACDM de Braga, venho pela presente retificar a
Convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral, publicada
em 20/09/2022, nos seguintes termos:
Onde se lê “Quadriénio 2022/2025”, deverá passar a ler-se
“Quadriénio 2022/2026”.
Mantêm-se inalteradas todas as demais informações
constantes na referida Convocatória.
Braga, 28 de Setembro de 2022.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

28 Publicidade
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
BMW 520D
CAIXA
AUTOMÁTICA
2011
219610 KM
15.850€

FORD
FIESTA 1.0
GASOLINA
ANO 2015
97054 KM
10.800 €

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

correiodominho.pt
28 de Setembro 2022
10 Eleições

| Diversos 29
11 de JaneiroNecrologia
2021 correiodominho.pt

§nota

Turismo cresceu em Guimarães
e aproxima-se da pré-pandemia

É 100 por cento segura
Esposende mantém
nível de excelência
na água para consumo

GUIMARÃES apresenta dados de crescimento do turismo no período de Verão. Afluência de visitantes
aos postos de turismo está ao nível dos dados registados em 2017 e 2018, antes da pandemia.
GUIMARÃES
| Redacção |

Os dados do relatório de actividade turística em Guimarães no
período de Verão, entre os meses
de Junho e Agosto, comprovam
os sinais de retoma da actividade turística após a fase de pandemia, com os números de
afluência de visitantes aos postos de turismo a aproximarem-se
dos anos de 2017 e 2018.
Em nota de imprensa, a autarquia dá conta dos dados recolhidos pela Divisão de Turismo, registando-se a afluência de
33.827 visitantes aos postos de
turismo, aproximando-se dos resultados referentes aos anos de
2017 e 2018.
Analisados os dados dos visitantes por país de origem, constata-se que Espanha, França e
Portugal figuram no topo da
procura turística. Espanha, com
uns expressivos 55,3 por cento
dos visitantes, mantém a posição de principal mercado emissor, seguindo-se o mercado francês com 18 por cento e o
mercado interno com 6,8 por
cento.
“Conclui-se, assim, que são os
mercados de proximidade, à semelhança do que se tem verificado nos anos anteriores, que
continuam a sustentar a actividade turística. Destaque, ainda,
para França que recupera o segundo lugar nos principais mercados emissores para Guima-

DR

Procura turística em Guimarães voltou a crescer, com os números a aproximarem-se dos anos de 2017 e 2018

lll
Visitantes de Espanha,
França e Portugal figuram
no topo da procura turística
em Guimarães. Taxa de
ocupação no sector da
hotelaria fixou-se nos 78
por cento entre Junho e
Agosto, numa subida em
relação aos últimos anos.
rães, destronando o mercado interno que registou uma considerável descida”, refere a nota.
A taxa de ocupação-quarto, re-

ferente ao sector da hotelaria, fixa-se nos 78 por cento no período de Junho a Agosto, demonstrando assim uma expressiva
subida em relação aos últimos
anos, ao encontro do que sucede
com o mercado turístico no território nacional.
À semelhança da hotelaria e
dos Empreendimentos de Turismo de Habitação e no Espaço
Rural, os estabelecimentos de
alojamento local também registaram um claro aumento na taxa
de ocupação, sendo que neste
caso o acréscimo é bem superior
– 20 pontos percentuais de 2021
para o presente ano.

No que respeita à visitação dos
principais monumentos de Guimarães - Castelo de Guimarães e
Paço dos Duques de Bragança,
assim como de um conjunto de
museus, designadamente o Museu Alberto Sampaio, Centro Internacional das Artes José de
Guimarães e Casa da Memória
de Guimarães, os resultados estão muito próximos dos registados entre 2017 e 2019 – aqueles
que foram os melhores anos para o turismo de uma forma global. Comparativamente com
igual período do ano transato,
registou-se uma subida exponencial de cerca de 82 por cento.

A água da torneira em Esposende é
100 por cento segura, revelam os
dados do controlo da qualidade da
água destinada ao consumo humano relativos a 2021, agora divulgados. O Relatório Anual dos Serviços
de Águas e Resíduos (RASARP) da
ERSAR (Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos), relativo ao ‘Controlo da Qualidade da
Água para Consumo Humano’ em
2021, confirma que a água fornecida na torneira dos Esposendenses
apresenta excelente qualidade.
O indicador de água segura mantém o seu valor nos 100 por cento,
podendo garantir-se que a população pode beber água com toda a
confiança, graças a um controlo exigente das normas legais e a um
acompanhamento rigoroso e coordenado dos diferentes actores no
processo. Esposende continua, deste modo, a liderar o ranking de
Água Segura nos concelhos da região Norte, ao nível do indicador
água segura na torneira dos consumidores.
“A manutenção deste nível de excelência e a crescente confiança dos
Esposendenses na qualidade da
água da torneira só é possível através da melhoria continua e eficiente gestão dos serviços e do reconhecimento efectivo, pela comunidade,
do seu inestimável valor, numa estratégia articulada com o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 da ONU”, destaca a
autarquia em nota de imprensa, sublinhando que a Esposende Ambiente respondeu com grande sucesso aos desafios de 2021, com a
manutenção da excelência da água
da torneira.

§agenda

MISSA DE 30.º DIA DE FALECIMENTO

Guimarães

JOSÉ DA SILVA GOMES

Câmara assina protocolos com 99 instituições
O Município de Guimarães vai proceder à assinatura dos protocolos com 99 instituições de solidariedade social do concelho, que se candidataram a apoios do Município para o ano de 2022, e às
quais foram concedidos subsídios. A cerimónia pública, que contará com a presença do presidente
da autarquia Domingos Bragança, está marcada para esta quarta-feira, pelas 10 horas, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Vila Flor.
A atribuição de apoios financeiros a instituições de solidariedade social para o ano em curso totaliza 1.131.657,34 euros, distribuídos por 99 entidades do concelho de Guimarães, inscritas no Registo Municipal das Instituições de Solidariedade Social de Guimarães (RMISG).

A Esposa, participa a todas as pessoas de suas
relações e amizade, que será celebrada Missa de 30.º dia
de falecimento em sufrágio do seu ente querido, José
da Silva Gomes, hoje, quarta-feira, no dia 28 de
Setembro, às 18,30h, Igreja de S. Lázaro.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a
sua presença se dignem assistir a este acto religioso.
Braga, 28 Setembro 2022
A FAMÍLIA

28 de Setembro 2022 correiodominho.pt
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

07:09
07:30
11:00
13:59
15:24
16:06
18:30
19:07
20:00
22:01
22:51

07:32
08:00
11:24
11:56
12:53
13:55
14:23
14:53
15:00
16:02
16:38
17:05
17:59
21:34
21:38
22:30
23:01
23:48
23:57

06:30
07:00
09:30
11:00
14:00
16:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça Da Alegria
Jornal Da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Cuba Libre
Porquinho Mealheiro

Repórter África - 2ª Edição
Espaço Zig Zag
Falaescreveacertaganha
Nas Ilhas das Especiarias
O Restaurante
Nada Será Como Dante
África Minha
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Estrangeiros na Madeira
Animais Incríveis
Espaço Zig Zag
Folha de Sala
Nos Telhados do Mundo
Jornal 2
O Preço da Liberdade
Folha de Sala
Armário

17:00
19:00
19:30
20:15
21:00
22:30
23:15
23:45

TVI
Camilo, o Presidente
Manhã SIC Notícias
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
Júlia
Fina Estampa
Amor Eterno Amor
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor? - Diário
Jornal da Noite
Sangue Oculto
Lua de Mel
Por Ti

06:45
07:05
07:30
08:00
11:10
13:58
15:55
17:10
19:10
20:00
22:45
23:30

Os Batanetes
Viva o Rei Julien
Diário da Manhã
Esta Manhã
Doisàs 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Big Brother - Última Hora
Jornal das 8
Festa é Festa
Quero é Viver

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

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

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

Rua José Falcão, 53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

R. Conselheiro São Januário 95

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

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766

Praça dos Heróis

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Largo da Boavista

R. Luis de Camões,v 114

Praça Guilherme de Abreu, 61

Largo da Lapa

Rua do Souto, 70

R. da Corredoura, 50

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

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

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

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

Quinta Andorinhas Loja 9/10

1

3

Largo de São Domingos 54

6

8

7

2

1

4
5

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167
VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

8

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

R. Adriano Pinto Basto, 54

9

Rua Dr. Albano Barreiros

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

7
2

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

Sudoku

1
3
7

9
6
5

6

8

4
9

8

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher. 5 - rapar; ogo.
6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar. 10 - ada; der; ate. 11 - re;
malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir;
macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata. 11 - amoroso; res.
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MENINA TOP
ESTRELA
21 ANOS 1.ª VEZ
EM BRAGA CORPO
ESCULTURAL

964 131 762

ALICE

Loirinha, carinhosa, mamas XL,
rata quente, oral guloso, anal
profundo, se frescura, adoro um
bom minete, massagem próstática,
tenho acesórios. Tudo nas calmas.

931 898 053

CLÁUDIA

DE VOLTA A BRAGA
Safadinha,
magrinha,peluda,
grelinho avantajado
com oral ao natural
bem profundo.

914 481 104

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

916 426 658

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Publicidade 31

2 MULATAS
DE VOLTA

Oral ao natural, 69,
beijinhos, peludinha. Nas
calmas e sem pressas.
Das 9 às 24 horas.

918 595 077

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

MORENAÇA

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

915 031 498

JOGOS
Segunda 26/09/22

Sorteio 39/2022

62 098
2.º Prémio 47 076
3.º Prémio 15 743
1.º Prémio

Terça 27/09/22

Sorteio 77/2022

4 20 21 34 44
*1 *3
Quarta 21/09/22

Katelyn
RUNCK

Sorteio 76/2022

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

Há quem considere
que Katelyn Runck
tem uns abdominais
perfeitos. A modelo
faz questão de os
mostrar e também
de assumir que fazem
parte de “muito
trabalho”.

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 24/09/22

Sorteio 77/2022

7 10 15 29 43
+1

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

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

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

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

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

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

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

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

Braga - União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves

Executivo à procura de uma solução para
o estado das valetas desde Dezembro

Em virtude da evolução normal
das obras que se estão a realizar na
recta de Ruães, houve necessidade
de transferir provisoriamente
o local de partida em Tibães para
a paragem designada por ‘Ruães
(S Martinho Tibães-Verdes)’,
localiza-da no final da rua de S.
Martinho de Tibães. Os autocarros
da carreira acima referida passam,
nos dias úteis entre as 6.50 até às
20.50 horas.

A PSP promoveu uma ação
de sensibilização dirigida aos alunos
da EB1 de S. Victor-Braga, sob
o tema “Prevenção Rodoviária”.
Os alunos tiveram a possibilidade
de se fardarem de Polícias e fizeram
uma Operação Stop, interagindo
com os automobilistas,
transmitindo-lhes conselhos
a terem em conta no exercício
da condução.

Alto Minho

Um homem de 32 anos e uma mulher de 33 anos foram detidos em
flagrante por furto em residência, na localidade de Lage, no concelho de Vila Verde. Presentes a Tribunal foi-lhes aplicada a medida
de prisão preventiva.

Vila Nova de Cerveira

Detido por ameaças
com recurso a arma de fogo

Braga

PSP promoveu acção
de sensibilização

Prisão preventiva para casal detido
em flagrante por furto em residência

“Tem, nos últimos tempos a nossa União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, recebido
inúmeras queixas, sobre o estado das valetas da estrada n.º 14 (Braga/ Porto) e nº 103
(Braga/Barcelos)”, começa por referir o executivo municipal, liderado por Carolina Teixeira.
“O Município de Braga delegou na nossa união de Freguesias a limpeza dos caminhos Municipais e urbanizações e espaços verdes, contudo as estradas nacionais são da competência
das Infraestruturas de Portugal”, descreve ainda a nota assinada pela presidente e também
pelos restantes elementos Gabriela Silva e Raúl Gomes.
“Tem este executivo desde dezembro de 2021 trocado correspondência, com a IP, e inclusive
já nos deslocamos pessoalmente às suas instalações em Braga no Edifício da Estação.
De todos estes contactos a resposta é que está em planeamento, para alem de em virtude de
no período de verão termos estado meteorologicamente em estado de alerta, que proibia o
uso de roçadoras”. “Pretendemos com esta denuncia esclarecer a nossa população que se
não está limpo não é por falta de empenho do nosso executivo, mas sim incúria das Infraestruturas de Portugal”, destaca ainda o documento.

PSD reinvidica
mais médicos

Monção

A distrital do PSD de Viana do Castelo reivindicou a colocação de mais
médicos ao serviço da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, na qual
“há especialida-des que têm falta”
de profissionais de saúde. “Queremos sempre o melhor para a população do Alto Minho e vamos continuar a reivindicar junto das entidades e do Estado para que o distrito não fique esquecido”, refere.

As aulas na Universidade Sénior de Monção começam na segunda-feira, sendo que as inscrições continuam abertas no arquivo municipal.

Aulas na Universidade Sénior arrancam
Arcos de Valdevez

Candidaturas a bolsas de estudo abrem
A Câmara de Arcos de Valdevez, informou que as candidaturas a bolsas de estudo abrem no
sábado e prolongam-se até 15 de Novembro.
O município disse ser seu “dever garantir a todos uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, para melhor enfrentar os desafios do futuro”.
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O O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Posto Territorial de Vila Nova de Cerveira, deteve um homem de 83 anos, por
ameaças com recurso a arma de fogo, no concelho de Vila Nova de
Cerveira. Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda
apuraram que o suspeito ameaçava com recurso a arma de fogo, o
seu vizinho de 55 anos de idade, culminando no cumprimento de
um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão do
seguinte material: Sete armas de fogo; Uma arma branca;1 159 munições. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira.
A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal
(NIC) de Valença.
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