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Mauro Franqueira é o primeiro
astronauta análogo bracarense
JOVEM DE 24 ANOS é estudante do mestrado de Engenharia Espacial, em Milão, e está a participar
num programa de simulação para uma ida à Lua. “Isto é, para mim, a concretização de um sonho”.
BRAGA
| Ricardo Anselmo |

É um verdadeiro caso de sucesso
e também um exemplo a seguir,
de preserverança e espírito de
sacrifício para que o sonho, desde cedo idealizado, possa ser
cumprido.
Mauro Franqueira tem 24 anos,
é natural de Braga, mais concretamente da freguesia de S. Victor e, recentemente, tornou-se no
primeiro astronauta análogo bracarense, um passo de gigante rumo ao sonho maior, que passa
por ser o primeiro astronauta
português a ir ao Espaço. O Correio do Minho esteve à conversa
com o jovem estudante de Engenharia Espacial e descreve todos
os passos dados até aqui.
“Cresci a querer saber um pouco mais sobre o universo, a exploração espacial e como é que
as coisas funcionam. No fundo,
o que haveria para além da Terra. Desde pequenino que eu, por
exemplo, cortava as garrafas de
água de plástico para fazer de telescópio. Estava na minha varanda e olhava para o céu a observar o que podia”, começa por
recordar Mauro Franqueira,
prosseguindo: “Comecei a frequentar a Escola Secundária D.
Maria II e aí tive um professor
que foi fundamental para que eu
me pudesse aprofundar mais
nesta área, que foi o Prof. João
Paulo Vieira, que neste momento é director do Planetário Casa
da Ciência de Braga. No primeiro projecto que fizemos, para o
estudo de um tipo exótico de estrela, teríamos de usar um espectroscópio. Essa utilização, normalmente, para astrónomos
profissionais, custa entre 5 a 6
mil euros. Então, tivemos a ideia
de usar uma rede de difração,
que normalmente são usadas nas
aulas de física e química, que
custa entre 20 a 30 euros. Utilizámos isso no telescópio e começamos a fazer análises dessas
estrelas e a comparar os resulta-

ROSA SANTOS

Mauro Franqueira esteve no Correio do Minho para contar o seu percurso e antever a simulação da missão que está agora a viver

dos que obtivemos com outros
que já existiam através do espectroscópio. Concluímos que a rede de difração, para um astrónomo amador, era excelente porque os resultados eram muito
aproximados”, descreve.
“Com esse projecto, participámos cá nos Jovens Cientistas Investigadores, que é um Nacional
de Ciência para Jovens Cientistas. Fomos premiados com a
oportunidade de representar Portugal nos Estados Unidos, no
Mundial de Ciência de Jovens
Cientistas e Investigadores, em
Maio de 2016. Aí, conquistámos, pela primeira vez para Portugal, um grand award, que é o
prémio mais reconhecido”, destaca, abordando depois o fim da
etapa no Secundário e a busca
por uma oportunidade numa
Universidade em Inglaterra.
“Numa pesquisa feita com o
meu avô descobrimos a Information Planet, que é uma espécie de conferência onde nos
apresentamos, damos a conhecer
o nosso trabalho e depois as universidades contactam-nos se estiverem interessadas em nós.

DR

Mauro juntamente com a equipa que o acompanha em Cracóvia, na Polónia

Aconteceu isso mesmo. A Universidade de Coventry demonstrou esse interesse e alguns directores quiseram mesmo voar
directamente para Lisboa para
me conhecerem pessoalmente.
Encontrámo-nos num hotel e
consegui uma bolsa completamente paga - são cerca de 10 mil
euros anuais”, detalha o jovem,
que actualmente estuda em Itália.
“Depois de acabar a licenciatura quis procurar dar o salto para
uma universidade ainda melhor
e descobri que esta universidade, onde me encontro agora, o

Politécnico di Milano, é a segunda melhor da Europa na minha
área… Entretanto, no verão,
quis testar os meus limites e candidatei-me a um estágio e inscrevi-me num curso da International Space University (ISU),
no qual temos aulas dadas por
astronautas da NASA e por investigadores de renome, também da Agência Espacial Europeia.
Fruto do seu trabalho, Mauro
foi convidado por parte do
AATC (Analog Astronaut Training Center), situado em Cracóvia, na Polónia, a representar

Braga e Portugal no programa
Euro Moon Mars, sendo destacado na missão EMMPOL-12
como engenheiro, participando
numa simulação de uma missão
à Lua, que já está a decorrer e no
qual, durante dez dias, ficará fechado num módulo lunar.
Para fazer parte da equipa, o
Mauro terá que passar por diversos testes psicotécnicos e físicos, tais como nadar num lago
gelado, entrar numa câmara de
crioterapia (com temperaturas a
chegar aos 150ºC negativos),
correr com uma máscara de hipoxia (com baixos níveis de oxigénio) e orientar-se durante a
noite até chegar ao cume da
montanha mais alta de Cracóvia.
Por estes dias, em que está confinado, o Mauro tem realizado
experiências sobre pesquisa para
análise de dados sobre o comportamento dos seres humanos
num tipo de ambiente hostil, já
que irá sofrer com altos níveis
de dióxido de carbono, uma vez
que a missão não tem exposição
solar, atendendo também à limitação do uso de água, que terá
implicações nos ciclos metabólicos circadianos, sistema imunológico, qualidade do sono e desempenho.
Recentemente, o Mauro apresentou também o seu projecto
‘Novas Metodologias para a
Procura de Vida em Enceladus’,
na IAC Paris 2022, a maior conferência mundial do sector aeroespacial. O jovem foi o responsável e o chefe de equipa na
parte de engenharia de todo o
desenvolvimento do projecto,
desde a escolha dos instrumentos para a cápsula espacial, que
se irá dividir num orbiter e num
lander, como também nos cálculos de toda a missão, que engloba os seguintes tópicos: Ciência,
Engenharia, Humanidades, Economia e Direito.
Os seus professores coordenadores neste projecto foram
Dr. Jeffrey Hoffman (Ex-Astronauta da Nasa), Dr. Jacob Cohen
(Cientista-chefe do Centro de
Pesquisa Ames da NASA) e Dr.
Jim Green (ex-cientista chefe da
NASA). Isto foi possível porque, no Verão, para além de ter
realizado todos os exames para
as cadeiras do seu curso, realizou também um estágio na Active Space Technologies e concluiu, na International Space
University, o curso ‘Space Studies Program’ onde desenvolveu
o projecto com 15 colegas.
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Assembleia Municipal dá apoio
unânime à candidatura a CEC

Memória
Voto de pesar
e minuto de silêncio
por Vítor Aguiar e Silva
Por iniciativa do CDS e do PS,
a Assembleia Municipal de Braga
aprovou um voto de pesar pela
morte de Vítor Aguiar e Silva. O
plenário municipal guardou também um minuto de silêncio em
memória do académico falecido
a 12 de Setembro último.
Os eleitos municipais registaram,
assim, os méritos do professor
universitário, vencedor do Prémio Camões 2020, um dos mais
reconhecidos especialistas na
obra de Luís de Camões a nível
mundial.
Vítor Aguiar e Silva era professor
emérito e catedrático aposentado da Escola de Letras, Artes e
Ciências Humanas da Universidade do Minho.

PARTIDOS da maioria e da oposição dão apoio político à candidatura de Braga a Capital Europeia
da Cultura. Moção nesse sentido foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal.

Combate a fogos
Congratulação
aos bombeiros

DR

Assembleia Municipal reforçou suporte político à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura

MUNICÍPIO
| José Paulo Silva |

A Assembleia Municipal aprovou anteontem, por unanimidade, uma moção de apoio à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura (CEC) em
2027.
A candidatura bracarense, uma
das quatro que passou à selecção
final para a obtenção daquele título, juntamente com Aveiro,
Évora e Ponta Delgada, mereceu
rasgados elogios por parte do
PS, o maior partido da oposição,
com a deputada Palmira Maciel
a considerar “muito positivo” o
percurso percorrido e a confessar orgulho pela “grande oportunidade” de Braga vir a ostentar o
título de CEC.
Os socialistas alertaram, no entanto, para a necessidade de a
Câmara Municipal manter como
prioridade o investimento na requalificação de equipamentos
culturais como o antigo cinema
S. Geraldo ou o edifício Francisco Sanches.
Com manifestações de apoio

vindas de outras bancadas, o líder da bancada do PSD, João
Marques, em nome da maioria,
apontou a candidatura a CEC
como “um projecto mobilizador
e agregador”, que não pode ser
desperdiçado, “ganhemos ou
não” o título de CEC.
“Fazer da Cultura um motor de
desenvolvimento” foi desígnio
referido por este eleito da Assembleia Municipal, enquanto
Carlos Neves, do CDS, sublinhou “o valor estratégico da
Cultura para o desenvolvimento
local”.
O representante do CDS acres-

lll
É de 25 ME o investimento
previsto a CEC 2027.
As verbas orçamentadas
são de 10 ME em 2023,
cinco milhões em 2024,
quatro milhões em 2025,
1,2 milhões em 2026,
cinco em 2027 e 425 mil
euros em 2028.

centou que a CEC 2027 “é uma
oportunidade única para Braga e
para o Norte de Portugal”, entendendo que, sendo liderada
por uma cidade, a candidatura
“irá estender-se a uma região”.
No mesmo sentido foi a intervenção de Borges de Macedo,
do PPM, segundo o qual, “a ser
Braga a escolhida para CEC, beneficiará não só o concelho mas
toda uma região do Minho e do
Norte”.
Enquanto o eleito do PAN, Tiago Teixeira, desejou “boa sorte”
à candidatura a CEC, a Iniciativa
Liberal, através de Bruno Machado, sustentou que a mesma
“dever ser uma oportunidade para dar a conhecer o nosso vastísssimo património, promovendo
a cooperação entre os diversos
agentes mobilizadores”.
A tomada de posição dos eleitos da Assembleia Municipal
vem na sequência de idêntica
votação no seio da vereação.
Tal como os eleitos do plenário
municipal, também os membros
do órgão executivo expressaram
o seu apoio à formalização da

candidatura de Braga a CEC em
2027, de acordo com os pressupostos e princípios do dossier de
candidatura, bem como a aprovação do quadro plurianual dos
investimentos previstos para o
horizonte temporal 2023-2028 e
a implementação de cada uma
das acções previstas, caso Braga
seja designada em 2027.
Para a presidência da Câmara
Municipal de Braga, “dada a dimensão desta iniciativa e a capacidade transformadora da mesma, o apoio de todas as forças
políticas representadas no executivo e na Assembleia Municipal é muito importante para que
esta candidatura e a sua execução sejam bem-sucedidas”
“É inquestionável que o próprio júri internacional nos perguntou porque é que teriam existido determinadas abstenções
nas votações anteriores”, declarou aos jornalistas o presidente
da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio, em meados de Setembro, quando a moção de
apoio à CEC 2027 foi aprovada
pela vereação.

Bruno Machado, da Iniciativa
Liberal, apresentou na última
sessão da Assembleia Municipal
um voto de congratulação às
duas corporações de bombeiros
do concelho, Municipais e Voluntários, pela actuação, no último
Verão, em operações de combate
a incêndios em vários pontos
do país. “Com pouco fizeram
muito”, registou o eleito

PPM
Voto de repúdio
a António Costa
O eleito do PPP na Assembleia
Municipal, Borges de Macedo,
fez aprovar um voto de repúdio
“pela forma e pelo conteúdo”
do recente pacote anti-inflação
apresentado pelo Governo, nomeadamente os apoios às famílias. O autarca acusou o Primeiro
Ministro de ter “jeito para vendedor de banha da cobra”, o que
motivou protestos da bancada
socialista.
Apesar de o BE, pela voz de António Lima, considerar que o voto de repúdio não passava de
uma declaração política, pelo
que não deveria ser votada, o
texto de crítica ao Governo foi
aprovado com 37 votos dos partidos da direita, 30 votos contra
da esquerda e quatro abstenções.
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§breves
Recomendação
PAN apresenta
Estratégia contra
Pobreza Energética
A Assembleia Municipal de Braga aprovou anteontem uma
recomendação do PAN para
a criação de Estratégia Municipal
para a Erradicação da Pobreza
Energética.
Segundo o eleito Tiago Teixeira,
autor da proposta, o documento
deverá conter objectivos mensuráveis de transição para as energias renováveis.
O mesmo partido recomendou
a criação da Carta Municipal para
a Inclusão, tendo enumerado
acções concretas que a autarquia
deve desenvolver nesta área.

Águas e saneamento
Proposta do BE
de acesso automático
à tarifa social
não passou
A bancada do Bloco de Esquerda
apresentou uma recomendação
à Câmara Municipal para a
institucionalização do acesso
automático à tarifa social de
água, saneamento básico e
resíduos, à semelhança do que
já foi feito em vários municípios
como Guimarães ou Vizela.
Segundo a bloquista Sandra
Carvalho, a medida poderia
beneficiar com redução tarifária
cerca de 15 mil famílias do
concelho de Braga com menores
rendimentos.
A recomendação não foi
aprovada, tenho João Marques,
do PSD, alegado que o Município
já pratica tarifas sociais
diferenciadas nestes serviços
essenciais, pelo que a proposta
do BE, a passar, poderia vir a
“anular benefícios reais”.
Para o BE, o acesso às tarifas
sociais ainda é um processo
demasiado burocrático.

Moradores protestam contra
“genocídio” no Parque das Goladas
PROTESTOS de moradores da urbanização das Goladas voltaram a ouvir-se na Assembleia Municipal
de Braga. Contestação às obras de ampliação do pavilhão desportivo passou também por imagens.
MUNICÍPIO
| José Paulo Silva |

O abate de mais de uma dezena
de árvores na urbanização da
Quinta das Goladas, justificada
pela Câmara Municipal pelas
obras de requalificação do pavilhão desportivo ali existente,
motivou protestos de moradores
na sessão de anteontem da Assembleia Municipal.
A associação de moradores fez
questão de exibir um vídeo, que
intitulou ‘O genocídio do Parque
das Goladas’, no qual regista o
abate de árvores no local e os
constrangimentos à circulação e
parqueamento automóvel, decorrentes das obras, mas que, na
opinião dos residentes se irão
manter o futuro.
Imagens do antes e depois do
designado “atentado ambiental”
foram apresentadas no plenário
municipal.
Antes do pequeno documentário de cinco minutos, Ricardo
Leite Dias Antunes subiu à tribuna da Assembleia Municipal
para, de viva voz, protestar contra o abate de árvores nas Goladas, acusando a Câmara Municipal de Braga de “prepotência”
ao não ouvir os moradores, insatisfeitos com as obras no pavilhão desportivo.
Aquele morador anunciou que
o “negro” aparecerá em janelas
dos prédios da urbanização em
sinal de protesto contra as obras
que continuam a ser contestadas

DR

Obras no pavilhão das Goladas deixam moradores apreensivos

lll
Em Junho de 2021, a
Câmara Municipal de Braga
anunciou um investimento
de 1,6 milhões de euros na
requalificação e ampliação
do Pavilhão das Goladas.
Com a empreitada, o
equipamento passa de 430
para 854 lugares sentados.

judicialmente, mesmo após o indeferimento de uma providência
cautelar apresentada por um grupo de residentes.
Os moradores na urbanização
das Goladas contestam a expansão do pavilhão, na qual a Cânara Municipal está a investir cerca de 1,6 milhões de euros, defendendo que o equipamento
desportivo deveria ter sido integrado na Escola Artística Calouste Gulbenkian.

Para lá da crítica à opção camarária, o porta voz dos moradores das Goladas questionou se
os restantes partidos que aprovaram o projecto de expansão do
pavilhão “nada têm a dizer”.
Anteontem, na Assembleia
Municipal de Braga, os moradores voltaram a alertar para “a incapacidade de socorro no local”
com o aumento da área de implantação do pavilhão das Goladas.
Publicidade
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Reforçar a trajectória de excelência
é missão da nova direcção do CEB
NUNO CERCA é o novo director do Centro de Engenharia Biológica, o maior centro de investigação da
Universidade do Minho. A sua missão é “reforçar a trajectória de excelência” do CEB.
UMINHO
| Redacção |

Reforçar “a trajectória de excelência daquele que é o maior
centro de investigação da Universidade do Minho” é o grande
objectivo da nova direcção do
Centro de Engenharia Biológica
(CEB).
Nuno Cerca foi empossado para um mandato de três anos como director do CEB, contando
com Ana Júlia Cavaleiro, Lígia
Rodrigues e Lucília Domingues
como directoras adjuntas.
“Conto com todos para que
possamos ter um CEB cada vez
melhor” foi um dos desafios lançados por Nuno Cerca, na cerimónia de tomada de posse, que
contou com a presença do presidente da Escola de Engenharia,
Pedro Arezes, e dos restantes
elementos da equipa directiva e
investigadores do centro.
A nova equipa, acrescentou
Nuno Cerca, terá “muitos desafios pela frente”, nomeadamente
reforçar a trajectória de excelência do CEB.
Referindo-se ao CEB como
“ponta de lança” da Escola de
Engenharia, o presidente desta

DR

CEB conta com uma nova direcção para os próximos três anos

lll
No CEB estão reunidos
cerca de 400 investigadores
de 20 nacionalidades.
Arrecada, anualmente,
uma média de três milhões
de euros de financiamento.

unidade da UMinho realçou o
desempenho do Centro, o “elevado número de projectos” em
que está envolvido e destacou
também o facto de ser uma unidade de investigação “muito focada nos investigadores e em
lançar configurações novas”.
A recém-eleita direcção pretende, entre outras propostas, repensar a orgânica do CEB com o

objectivo de promover uma
maior participação dos doutorados nas actividades do Centro,
melhorar condições de trabalho
e recrutamento, incrementar a
excelência das publicações científicas, estabelecendo prémios
de mérito e apoio às melhores
publicações, e fomentar a interacção com o tecido económico
e a sociedade.

Concurso
Candidaturas
ao Jovens Talentos
termina dia 5
Terminam na próxima quartafeira, dia 5, as candidaturas ao
Concurso Jovens Talentos 2022.
Esta iniciativa do Município de
Braga tem como principais objectivos incentivar, divulgar e
premiar os talentos dos jovens
bracarenses nos domínios cultural e artístico, nas mais variadas
áreas.
À semelhança das edições anteriores, o concurso destina-se a
todos os jovens naturais, residentes ou estudantes no concelho de Braga, com idades entre
os seis e os 18 anos, com talento
no âmbito da dança, música,
canto, artes performativas, teatro, magia ou outras actividades
passíveis de serem apresentadas
em palco, individualmente ou
em grupo.
As inscrições devem ser realizadas através do portal da Juventude de Braga.
A Gala Final do Concurso ‘Jovens
Talentos’ terá lugar em 13 de
Novembro de 2022, pelas 17 horas, no Theatro Circo.

Teatro
Braga Barroca
termina hoje
No último dia da Braga Barroca,
sobe ao palco do auditório de S.
Frutuoso, pelas 17 horas, a peça
de teatro ‘Guerras do Alecrim e
Manjerona’, pela Nova Comédia
Bracarense.

Publicidade
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Apontam falhas nos anúncios recentes do Governo

PCP insiste na ligação ferroviária
directa a ligar Braga e Guimarães
POLÍTICA
| Redacção |

Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

A Direcção da Organização Regional de Braga do PCP mostrase “preocupada’ na sequência do
anúncio dos projectos para as
novas ligações ferroviárias.
Em comunicado, o PCP refere
que o Governo anunciou a intenção de construção de novas linhas ferroviárias entre Lisboa –
Porto – Vigo com ligações de alta velocidade. O anúncio referiu

a construção de novas estações
em Braga e de novas ligações
entre Braga e o aeroporto do
Porto e Braga e Valença. Os comunistas alertam, no entanto,
que “nada se disse sobre a ligação ferroviária entre Braga e
Guimarães, que continua a demorar uma hora e meia”.
“O desenvolvimento de um
projecto de ligação ferroviária
de alta velocidade passando pela
região de Braga deve necessariamente ser integrado numa pers-

pectiva mais abrangente de reforço do transporte ferroviário e
articulado com os investimentos
que são urgentes realizar, nomeadamente a concretização da
ligação ferroviária directa entre
os concelhos de Braga e de Guimarães, conforme projecto de
resolução entregue pelo Grupo
Parlamentar do PCP na Assembleia da República”, refere. O
PCP acusa ainda o Governo de
“se limitar a adiantar intenções
vagas sobre a alta velocidade”.
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Professor da UMinho no hall of fame
LICÍNIO LIMA eleito, numa cerimónia realizada em Cork, na República da Irlanda, pelos seus contributos académicos na área
da Educação de Adultos.
UNIVERSIDADE
| Redacção |

Licínio Lima, professor catedrático da Universidade do Minho,
foi eleito para o “International
Adult and Continuing Education
Hall of Fame”, pelos seus contributos académicos na área da
Educação de Adultos, numa cerimónia realizada em Cork, na
Irlanda.
A distinção, instituída nos anos
1990 pela Universidade de Ok-

lahoma (EUA), homenageia líderes mundiais nos campos da
educação permanente e de adultos, que sirvam de inspiração a
gerações futuras. Já foram distinguidos Malcolm Knowles,
Paulo Freire, Jack Mezirow,
Shirley Walters ou o português
Alberto Melo, entre outros.
“Este é o reconhecimento de
um trabalho iniciado em 1979,
ainda como estudante na UMinho, aonde me tornei professor e
presidi durante vinte anos à Uni-

lll
Licínio Lima passou a
menoridade em Viana do
Castelo e vive em Braga,
sendo docente do
departamento de Ciências
Sociais de Educação.
dade de Educação de Adultos,
tendo ainda dado aulas e investigado sobre este tema em todos
os continentes”, refere Licínio

Lima.
Licínio Lima passou a menoridade em Viana do Castelo e vive
em Braga. Lecciona na UMinho
há 42 anos, sendo docente do
Departamento de Ciências Sociais da Educação e investigador
do Centro de Investigação em
Educação (CIEd). É professor
visitante na Universidade de Milão-Bicocca (Itália), além de
professor convidado na Universidade Julius-Maximilians (Alemanha) e em diversas universi-

dades do Brasil.
Publicou uma centena de artigos em revistas científicas, meia
centena de capítulos de livros e
mais de três dezenas de livros,
tendo ainda orientado mais de
60 teses de mestrado e doutoramento. Além disso, é membro da
Academia das Ciências de Lisboa (ACL) e soma várias distinções, como o Prémio Rui Grácio, da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Educação e da Fundação Calouste Gulbenkian.
Publicidade
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Licínio Lima, prodessor da Universidade do Minho

§seminário
Dia 7 de Outubro

Universidade Católica debate
‘Cérebro e espiritualidade’
No próximo dia 7 de Outubro, pelas 14.30 horas, terá lugar na Aula Magna
da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, na Universidade Católica Portuguesa (Braga), o Seminário ‘Cérebro e Espiritualidade: Perspectivas e Desafios’, baseado no Projecto de investigação Financiado pela Fundação BIAL,
denominado’Correlatos Neuroanatómicos de bem-estar nos exercícios espirituais e em mindfulness’.
Abordar-se-á o tema da existência de semelhanças ou diferenças na activação cerebral de pessoas envolvidas em exercícios espirituais ou em intervenção por mindfulness.
Este evento será moderado pelo investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos (CEFH) Steven Gouveia (PhD), e contará com a presença
de Professores e Investigadores da área da Medicina, Neurociências, Psicologia e Filosofia tais como Douglas Greve, PhD (MGH - Harvard, USA), Alexandre Castro Caldas, MD, PhD (ICS-FCH, UCP Lisboa), João Onofre Pinto SJ,
PhD (CEFH - FFCS, UCP Braga), Ângela Leite, PhD (CEFH - FFCS, UCP Braga) e
Filipa Soares, PhD (Ser Integral: Centro Português de Mindfulness, Braga).
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Chef Vinagre, um dos mais conceituados chefs do país, é o responsável pela cozinha do El Olivo
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O restaurante El Olivo, no Hotel Meliã, em Braga, é um dos 42 espaços que integram
o roteiro Verde Cool, uma iniciativa que a Associação Empresarial de Braga
está a promover até 9 de Outubro.



El Olivo (Hotel Meliã) serve
sabores tradicionais com requinte
AEB
| Redacção |

O roteiro Verde Cool leva-nos hoje até ao restaurante El
Olivo, no Hotel Meliã, localizado na Av. General Carrilho da Silva Pinto, em Tenões. Este é mais um dos 42 espaços onde está a decorrer a edição de 2022 da iniciativa
dinamizada pela 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
(106 FM), 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.
É o Chef José Vinagre, um dos mais conceituados chefs
da cozinha minhota e nacional, quem nos guia pela visita
Publicidade

a um restaurante que, como o nome o indica (‘El Olivo’
ou ‘O Azeite’) se inspira na cozinha e nos sabores tradicionais, reinventando a sua apresentação, mas garantindo
que estão lá os sabores que lhe são característicos.
O cuidado no empratamento é uma das imagens de
marca deste restaurante, que apesar de se localizar num
hotel está aberto ao público em geral.
O Chef Vinagre explica que uma das regras da sua cozinha é a utilização de ingredientes frescos e, sempre que
possível, da região. “Costumo dizer que privilegiamos os
produtos com zero quilómetros, ou seja os que estão
mais perto de nós e que têm o sabor e texturas que a época lhe confere”, refere o chef.
Com a chegada do Outono, a carta também se adequa
aos pratos que dão mais conforto ao estômago. O Chef
Vinagre dá alguns exemplos de pratos que passam a integrar a ementa, como o caldoso de robo de boi com se-

mentes de sésamo, assim como os tradicionais assados
da época.
No no El Olivo o cliente encontra mesmo tudo o que
lhe apetecer, como o tradicional Bacalhau à Moda de
Braga, bacalhau à lagareiro, polvo, risotto de robalo
“E estamos abertos a encomendas. O que o cliente pedir, nós fazemos os possíveis por servir”, garante.
Para esta edição do roteiro Verde Cool, o El Olivo serve
como petisco uma tosta de presunto, queijo chevre e orégãos. Acompanha na perfeição com um copo de vinha
Quinta do barco, um loureiro muito agradável e saboroso.
Neste restaurante, a promoção do roteiro Verde Cool é
válida de segunda-feira a domingo, das 13 às 23 horas.
O roteiro Verde Cool decorre até 9 de Outubro, nos
concelhos de Braga, Vila Verde, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso.
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Misericórdia celebrou ‘Dia do Funcionário’
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGA celebrou ontem o ‘Dia do Funcionário’, homenageando 22 colaboradores que
completaram 15, 25 e 40 anos de serviço. Na cerimónia, 14 novos irmãos prestaram juramento e receberam respectivo diploma.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
| Marlene Cerqueira |

Foi em “convívio fraterno e misericordioso” que a Santa Casa
da Misericórdia de Braga celebrou ontem o ‘Dia do Funcionário’, distinguido 22 colaboradores. A cerimónia contemplou
ainda o juramento e entrega de
diplomas a 14 novos irmãos que
passam a integrar esta instituição quinhentista.
Devido à pandemia não foi
possível celebrar o ‘Dia do Funcionário’ nos últimos dois anos,
pelo que ontem a Misericórdia
distinguiu 22 funcionários que
completaram 15, 25 ou 40 anos
de serviço. Receberam, respectivamente, o pin da instituição em
bronze, prata ou ouro.
O provedor, Bernardo Reis,
realçou que este gesto visa
“agradecer a todos aqueles que

ROSA SANTOS

Cerimónia decorreu na Igreja do Hospital, também conhecida como Igreja de São Marcos

têm contribuído para um trabalho solidário, em rede social, por
vezes em condições muito difíceis e exigentes, a quem trans-

mitimos o nosso sincero reconhecimento, pela dedicação abnegada às pessoas e crianças
acolhidas em espírito de conti-

nuidade familiar”.
“O nosso sincero obrigado pela
vossa missão ao serviço ao próximo”, referiu Bernardo Reis, na

sua intervenção.
Na cerimónia de ontem foram
também entregues os diplomas a
14 novos irmãos admitidos na
instituição, que fizeram o respectivo juramento ontem.
A Igreja do Hospital foi o palco
desta cerimónia, presidida pelo
arcebispo primaz.
Além de presidir à eucaristia,
solenizada pelo Coro da Misericórdia de Braga, D. José Cordeiro benzeu uma nova imagem
que passa a integrar o espólio da
Igreja do Hospital, também conhecida como Igreja de São marcos. Trata-se da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ao Correio do Minho, o provedor referiu que “oportunamente também
será colocada neste templo a
imagem de Nossa Senhora do
Sameiro. O ‘Dia do Funcionário’ terminou com um convívio
na cantina João Paulo II.
Publicidade
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Vila Verde

Minho

Vila Verde quer turismo sustentável
PLANO DE ACÇÃO, a desenvolver até 2025, foi apresentadona Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela.
Presidente da autarquia, Júlia Fernandes, preconiza o “desenvolvimento sustentável do concelho”.
VILA VERDE
| Redacção |

O Município de Vila Verde assinalou o Dia Mundial do Turismo, com a apresentação pública
do Plano de Acção para o Turismo a desenvolver até 2025.
A presidente da Câmara Municipal, Júlia Rodrigues Fernandes, citada em nota do gabinete de comunicação, destacou a
importância do documento na
“consolidação de um sector estratégico na afirmação e no desenvolvimento sustentável do
concelho”.
“O turismo é um pilar estratégico, como potenciador dos re-

DR

Apresentação do Plano de Acção teve lugar na Biblioteca Professor Machado Vilela

cursos e das mais-valias que
identificam e diferenciam o concelho”, assumiu Júlia Fernandes,
vincando o impacto do plano para a “identificação e concretização de oportunidades” que reforçam o processo de “dinamização
económica, social e cultural do
território”.
A natureza, as paisagens, os trilhos, zonas de lazer, miradouros
e áreas ribeirinhas, as tradições,
o artesanato, a gastronomia e as
marcas da identidade do território concelhio e das freguesias,
foram apontadas pela autarca
como marcas que distinguem o
concelho no contexto global.
O Plano de Acção para o Turis-

mo de Vila Verde foi explicado
por Luís Ferreira, consultor em
planeamento estratégico em turismo e professor coordenador
do Instituto Superior de Ciências
Empresariais e do Turismo, que
apresentou também o livro ‘Portugal e o Turismo’, da Editora
Book Cover e de que é co-autor.
A presidente da Câmara reconheceu o turismo como “sector
dinamizador da economia e das
comunidades locais”, vincando
a importância de investimentos
em curso, como as ecovias e os
praticamente concluídos Centro
de Ciências Gastronómicas,
Adega Cultural e a Casa dos Saberes e Sabores Populares.

Publicidade

§ambiente
Presidente da Câmara aceita repto

Conceito a desenvolver:
Vila Verde 100% verde
A presidente da Câmara
Municipal, Júlia Fernandes,
mostrou-se disponível para
aceder ao desafio de Luís
Ferreira para desenvolver o
conceito de ‘Vila Verde
100% Verde’.
“O ambiente é uma das
nossas grandes bandeiras e
estamos fortemente empenhados em fazer tudo o
DR
que estiver ao nosso alcance para ajudar a combater Luís Ferreira apresentou plano
o grave problema das alterações climáticas e para preservar e valorizar as incomensuráveis potencialidades naturais do nosso concelho”, garantiu Júlia
Fernandes.
“Quanto mais conheço o mundo, mais ainda gosto da minha
terra”, afirmou ainda, ao intervir na sessão que decorreu na Biblioteca Professor Machado Vilela.
Luís Ferreira elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido
pelo município de Vila Verde, para a afirmação como destino de
referência. Na apresentação do novo plano de acção, defendeu o
posicionamento dom concelho como “um destino de pessoas
autênticas, capazes de preservarem a sua identidade e singularidade, num território sustentável e seguro, em que os visitantes disfrutarão de vivências únicas e exclusivas”.
Como objetivo, o consultor apontou o desenvolvimento dos “recursos, capacidades e competências de suporte a uma atividade
turística qualificada, criativa, inovadora, acessível, sustentável e
competitiva, criadora de negócios, iniciativas empreendedoras,
crescimento económico e inclusão social”.
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Barcelos

ROSA SANTOS

Demonstração de voo de aves foi uma das iniciativas que marcaram a manhã de ontem

DR

Evento começou anteontem, com desfile inaugural, e termina hoje ao final do dia

Barcelos volta a ser Cidade Medieval
DOIS ANOS depois, está de regresso a Barcelos Cidade Medieval. Esta 8.ª edição do certame está a decorrer no Parque da Cidade,
com os visitantes a embarcarem numa autêntica viagem no tempo. Hoje, destaca-se o grande cortejo, às 15.30 horas.
BARCELOS
| Marlene Cerqueira |

Barcelos regressou, por estes
dias, à época medieval, uma viagem no tempo proporcionada
pela 8.ª edição de Barcelos Cidade Medieval, evento que decorre
até ao final do dia de hoje no
Parque da Cidade.
Ontem, o segundo dia do evento ficou marcado por inúmeras
iniciativas que cativaram visitantes de todas as idades. Houve
teatro de rua, demonstração de
voo livre de aves, treino de cavaleiros e danças medievais.
Muitos foram os barcelenses e
visitantes que aproveitaram a
manhã de ontem para visitar o

certame, não poupando elogios
ao evento e sobretudo ao local
escolhido para a sua realização. “Acho que esta edição está
muito melhor do que antigamente”, partilhou Filipe Fernandes
com Correio do Minho, elogiando ainda a opção por realizar o
evento no Parque da Cidade.
Acompanhado pelos filhos António, José e Tomás, este barcelense referiu que as crianças estavam curiosas “sobretudo para
ver os cavaleiros”, mas também
tinham gostado de ver a exposição de aves. Também Fernanda
Gomes aproveitou para desfrutar
da manhã de ontem no recinto
do certame, acompanhada pelo
neto Simão Matos. “Já ontem vi-

mos um bocadinho do desfile
inaugural, que estava a decorrer
quando cheguei com ele do infantário. Estava tudo muito bonito”, disse, referindo que ontem
estavam a aproveitar para “ver
tudo com mais calma” e o que o
neto gosta de ver tudo.
Já José Manuel e Fátima vieram da Póvoa do Varzim propositadamente para visitar a Barcelos Cidade Medieval. “Lemos
no jornal que ia haver este even-

lll
Para hoje, o programa tem como momentos altos os torneios
e o grande cortejo medieval, às 15.30 horas, com a
participação de todos os actores do evento e a participação
de várias associações.

ROSA SANTOS

Filipe Fernandes, com os filhos António, José e Tomás

to e viemos visitar. Do que vimos até agora, está tudo muito
bonito. O ambiente deste evento
é muito bom”, contaram, lembrando que já tinham visitado a
Feira de Artesanato de Barcelos
“que foi uma maravilha”.
O casal mostra-se ainda “muito
feliz” pelo regresso dos eventos,
depois de dois anos em que nada
se fez.
Barcelos Cidade Medieval é
outros dos eventos que regressa

ROSA SANTOS

Fernanda Gomes, com o neto Simão

depois de anos anos de interregno devido à pandemia. Neste regresso, o certame reúne 70 mercadores de várias áreas, quatro
restaurantes e 30 tendas de alimentação.
Artesãos de várias artes e ofícios, mercadores e taberneiros,
animação com arautos, torneios
medievais, espectáculos de fogo,
queimadas, demonstrações de
aves, répteis e outros animais, e
ainda actuações de grupos de
música, teatro e dança medieval
— são estes os ingredientes que
fazem a Barcelos Cidade Medieval, certame que resulta de uma
iniciativa conjunta da Câmara de
Barcelos e da Associação Burgo
Divertido.

ROSA SANTOS

José Manuel e Fátima vieram da Póvoa do Varzim para visitar o evento
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Famalicão abre portas ao teatro
ALUNOS FAMALICENSES têm agora a oportunidade de experienciarem aulas especializadas de teatro. Uma iniciativa que conta
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da ACE - Escola de Artes e os agrupamentos de Pedome e Ribeirão.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Fábio Moreira |

Cerca de 21 alunos de duas turmas do 5.º ano do concelho de
Vila Nova de Famalicão estão,
neste ano lectivo, a frequentar o
ensino artístico especializado de
teatro, em regime articulado. Isto resulta de uma parceria entre
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, ACE - Escola de
Artes e os agrupamentos escolares de Pedome e Ribeirão.
Assim, depois da dança e da
música, o município famalicense avança agora com o ensino artístico especializado de teatro,
dando resposta aos alunos do ensino público famalicense que

DR

Famalicão investe 100 mil euros anuais no ensino articulado

procuram formação nesta área.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
enalteceu o “enorme contributo”
do ensino artístico no enriquecimento do projecto educativo.
“Temos alunos mais motivados
e adquirir novas competências
através de outras formas de
aprendizagens e saber”, disse
Mário Passos.
Este aspecto foi também salientado pela coordenadora do
curso da ACE, Sílvia Correia.
“Isto é uma mudança de paradigma, porque também os pais
aceitam, querem e percebem as
mais valias que é o seu filho, ao
longo de cinco anos, do 5.º ao 9.º
ano, poder frequentar disciplinas

que vão dar conhecimentos técnicos e artísticos, mas também
consolidar matérias e tornar
mais coeso o currículo”, notou a
coordenadora.
O Curso Básico de Teatro ocupa, actualmente, seis horas da
carga horária semanal dos alunos, com as disciplinas de interpretação, improvisação e movimento e técnica vocal.
De referir também que a promoção do ensino artístico e do
ensino articulado continua a ser
uma das grandes apostas da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão. Actualmente, o ensino articulado representa um investimento municipal superior a
100 mil euros anuais.

Acção promovida pela Associação Empresarial de Portugal

Empreendedorismo vimaranense
em destaque no Avepark
GUIMARÃES
| Fábio Moreira |

O Avepark - Parque de Ciência e
Tecnologia - recebeu a ‘Ecosystem Tour’, uma acção integrada
no ‘Desafios 5.0’, promovido
pela AEP - Associação Empresarial de Portugal com vista a dar a
conhecer hubs do ecossistema
empreendedor, neste caso, da região de Guimarães.
Na abertura da iniciativa, Domingos Bragança, presidente da
Câmara Municipal de Guimarães, aproveitou o momento para
apelar aos empreendedores, empresários e responsáveis por incubadoras, presentes na plateia,
para que estes conheçam as
oportunidades que aqui nascem
e que avancem com os projectos.
O edil apelou ainda a que se
criem empresas, mesmo que isso
implique riscos, pois é na tentativa que se ganha robustez.
“Conheçam as oportunidades
que aqui nascem e avancem com
os projectos. Abram espaço aos
parceiros nacionais e internacionais e criem empresas, mesmo
que isso implique risco. É tam-
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Cabeceiras de Basto homenageou sacristão com 60 anos de serviço

Na última Assembleia Municipal

Voto de louvor
foi aprovado e aclamado
DR

Avepark acolheu a acção ‘ Ecosystem Tour’, promovendo o empreendedorismo

bém na tentativa e nas dificuldades que nos tornamos mais robustos”, rematou o autarca vimaranense.
A ‘Ecosystem Tour’ apresentou-se como uma oportunidade
para dar a conhecer o ecossistema de inovação em Guimarães e
o papel da Set.Up Guimarães no
apoio ao empreendedorismo, assim como o trabalho que tem

vindo a ser desenvolvido pela
AEP no âmbito do ‘Desafios
5.0’, um projecto que visa promover o espírito empresarial do
norte e centro do país, através de
acções integradas que formam e
capacitam jovens empreendedores e empresários, orientando-os
num quadro de inovação do
ecossistema empreendedor e de
resposta a desafios económicos.

CABECEIRAS DE BASTO
| Fábio Moreira |

Os órgãos municipais de Cabeceiras de Basto chegaram a
acordo para a atribuição de um
voto de louvor ao sacristão cabeceirense Eduardo Leite Magalhães pelos seus 60 anos ao
serviço da Igreja do Mosteiro
de S. Miguel de Refojos.
“O senhor Eduardo sacristão,
como é comummente conhecido, é um homem de fé, com

sentido de humor e de enorme
humildade. É um homem simples, educado e de sorriso afável, que granjeou a afeição e o
respeito de milhares de cabeceirenses que com ele se cruzaram na realização dos ofícios
religiosos ou no desempenho
da sua atividade de agricultor
que entretanto cessou fruto do
passar dos anos”, pode-se ler
no voto de voto de louvor da
Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto.
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Ponte da Barca

Ponte da Barca celebra ciclo do vinho
com renovada Festa das Vindimas
TRADIÇÕES associadas à cultura vinícola marcam o programa da Festa das Vindimas que hoje encerra na vila de Ponte da Barca.
A ‘Tirada do Vinho’ é atractivo desta tarde no Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais.
PONTE DA BARCA
| José Paulo Silva |

A vila de Ponte da Barca está a
acolher a Festa das Vindimas.
iniciativa do Município que,
desde sexta-feira, celebra o ciclo
do vinho num concelho fortemente ligado a esta produção.
De regresso, após dois anos de
interregno devido à pandemia de
covid-19, a Festa das Vindimas
tem animado o Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais de Ponte da Barca.
O evento conta com a parceria
da Adega de Ponte da Barca e
Arcos de Valdevez e a participação de associações concelhias
que, na Feira das Tasquinhas e
Artesanato, apresentam a gastronomia barquense e produtos manufacturados.
A promoção das tradições ligadas ao ciclo do vinho foi uma
das opções do Município barquense ao imprimir uma nova
dinâmica à Festa das Vindimas.
Na sexta-feira à noite, realizou-se o desfile ‘Vinda do Campo’, evento animado pela Associação de Lavradas.
Ontem foi amassado e cozido
pão de forma tradicional, feita
uma prova de vinho novo e recriada uma pisada das uvas.
Rosa Arezes, vereadora da
Cultura e Educação da Câmara
Municipal de Ponte da Barca, registou, em declarações ao Correio do Minho, a boa adesão popular a este regresso da Festa
das Vindimas, facto a que não
serão alheias as boas condições
climatéricas e um programa de
animação que contou, na noite
de sexta-feira, com a actuação
do cantor Augusto Canário, ontem com o grupo de música tradicional ‘Raízes’ e, hoje à tarde,
com a exibição de cinco ranchos
folclóricos do concelho.
Manuela Santos veio ontem do
lugar de Parada, freguesia de
Lindoso, para demonstrar, no recinto da Festa das Vindimas, como se amassa e coze broa tradicional de mistura de milho e

ROSA SANTOS

Ontem, em Ponte da Barca, cozeu-se a broa de modo tradicional

ROSA SANTOS

Vereadoras da Câmara Municipal de Ponte de Barca brindam na Festa das Vindimas

lll
A Festa das Vindimas de
Ponte da Barca prossegue
hoje com uma ‘Tirada
do Vinho’, às 15h30,
seguida de desfile
e actuação de ranchos
folclóricos do concelho,
a partir das 16 horas.

centeio.
O forno a lenha instalado no
Centro de Exposição e Venda de
Produtos Regionais de Ponte da
Barca atraiu muitos curiosos, sobretudo crianças, seduzidos pela
habilidade com que Manuela
Santos preparava a ‘massa mãe’,
segredo para a confecção de um
pão com textura e sabor diferentes dos produzidos em modo in-
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Vindimas à moda antiga foram recriadas durante três dias

dustrial.
A escassez de produção local
de milho e centeio é uma realidade que não ajuda à preservação do modo tradicional de cozer pão, mas Manuela Santos e
as irmãs, sócias de uma pequena
unidade de produção de enchidos regionais, licores e compotas, estão em vias de criar um
‘Roteiro do Pão’, em Parada,

oferecendo a turistas o contacto
com a produção de broa de milho e centeio, a degustação da
mesma e a realização de um trilho com passagem por vários
moinhos de água onde antigamente era feita a moagem dos
cereais para um pão que, com
saberes que ainda perduram,
mantém uma durabililidade de
uma ou duas semanas.

correiodominho.pt 1 de janeiro 2013
14

2 de Outubro 2022 correiodominho.pt
13

I Liga

Desporto

VIZELA DE SERVIÇOS MÍNIMOS
MINHOTOS estão de regresso aos triunfos. Um tento solitário de Anderson recolocou o FC Vizela no
caminho das vitórias. Buntic brilhou com várias defesas para segurar o resultado de 1-0 no marcador.
ESTÁDIO FUTEBOL CLUBE DE VIZELA

FC VIZELA

1

PORTIMONENSE

0

Árbitro António Nobre (AF Leiria)
Assistentes Pedro Ribeiro e Nélson Pereira
VAR Rui Oliveira

Buntic
Tomás
Anderson
Ivanildo Fernandes
Kiki
Mendez
Claudemir
Samu
Kiko Bondoso
Nuno Moreira
Alexander Schmidt
Álvaro Pacheco

Intervalo
1-0

Kosuke
Fahd Moufi
Pedrão
Relvas
Gonçalo Costa
Paulo Estrela
Henrique Jocu
Luquinha
Ewerton
Rui Gomes
Rochez

Substituições Claudemir por Raphael Guzzo
(20m), Henrique Jocu por Yago Cariello (32m),
Alexander Schmidt por Osmajic (58m), Gonçalo
Costa por Klismahn (71m), Ewerton por Sapara
(71m), Paulo Estrela por Diaby (72m), Relvas por
Ouattara (80m), Nuno Moreira por Zohi (86m),
Mendez por Rashid (86m) e Tomás por Carlos Isaac
(87m).
Disciplina cartões amarelos para Nuno Moreira
(2m), Pedrão (16m), Kiki (44m), Ivanildo Fernandes (47m), Sapara (85m) e Rochez (90+3m).
LIGA PORTUGAL

8.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

Depois de seis rondas sem conhecer o sabor da vitória, o Vizela está de regresso aos triunfos. Os comandados de Álvaro
Pacheco receberam e venceram
o Portimonense SC, por 1-0, em
jogo da 8.ª jornada da I Liga.
Anderson apontou o único tento
do encontro.
Numa primeira parte muito
bem disputada com oportunidades para ambos os lados, foram
os algarvios a levar o primeiro
susto à baliza. Aos oito minutos,
Rui Gomes aproveitou um livre
estudado do Portimonense e atirou um potente remate para uma
defesa apertada do guardião dos
vizelenses, Buntic.
Na resposta, os minhotos fizeram a festa e inauguraram o marcador. Samu descobriu Tomás
Silva e o lateral cruzou para o interior da área dos forasteiros, encontrando Anderson. O defesa
ainda falhou a sua primeira tentativa de remate, mas à segunda
não perdou e atirou para o fundo
das redes de Kosuke.

Anderson, FC Vizela
“Resultado é muito
importante para nós”
Anderson, autor do único do jogo, garantiu que o triunfo assenta bem aos vizelenses e que a
equipa já vinha a justificar uma
vitória nos últimos jogos.
“Este resultado tem um significado importante. A equipa tem vindo a fazer bons jogos e já mereciamos uma vitória. Eles mudaram a táctica, pois tinham que
correr atrás do resultado. A equipa respondeu muito bem a essa
mudança e saimos com um resultado positivo”, disse Anderson.

Pedrão, Portimonense SC
“Faltou concretizar
o último lance do jogo”

Paulo Sérgio

Golos Anderson (14m).

§cabines

Tento solitário de Anderson serviu para os vizelenses se reencontrarem com as vitórias na I Liga

Pouco depois do golo, os comandados de Álvaro Pacheco ficaram bastante perto de duplicar
a vantagem no marcador, com
Samu, aos 18 minutos, atirar um
remate de moinho que saiu a rasar o poste da baliza algarvia.
Com o avançar do relógio para
o intervalo, as oportunidades começaram a escassear e as lesões
começaram a chegar. No lado do
Vizela, Claudemir teve de sair
por problemas físicos; nos algarvios, sucedeu o mesmo com
Henrique Jocu.
Já na recta final do primeiro, o
Portimonense ficou muito próximo de assinalar a igualdade. Luquinha, aos 40 minutos, viu a
bola à solta na entrada da grande
área do Vizela e atirou forte, mas
a ‘redondinha’ saiu ligeiramente
por cima da baliza da casa.
O segundo tempo arrancou
exactamente da mesma maneira
que o primeiro: com o Portimonense a levar o perigo à baliza
dos minhotos.
Logo aos 48 minutos, Yago obrigou Buntic a uma gigante intervenção para manter o 1-0 no
marcador.

Três minutos depois, os ânimos
irromperam com os jogadores
do Vizela a pedirem a expulsão
de Pedrão por mão na bola. Porém, o árbitro António Nobre assinalou apenas falta. Na sequência deste lance, Kosuke teve de
levantar voo para uma grande
defesa, negando o segundo tento
dos vizelenses.
Poucos minutos, nova oportunidade para a equipa da casa.
Desta feita, Ivanildo Fernandes
ganhou ao primeiro poste e cabeceou a bola ligeiramente por
cima da baliza algarvia.
Os forasteiros responderam
com novas tentativas de Yago e
Rui Gomes. Dois fortes remates
que foram travados por duas
enormes intervenções de Buntic.
Já na recta final da partida,
mais duas grandes oportunidades para os pupilos de Álvaro
Pacheco dilatarem a vantagem.
Aos 79 minutos, Kiko Bondoso
atirou com enorme estrondo à
trave da baliza de Kosuke. Dez
minutos depois, Kiko Bondoso
voltou a tentar a sua sorte e obrigou o guardião nipónico a mais
uma excelente intervenção.

Mesmo a terminar a partida, o
Portimonense SC voltou a assustar os vizelenses. Bryan Rochez
aproveitou um canto dos algarvios para desviar na direcção da
baliza vizelense, levando o guardião Buntic a mais uma enorme
intervenção.
Com este resultado, o FC Vizela ganhou uma nova vida e já
respira melhor na I Liga. Os vizelenses somaram a sua segunda
vitória no campeonato e ascenderam à 11.ª posição, tendo oito
pontos, mais quatro o FC Famalicão, equipa que ocupa o lugar
de play-off de manutenção na I
Liga, e menos um ponto que Gil
Vicente FC, actual 10.º classificado.
Este triunfo de 1-0 também assinalou o regresso do FC Vizela
às vitórias, depois de seis encontros consecutivos sem conseguir
vencer (quatro derrotas e dois
empates).
Por sua vez, o Portimonense
SC encontra-se na 5.ª posição,
com 15 pontos, e tem o lugar em
risco, pondendo ser ultrapassado
pelo Casa Pia e correndo o risco
de ver o Boavista fugir na tabela.

Pedrão, defesa do Portimonense,
notou que os algarvios fizeram o
suficiente para sair do Minho com
um resultado positivo e que o
Portimonense está a fazer um
bom campeonato.
“Faltou foi concretizar o último
lance da partida. Estivemos bem
dentro das quatro linhas e penso
que fizemos o suficiente para o
empate. Não o conseguimos, mas
isso não muda em nada o bom
campeonato que estamos a fazer”, garantiu o defesa.

Álvaro Pacheco
“Vitória assenta bem”
O treinador do Vizela defendeu
que o Vizela foi um justo vencedor e que a sorte finalmente sorriu ao conjunto minhoto.
“Foi um bom espectáculo. Tivemos duas equipa a procurar o golo. A vitória assenta bem ao Vizela. Vencemos uma equipa bem
organizada e bem orientada. Hoje, a sorte que nos tem vindo a
faltar sorriu-nos”, confessou o
técnico vizelense

Paulo Sérgio
“Resultado injusto”
O treinador do Portimonense disse que o resultado foi “injusto”
para os algarvios e que a sua
equipa fez o suficiente para sair
com outro resultado.
“Os números falam por si. Foi um
resultado injusto para nós e merecíamos ter pontuado. Estou satisfeito com a atitude e prestação
dos atletas”, notou Paulo Sérgio.
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Conquistadores tornam-se primeira
equipa a tirar pontos ao líder Benﬁca
O TREINADOR TINHA DITO que os vitorianos queriam ser os primeiros a tirar pontos ao líder e os jogadores cumpriram. Os
vimaranenses empataram com o Benfica, num jogo onde há dúvidas sobre dois lances de grande penalidade para os vitorianos.
8.ª JORNADA

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

| Fábio Moreira |

Moreno prometeu e o Vitória SC
cumpriu. Os Conquistadores
empataram a zeros com o líder
do campeonato Benfica e tornaram-se na primeira equipa a pôr
um travão no 1.º classificado da
I Liga, em jogo da 8.ª jornada.
Os vitorianos entraram bem na
partida, pressionando a saída de
bola dos encarnados e impondo
grandes dificuldades ao jogo das
águias. Contudo, as oportunidades de golo eram escassas.
Foi preciso esperar 20 minutos
para vermos um primeiro remate
enquadrado com uma das balizas. Bamba ganhou espaço no
corredor e tirou um bom cruzamento, com Jota Silva a cabecear ao primeiro poste para as
mãos de Odysseas.
Com o avançar do relógio, os
vitorianos começaram a perder o
seu fogo inicial e o Benfica começou a descobrir mais espaços
para jogar. Aos 41 minutos, Bruno Varela teve uma péssima
abordagem à bola e Rafa Silva
teve tudo para fazer o primeiro
contenda, mas o guardião corrigiu o seu erro e evitou males
maiores para os vimaranenses.
O segundo tempo trouxe ao Estádio D. Afonso Henriques uma
autêntica batalha campal entre
Conquistadores e águias. As
duas equipas jogavam com mais
coração do que com cabeça e os

VITÓRIA SC

0

SL BENFICA

0

Árbitro Rui Costa (AF Porto)
Assistentes João Bessa Silva/Carlos Martins
VAR Luís Ferreira

Bruno Varela
Amaro
Ibrahima Bamba
Mikel
Zé Carlos
Tiago Silva
André André
Afonso
Jota
Anderson
Nélson da Luz
Moreno Teixeira

Intervalo
0-0

Odysseas
Bah
António Silva
Otamendi
Grimaldo
Florentino
Enzo
Neres
Rafa
João Mário
Gonçalo Ramos
Roger Schmidt

Substituições Anderson por Safira (62m), Jota
por Lameiras (63m), Gonçalo Ramos por Musa
(70m), Florentino por Aursnes (70m), Neres por
Draxler (70m), João Mário por Diogo Gonçalves
(81m), Afonso por Ryoya (83m), Nélson da Luz por
Johnston (83m), Rafa por Brooks (90+2m) e André André por Dani Silva (90+5m).
Disciplina cartões amarelos para André André
(41m), Ibrahima Bamba (48m), Rafa (52m), Safira
(74m), Lameiras (90+3m)
VITÓRIA SC

Golos nada a assinalar

Nulo no marcador nunca se alterou e os vitorianos passaram a somar 11 pontos na I Liga

lances de perigo pareciam ter
abandonado o relvado antes do
apito final.
Aos 62 minutos, André André
conseguiu ganhar espaço, furou
para dentro da grande área encarnada e acabou por ser derrubado por Florentino. O lance
causou muitos protestos dos
adeptos vimaranenses, mas o árbitro portuense Rui Costa nada

assinalou.
Praticamente dez minutos depois, as bancadas do Estádio D.
Afonso Henriques voltaram a irromper em protestos. Safira, em
velocidade, furou a linha defensiva dos benfiquistas e acabou
por ser travado por Oydesseas.
Desta vez, Rui Costa não teve
dúvidas e apontou para a marca
dos 11 metros. Contudo, o vi-

deoárbitro interviu e revogou a
decisão do juiz da partida e ‘premiou’ o avançado dos vitorianos
com uma cartolina amarela.
Até ao final do encontro, as
duas equipas continuaram a procurar a baliza contrária, mas a
falta de critério ofensiva, aliada
às constantes faltas que foram
assinaladas, não permitiram que
nenhum dos conjuntos quebras-

se o nulo no marcador.
Com este resultado, os comandados de Moreno Teixeira seguem na 9.ª posição da I Liga,
tendo agora 11 pontos, menos
um que o Estoril e mais dois que
Chaves e Gil Vicente.
Por sua vez, o SL Benfica continua na liderança do campeonato, tendo quatro pontos de avanço do FC Porto e SC Braga.
Publicidade
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“Retiramos o jogo interior ao Benﬁca
e ﬁzemos uma exibição competente”
JOÃO AROSO reconheceu que os vitorianos fizeram um jogo competente e que foram capazes de retirar os espaços interiores
e entre-linhas aos encarnados. O técnico criticou ainda o VAR, confessando que o lance de André André é grande penalidade.
lll
“O que aconteceu foi que
não marcámos. É uma das
razões pelas quais não
ganhámos. Foi a primeira
veze esta época que não
ganhámos e a primeira
em que não criámos
oportunidades claras
de golo. Se calhar alguns
jogadores estavam
cansados da pausa
internacional, é sempre
difícil voltar a concentrar no
clube, mas a nível individual
não estivemos no nosso
melhor e alguns atletas não
jogaram como podem. Faz
parte do futebol, não estava
à espera de ganhar todos os
jogos.”

8.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

João Aroso, treinador-adjunto do
Vitória SC, notou que a equipa
fez um jogo muito competente e
que os vitorianos tiveram pela
frente um grande adversário que
atravessa um excelente momento de forma.
“Acho que fizemos um jogo
muito competente. Preparamos
bem o nosso plano para este jogo. Enfrentamos uma equipa de
grande qualidade que atravessa
um excelente momento de forma
e que tem muitos jogadores de
qualidade. Nós também temos e
fizemos um jogo de grande qualidade”, notou João Aroso.
O técnico admitiu que o plano
de jogo dos vitorianos passava
por anular o jogo interior do adversário, algo que foi cumprido
à risca pelos jogadores.
“Retiramos o jogo interior ao
Benfica, algo muito importante
para o adversário. O Rafa, um
dos melhores jogadores do Benfica nesse jogo interior, foi anulado pelos nossos atletas”, reconheceu João Aroso.
O treinador adjunto vitoriano
disse ainda que o Vitória teve
mais oportunidades de golo que
o Benfica, apesar das dificuldades que os vimaranenses tiveram
na segunda parte.
“Criamos mais oportunidades
de perigo que o Benfica e isso
não é fácil. Tivemos algumas diPublicidade

VITÓRIA SC

Roger Schmidt
treinador do SL Benfica

Vitória SC conseguiu segurar o empate com o SL Benfica e tornou-se no primeiro conjunto a encravar as águias

ficuldades no segundo tempo,
mas conseguimos reequilibrar a
equipa”, disse o técnico.
João Aroso abordou também as
palavras do treinador encarnado,
Roger Schmidt, dizendo que o
técnico foi “honesto” quando
disse que as águias ganharam
um ponto em Guimarães.
“Quando o treinador adversário diz que ganhou aqui um pon-

to, está a ser honesto. Muito honesto. Isso espelha a dificuldade
que o jogo teve para o Benfica”,
garantiu João Aroso.
O treinador adjunto do Vitória
deixou ainda críticas à utilização
do VAR, confessando sentir que
o lance sobre André André é
uma grande penalidade que ficou por marcar a favor dos vitorianos.

“Não sou de falar de arbitragens, mas, na minha opinião, se
o VAR intervém no lance do Safira, também tem de intervir no
lance do André André. Na minha
opinião, era grande penalidade”,
confessou o técnico.
João Aroso terminou notando
que o Vitória SC fez um bom jogo frente ao líder do campeonato, SL Benfica, mas que isso terá

pouco ou nenhum valor se os
Conquistadores não conseguirem transferir esta exibição e esta concentração para os restantes
jogos da temporada.
“Este ponto é muito importante, mas de nada serve se não
transportar-mos esta exibição
para os próximos jogos e já o jogo com o Paços de Ferreira”, garantiu João Aroso.
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“Foi um jogo perfeito contra uma
das melhores equipas em Portugal”
TIAGO SILVA, médio do Vitória SC, classificou a exibição dos vitorianos como perfeita e reconheceu a importância que tinha para
a equipa conseguir anular o jogo interior das águias. Melhor em campo, Bamba, agradeceu apoio dos adeptos vimaranenses.
8.ª JORNADA

lll
“O Benfica mete muita gente por dentro. Queríamos
fechar o espaço interior e
acho que o fizemos muito
bem. Diria que foi um jogo
perfeito, onde fizemos aquilo a que nos propusemos.
Só faltou marcar o golo.”

| Fábio Moreira |

Tiago Silva, médio dos vitorianos, não escondeu a sua satisfação com a exibição do Vitória e
enalteceu que o plano da equipa
vimaranense foi cumprido na
perfeição.
O médio do Vitória classificou
a exibição dos Conquistadores
como perfeita e que a equipa fez
aquilo a que se propôs.
“Diria que foi um jogo perfeito. Fizemos aquilo a que nos
propusemos. Acho que saímos
daqui com um sentimento de injustiça, pois acredito que podíamos ter levado um resultado diferente. Jogamos contra uma
das, se não a melhor equipa em
Portugal e provamos que, com
esta entrega e que com este público fantástico, podemos fazer
coisas muito bonitas”, começou
por dizer o médio Tiago Silva.
O camisola dez do Vitória explicou que o Benfica procura
muito os espaço interiores e que
tem jogadores de grande qualidade. Por esse motivo, era importante anular essa vertente do
jogo dos encarnados.
“O Benfica mete muita gente
por dentro e o nosso plano passava exactamente por isso. Queríamos fechar o espaço interior.
Eles têm o Rafa, o Neres e o
João Mário, três jogadores de
grande qualidade que gostam e
procuram explorar os espaços

Tiago Silva
jogador do Vitória SC

lll
“Este prémio é fruto de muito trablho e agradeço aos
adeptos por todo o apoio
que nos deram durante
os 90 minutos. A mudança
de posição é algo que se
trabalha todos os dias e os
resultados estão à vista.”
VITÓRIA SC

Vitorianos fizeram um dos seus melhores jogos nesta temporada e conseguiram travar série de triunfos consecutivos do Benfica

interiores. Acho que o fizemos
muito bem. Nas transições ofensivas, faltou-nos fazer o golo”,
admitu o centrocampista dos vitorianos.
Um problema do Vitória tem
sido a falta de consistência de
jogo para jogo. Isto é algo que
Tiago Silva reconhece que tem
vindo a acontecer ao longo da
temporada. Porém, o médio dos

Conquistadores deixou a zona
de entrevistas rápidas com uma
certeza: o Vitória SC vai dar
continuidade a este momento e
ao bom trabalho apresentado
frente às águias.
“É justo dizer que este Vitória,
com estas exibições, tem de aparecer mais vezes. Já fizemos jogos em que não estivemos à nossa imagem. Este foi um dos

jogos em que melhor estivemos
em campo e acho que vamos
conseguir dar continuidade ao
trabalho que apresentamos hoje”, garantiu o médio dos vitorianos, Tiago Silva.
Por sua vez, Ibrahima Bamba,
eleito o melhor em campo no
duelo com as águias, agradeceu
aos adeptos vimaranenses pelo
apoio dado e que este reconheci-

Ibrahima Bamba
jogador do Vitória SC
mento é fruto de muio trabalho.
“Este prémio é fruto de muito
trabalho e agradeço aos adeptos
por todo o apoio que nos deram
durante os 90 minutos. A mudança de posição é algo que se
trabalha todos os dias e os resultados estão à vista”, disse Ibrahima Bamba, jogador do Vitória e
melhor em campo frente ao Benfica.
Publicidade
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Moreirense segue em frente
na Taça de Portugal
TENTOS DE Lucas Freitas, Fábio Pacheco e Alan carimbaram a reviravolta vimaranense fora de portas.
Moreirense FC está na 3.ª eliminatória da prova, juntamente com sete conjuntos minhotos.
2.ª ELIMINATÓRIA
| Fábio Moreira |

O Moreirense FC continua a sua
caminhada na Taça de Portugal.
Os cónegos de Paulo Alves visitaram o reduto do JD Lajense e
arrecadaram um triunfo de 1-3,
em jogo a contar para a 2.ª eliminatória da prova-rainha do futebol português.
Os homens da casa entraram
melhores na partida e conseguiram chegar à vantagem ainda no
primeiro tempo. Contudo, foi
também no primeiro tempo que
o Moreirense FC começou a
construir a sua reviravolta no
marcador.
Lucas Freitas igualou a contenda e Fábio Pacheco levou os vimaranenses a vencer para o intervalo. Já na segunda metade da
partida, Alan sentenciou a partida, fixando o resultado final em
1-3 para os cónegos.
Com este resultado, o Moreirense FC junta-se assim a Pevidém e Vianense (que também
carimbaram ontem a sua passa-

+ resultados
Para além do Moreirense, também houve mais
duas equipas a seguirem
em frente na Taça de
Portugal. O Pevidém SC
foi ao reduto do Águeda
vencer por 0-1 e o Vianense venceu, fora de
portas, o Arronches por
0-2. Por sua vez, o Joane
caiu perante o B SAD,
com uma derrota de 0-3.
Resultados de ontem
das equipas minhotas
na 2.ª eliminatória
da Taça de Portugal:

Lajense - Moreire., 1-3
Águeda - Pevidém, 0-1
GD Joane - B SAD, 0-3
Arronc. - Vianense, 0-2
Jogos de hoje das
equipas minhotas
na 2.ª eliminatória
da Taça de Portugal:

MOREIRENSE FC

Moreirense FC passou teste com o JD Lajense e os cónegos irão marcar presença na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

gem à próxima ronda). A estes
três minhotos, acrescem ainda
os clubes do Minho que militam

na I Liga: SC Braga, Vitória SC,
FC Famalicão, FC Vizela e Gil
Vicente FC.

§Resultados AF Braga

De notar que Merelinense, Dumiense, Fafe e Lank FC ainda se
podem apurar para a 3.ª ronda.

15 horas
Merelinen. - R. Peixe
Fafe - Anadia
Moura - Dumiense
Lank FC - Atlético

Chicotada

Pró-Nacional
Série A
Vieira SC - GD Porto d’Ave, 2-2
Série B
GD Serzedelo - CD Ponte, 0-3
CCD Santa Eulália - Sandinenses, 0-0

Série B
GD Alegrienses - Arsenal Crespos, 2-1
Soarense SC - GD Figueiredo, 4-0
S. Mamede d’Este FC - GD Peões, 1-0
CD Celeirós B - GD Sete Fontes, 3-0
Realense FC - Arsenal Devesa, 2-1

Divisão de Honra
Série A
UD São Veríssimo - UD Calendário, 0-0
Série B
Este FC - GDR Esporões, 1-1
Série C
ADC Pica - OFC Antime, 1-3
AD Fafe B - GD Selho, 0-2
AD São Paio - UDC Santo Adrião, 0-0
AC Gonça - Emilianos, 2-3
GCD Regadas - CCD Ronfe, 0-3

Série C
AN Tabuadelo - Delães B,
S. Cristóvão - Nespereira, 4-0
Amigos Urgeses - Operário FC, 3-2
São Cláudio - Aldão, 3-4

I Divisão
Série A
Santa Maria FC B - FC Tadim, 1-1

Série E
Cepanense - ACD Serzedelo, 3-1
Mota FC - Amigos Travassós, 0-3

Série D
Souto Gondomar - Santa Eulália B, 1-2
Prazins Corvite - Gémeos, 2-1
Briteiros S. Estevão - Ases Sta. Eufémia, 1-0
Campelos - Longos, 2-2

Piruta deixa o comando
técnico do GDU Torcatense
DIVISÃO DE HONRA
| Fábio Moreira |

O GD União Torcatense anunciou ontem, na sua página de
Facebook, que Hélder Guimarães, mais conhecido como Piruta, já não é o treinador do
conjunto vimaranense.
Sob a batuta do técnico vimaranense, a equipa de São Torcato somou um triunfo e um empate na série C da Divisão. Os
vimaranenses, recém-despromovidos da Pró-Nacional AF
Braga, arrancaram o campeonato com um empate caseiro
frente ao, também recém-despromovido, Desportivo de

Ronfe, seguindo-se um triunfo
fora de portas com o Fafe B.
De acordo com o comunicado
da direcção da GD União Torcatense, a saída do técnico foi
acordada por ambas as partes.
Nesse mesmo comunicado, a
direcção do GDU Torcatense
agradece a Piruta por todo “o
seu profissionalismo, entrega,
vontade e respeito” pelo emblema de São Torcato.
De recordar que o GD União
Torcatense encontra-se na 5.ª
posição da série C da Divisão
de Honra, sendo que, em caso
de vitória no jogo de hoje com
o Airão, os vimaranenses podem ascender ao 2.º lugar.
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AF Braga
CAMPO MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

VIEIRA

2

PORTO D’AVE

2

Árbitro Nuno Freitas
Assistentes João Carvalho e Gonçalo Ambriz

Igor
Neno
Novo
Schweppes
Luca
Martinez
Luis Vaz
Bruno
Pedro Sá
Soro
Álvaro

Intervalo
1-0

Luis Rodrigues
Jeremy
Miguel
João Pedro
Ribeiro
Menezes 0
Ronisio
Miguelito
Rodrigo
Pepe
Maia

Roger Bastos

João Fernando

Substituições Ronisio por Teixeira (46 m), Maia
por Guga (46 m), Luca por Nani (60 m), Miguelito
por Varanda (60 m), Bruninho por Caio (73 m),
Rodrigo por Bonjardim (73 m), Pedro Sá por Pascal
(84 m) e Álvaro por Bruno Silva (84 m).
DR

Durante longos períodos, as equipas tiveram dificuldade em construir jogadas com critério

Vieira e Porto d’Ave empatam
em jogo com três expulsões
EM DESVANTAGEM NUMÉRICA, equipa da casa esteve por duas vezes na frente do marcador, mas
por duas vezes os visitantes reagiram e igualaram.
PRÓ-NACIONAL
| Rui Serapicos |

Vieira e Porto d’Ave empataram
ontem a dois golos, em Vieira do
Minho, em jogo a contar para a
quarta jornada do campeonato
Pró-Nacional (Série A), da AF
Braga.
A partida foi no seu decorrer
pautada por nervosismo e muita
irregularidade exibicional, e ficou ainda na primeira parte marcada por um cartão vermelho directo muito contestado pelas
hostes da casa, a que se seguiram na ponta final mais duas expulsões, ambas por acumulação
de amarelos.
No tempo de compensações
defrontaram-se nove jogadores
do Vieira (que chegou a jogar
temporariamente com oito por
ter um lesionado) contra dez do
Porto d’Ave.
As duas equipas entraram ao
ataque, alternando a posse de
bola e a pressão exercida sobre a
área adversária.
A turma da Cabreira, que vinha
de uma derrota em Forjães, procurava o regresso às vitórias e,

DR

Vieira a jogar com dez, adiantou-se no marcador, na conversão de um penálti

pelo menos, preservar o quarto
lugar. A formação de Taíde, que
nas três primeiras jornadas ainda
não averbado qualquer ponto,
procurava fugir aos lugares do
fundo da tabela.
Embora sempre com muita intensidade, o jogo declinou cedo
em qualidade técnica, chegando
a meio da primeira parte a uma

fase em que ambas as equipas
evidenciavam dificuldades na
construção, fazendo a bola girar
sem critério.
Aos 41 minutos , Soro , o central do Vieira, foi expulso com
cartão vermelho após fazer um
corte, à saída da área.
Com menos um, o treinador da
equipa da casa fez recuar

Schweppes para a defesa.
No fim da primeira parte, Luca
assiste Pedro Sá, este faz a bola
passar sobre o guarda-redes redes Luís Rodrigues, que lhe dá
um toque, desequilibrando-o.
Na conversão do penálti, já em
tempo de descontos, Luís Vaz
marcou e o Vieira foi para o intervalo a vencer.
A perder, o treinador do Porto
d'Ave, João Fernando, faz no
reatamento duas substituições e
um dos suplentes acabados de
entrrar, Guga, logo no primeiro
ataque da segunda parte, faz o
golo da igualdade.
A segunda parte, disputada já
sob luz artificial, evoluiu com o
Porto d'Ave, em superioridade
numérica, a dominar e o Vieira
a recuar, mas num lance de insistência e aproveitando uma saída
em falso do guarda redes, volta a
marcar, por Luca. Foi a segunda
falha com consequências do
guarda-redes do Porto d’Ave.
A equipa de Taíde empatou
por Pepe, num remate de ângulo
apertado. Na ponta final, de ânimos exaltados, acentuou-se a acção disciplinar.

Disciplina cartões amarelos a Pedro Sá (17 m),
Ribeiro (19 m), Álvaro (26 m), Neno (42 m e
90+2), João Pedro (42 m e 90+4 m), Guga (85 m
e 90+4 m) .
Cartão vermelho a Soro (41 m) e Guga (90+4 m) e
João Pedro (90+4 m).
Golos Luís Vaz (45+3, g.p.), Guga (46 m), Luca
58 m) e Pepe (65 m).

§declarações
Roger Bastos
“Árbitro teve um
fim de tarde infeliz”
“O árbitro perdeu-se um bocadinho. Não foi bem auxiliado.Teve
um fim de tarde infeliz.
Descaracterizou a nossa estratégia.
Ficámos impossibilitados de discutir o resultado, devido à expulsão
do Soro. Jogar com menos um não
é fácil. Tivemos de alterar posturas
e posicionamentos.
Foi confortável ir para o intervalo a
vencer 1-0. Na segunda parte levámos com um golo a frio e tivemos
de voltar a trabalhar. Os jogadores
foram bravos e ainda chegámos a
ganhar 2-1, com menos um”.

João Fernando
“Vou repensar
muita coisa’
Conseguimos o primeiro ponto,
perante uma grande equipa.
Por infelicidade, os pontos têm-nos
escapado. Hoje [ontem] foi um jogo com peripécias. Jogámos muito
tempo contra dez jogadores. Mas a
equipa também estava intranquila
porque queria pontos. Fazemos o
empate e sofremos o segundo golo
de forma inexplicável.
Vou ter que tirar ilações e repensar
muita coisa, porque há coisas que
não me agradam”.
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§breves

José Ramalho vice-campeão
do Mundo de maratonas em K1

Pólo Aquático
Vitória SC vence e
garante apuramento
na Champions
O Vitória venceu os bósnios do
Banja Luca por 29-9, na terceira
jornada do Grupo D da Liga dos
Campeões de polo aquático, assegurando matematicamente
um histórico apuramento para a
segunda fase.
O Vitória até entrou neste Grupo
D, a decorrer em Tourcoing, a
perder por 28-5 com a equipa
anfitriã, mas venceu os dinamarqueses do Kastrup por 11-6, superiorizando-se à formação teoricamente mais forte, e ontem
garantiu a qualificação.
Já com passagem à fase seguinte
assegurada, os minhotos fecham
a ‘poule’ , contra o Panionios.

MINHOTO, aos 40 anos, volta a conquistar uma medalha de prata nos mundiais. O sonho era chegar
ao ouro, contudo assume “gratidão”. Hoje vai tentar o lugar mais alto do pódio ao lado de Pimenta.
CANOAGEM
| Redacção/Lusa |

O canoísta português José Ramalho conquistou a sua terceira
prata na prova de K1 em mundiais de maratonas, considerando que nada mais podia fazer, ficando a escassos 1,10 segundos
do ouro após 29,800 metros no
Rio Lima.
“É verdade, é a terceira vez. Já
tenho 40 anos. Voltei a ser (vicecampeão do Mundo), mas não
posso ser ingrato. Durante a prova, houve um ou dois momentos
em que vacilei, pensei que tinha
as coisas mal paradas, tive altos
e baixos. Mesmo em segundo,
acabei num alto, até pensando
que tinha a prova controlada na
parte final, pois senti-me mais
forte do que eles. Posso ter pagado a factura por defender demasiados ataques. Não alterava nada na prova que fiz, acho que
correu tudo bem”, disse.
No sprint final, impôs-se o sulafricano Andrew Birket, com o
tempo de 2:08.25,94 horas, logo
seguido de José Ramalho e do
dinamarquês Mads Pedersen, a
1,42 segundos.
O sete vezes campeão da Europa nunca conquistou o ouro
mundial, diversas vezes por azares, alheios ao seu desempenho.
“Desta vez não andei à rasca
com o barco partido (risos).
Quinta-feira, eu estava fora do

Atletismo
Joane acolhe
hoje nacionais
O atletismo do SC Braga participa, hoje, nos Campeonatos Nacionais de atletismo, em Joane.
Paulo Rosário e Sara Duarte são
alguns dos atletas que vão representar o conjunto arsenalista
nesta competição. O objectivo é
apenas um: terminar a época
2021/22 com chave de ouro.
Apesar de ser uma prova com o
nível competitivo elevado, os
Guerreiros querem lutar por um
lugar no pódio e representar da
melhor forma o SC Braga.
“Podem esperar como sempre o
meu melhor”, garantiu Paulo
Duarte. Já Sara Duarte destaca
que “é difícil fazer antevisões
porque tudo pode acontecer.
Vou lutar até ao fim para honrar
o emblema que levo ao peito”.

DR

José Ramalho destaca que houve “um ou dois momentos” que vacilou durante a prova

barco e ele virou-se sozinho, parecia que não queria continuar a
prova. Hoje, correu tudo de feição, de início algumas dificuldades, foi uma regata muito forte e
no final toda a gente pagou um
pouco pelo início extremamente
elevado”, analisou.
Hoje, uma nova oportunidade
para voltar ao pódio, quando fizer K2 com Fernando Pimenta,
que ontem foi quinto classificado depois de ter vencido, na
quinta-feira, a short race.
“É a primeira prova internacio-

§comentário

ANDEBOL 1
Jornada 3 27

Terceiro jogo, terceira vitória

ABC/Uminho segue imparável
O ABC/Uminho somou o terceiro triunfo em outras tantas jornadas realizadas, estando, dessa forma, no trio da frente que comanda o campeonato nacional de andebol. Os bracarenses estão no terceiro lugar, em igualdade
pontual com Benfica e Sporting. Águias e leões também triunfaram nesta
terceira jornada do campeonato.
Na próxima jornada o ABC/UMinho vai medir forças com o Santo Tirso, equipa que está no 11.º posto, mas que realizou apenas um jogo neste campeonato. Quarta-feira mede forças com o Póvoa AC. O emblema da Póvoa de
Varzim, em caso de triunfo alcança o trio da frente, uma vez que venceu os
dois jogos dipustados.

nal que vamos fazer em K2, a
segunda juntos (depois da seletiva nacional). O barco anda muito bem, mas nunca se sabe. É
mais uma prova, um objectivo
dos dois. Estamos bem treinados, com a cabeça no sítio, vamos dar tudo. Seja qual for o resultado, quando acabarmos não
vai haver Fernando ou Ramalho
no final, será até ficarmos com a
língua de fora”, concluiu.
Os Mundiais de maratonas juntam em Ponte de Lima 890 canoístas, oriundos de 36 países.

lll
Com a prata de José
Ramalho, Portugal soma
já seis medalhas nos
campeonatos do mundo
de maratona.
Hoje há uma nova
oportunidade, com José
Ramalho ao lado de
Fernando Pimenta, numa
prova bastante aguardada.

1. Benfica
2. Sporting
3. ABC\UMinho
4. FC Porto
5. Póvoa AC
6. Ág. Santas
7. Setúbal
8. FC Gaia
9. Marítimo
10. Belenenses
11. St. Tirso
12. Avanca
13. ADA Maia
14. Ac. Viseu

9
9
9
6
6
6
3
3
1
1
0
0
0
0

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
1
3
2
2

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

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

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

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

0 103
0 94
0 93
1 98
0 64
1 84
2 78
2 79
1 46
2 66
1 25
3 71
2 45
2 49

70
75
74
77
48
83
89
91
58
79
35
87
62
67

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

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

68
36
32
43
37
55
24
53
22
27
25
46
23
24

45
24
25
26
25
56
29
48
22
29
35
55
31
30

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

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

35
58
61
55
27
29
54
26
24
39
0
25
22
25

25
51
49
51
23
27
60
43
36
50
0
32
31
37

St. Tirso-Póvoa AC (5 Outubro)
Ac. Viseu, 24; ABC\UMinho, 30
Avanca, 23; FC Porto, 28
Ág. Santas, 27; Sporting, 29
Marítimo-ADA Maia (17 horas)
Benfica, 37; Setubal, 23
FC Gaia, 28; Belenenses, 17

PRÓXIMA JORNADA
Póvoa AC - Benfica
ABC\UMinho - St. Tirso
FC Porto - Ac. Viseu
Sporting - FC Gaia
ADA Maia - Ág. Santas
Setúbal - Marítimo
Belenenses - Avanca
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Guerreiros do Minho arrancam nova
época com empate a duas bolas
SC BRAGA ESTEVE A VENCER POR DOIS GOLOS, mas os forasteiros conseguiram resgatar um empate já nos últimos suspiros
da partida. Resultado ingrato para os Guerreiros do Minho que voltam a subir à quadra no dia 15 de Outubro, com o AD Fundão.
FUTSAL

FUTSAL

| Fábio Moreira |

A equipa de futsal do SC Braga
teve um regresso amargo aos jogos oficiais da I Divisão nacional da modalidade. Os Guerreiros do Minho empataram, em
casa, a dulas com o Caxinas, na
jornada inaugural da prova.
Com um excelente ambiente
nas bancadas, os golos tardavam
em chegar. Contudo, quando
chegarram o Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho irrompeu em grande festa.
Rúben Santos, aos 14 minutos,
inaugurou o marcador com um
potente remate que deixou os
adeptos bracarenses em festa.
Quatro minutos depois, nova
festa dos bracarenses. Tiago
Sousa também se juntou à lista
de marcadores, com uma finalização precisa.
No entanto, o segundo tempo
não correu da feição dos Guerreiros do Minho. Logo a abrir a
HOQUEI

I DIV. A J. 3

V

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

E

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

D

1. Q. Lombos
2. F. Zêzere
3. Benfica
4. Sporting
5. SC Braga
6. Caxinas
7. Candoso
8. Fundão
9. Azeméis
10. Eléctrico
11. Leões PS
12. Portimon.

SC BRAGA

SC Braga esteve a vencer por 2-0, mas Guerreiros do Minho não conseguiram segurar a vantagem

segunda metade da partida, o
Caxinas conseguiu reduzir a
desvantagem.

Os arsenalistas contiveram as
suas emoções mas nada puderam fazer para evitar o tento fo-

rasteiro do empate, a menos de
30 segundos do final deste primeiro encontro da I Divisão.

J

V

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

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

E

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

D

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

S

P

10 4
3 2
2 1
2 1
2 2
2 2
0 0
0 0
2 3
1 2
1 2
4 10

M

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

PRÓXIMA JORNADA
F. Zêzere - Candoso
Fundão - SC Braga
Elétrico - Azeméis
Benfica - Sporting
Caxinas - Q. Lombos
Portimonense - Leões PS

HC Braga deixa decisões para a última jornada da prova
lll
Para passar à próxima fase,
o HC Braga terá de vencer
ou empatar com o Forte dei
Marmi ou esperar que os
gauleses não consigam
vencer o último classificado
do grupo, PAS Alcoi.

2.ª JORNADA
| Fábio Moreira |

CLASSIFICAÇÃO
J

CLASSIFICACAO

WSE Champions League

RESULTADOS
AJ Viana, 2; Riba d'Ave, 1
OC Barcelos-SC Tomar (16 horas)
Famalicense, 6; Murches, 5
Oliveirense, 5; Parede, 3
Valongo, 3; FC Porto, 5
HC Braga-Benfica (22 Novembro)
P. Arcos-Sporting (15 horas)

1. Benfica
2
2. OC Barcelos2
3. FC Porto 3
4. Famalicense3
5. Oliveirense 3
6. SC Tomar 2
7. HC Braga 2
8. Valongo
2
9. Sporting
2
10. P. Arcos
2
11. AJ Viana
3
12. Murches
3
13. Parede
2
14. Riba d'Ave 3

I DIV. J. 1

RESULTADOS
OC Barcelos, 3; AJ Viana, 1
Famalicense, 4; Riba d'Ave, 2
Oliveirense, 3; SC Tomar, 3
Valongo-Murches (no jugado)
HC Braga, 5; Parede, 1
Sporting-FC Porto (15 horas)
P. Arcos, 1; Benfica, 4

S

P

0 9 2
0 9 2
1 10 8
1 11 14
0 9 7
0 10 4
1 6 4
1 7 7
1 5 7
1 6 8
2 7 9
2 8 11
2 4 10
3 4 12

M

6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
1
0
0

PRÓXIMA JORNADA
Riba d'Ave - P. Arcos
SC Tomar - AJ Viana
Murches - OC Barcelos
Parede - Famalicense
FC Porto - Oliveirense
Benfica - Valongo
Sporting - HC Braga

O HC Braga adiou todas as decisões da WSE Champions League para a derradeira jornada da
fase de grupos. Os bracarenses
empataram a três golos com os
franceses do US Coutras.
Os comandados de Tó Neves
viram os gauleses a chegarem
primeiro à vantagem. Porém,
Pedro Mendes deu uma rápida
resposta e igualou o encontro
ainda antes do intervalo.
Já no segundo tempo, Sergio
Perez fez o 2-1 para o US Coutras e, mais uma vez, o HC Braga deu uma excelente resposta
ao tento sofrido. Pedro Mendes
assinou o empate e Rúben Pereira completou a reviravolta no
marcador.

HOQUEI

WSE

J. 2

RESULTADOS
US Coutras, 3; HC Braga, 3
PAS Alcoi, 2; Forte dei Marmi, 6
CLASSIFICAÇÃO
J

DR

HC Braga empatou com o US Coutras e terá de pontuar frente ao Forte dei Marmi

Porém, a vantagem minhota
durou pouco e Povedano fixou
o resultado final em 3-3. Um re-

sultado que adia todas as decisões dos bracarenses para a últiam jornada da prova.

V

E

D

M

S

P

1. Forte Marmi 2 2
0 0 11
2. HC BRAGA 2 1
1 0 6
3. US Coutras 2 0
1 1 4
4. PAS Alcoi 2 0
0 2 4
PRÓXIMA JORNADA
Forte dei Marmi - HC Braga
US Coutras - PAS Alcoi

3
5
8
9

6
4
1
0
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Opinião
Ideias

JOSÉ MANUEL CRUZ Psicólogo

O véu à Americana

O

ditame americano é um véu que
envergamos consentidamente
diante dos olhos, e assim não vemos o mundo senão de modo irregular ou
desbotado. Véu que tamanho é, que nos
sobra para os pés, como uma grilheta que
nos trava o passo, e que da ponta contrária, franjeado, se nos enrola na língua, nos
borra a fala, nos desmancha o raciocínio.
Véu que uns procuram tão grosso, tão
garrido, que do mundo mais não percebam que a ficção do estampado colado à
retina. Véu de fina trama que outros levantam da banca oposta do bazar, para
que ar tacanho não tomem para si, para
que se cuidem gente arejada, de vistas largas, embora oscilem como recluso colado
às grades.
Véu tão subtil e perfumado que a ilusão
cria de um tapete de flores, tão convidativo e enganosamente deferente que, a
plantas nuas, nos decalca os fofos de rubra passadeira de honra. E assim se figura
estrela quem não vai além de bobo. Agar-

ra-se a papel ínfimo aquele que por meticuloso adestramento internaliza que urja
apanhar em voo a bucha que lhe jogam,
seja ela recessa e bolorenta, pois antes essa que nenhuma. E ai de quem apouque a
esmola! E ai de quem delire com buffet
completo e prato cheio em quintal estranho! Pena que não vejamos, entretanto,
que a migalha que nos zungam provinda é
de rosca inteira que nos pilharam.
Falo de quem nos vem a casa, não do
Outro, do Eslavo, que nunca veio, que
nunca virá, que não lhe chega a perna para tanta Europa. Não tem o estafermo da
estepe como pegar de estaca nas nossas
bandas, mas com o turista indesejado nos
azucrinam de há décadas a esta parte.
Crónica e insanável detestação, aliás,
posto que de Leste nada de fiável desembarque. Do Leste Extremo, entenda-se,
que nós, se de espanhóis o dizemos, logo
assumimos que seja por graça, embora
nos fechem os rios sempre que isso lhes
arranja.

O véu americano é mais do que um véu,
é uma prótese, é um implante, que nos robotiza em movimento suavemente acelerado. O véu americano é mesmo uma pele, e nem sequer pele-segunda, mas
pele-primeira, e oh se o brinco não se nota na gama dos dirigentes, nos arregimentados e serventuários do grande poder
planetário! Por receios de fulano, afundamo-nos em subserviências a sicrano, posicionamo-nos com Abel, contra Caim,
mas nunca de nós para connosco, como se
interditos estejamos de trautear galhardo
“Europa First”.
Ocorre-me que tiranos houve que por
sua mão se envenenaram, gradual, pacientemente, porque a poeira acomodável
de arsénico de hoje, de amanhã, de uma
sucessão interminável de dias, os precavesse de dose fulminante emborcada de
uma só vez. Estúpida verdade, que não
suplanta o corpo a mixórdia: aguenta, enfim, até ao dia que rebenta. E, de veneno
em veneno, me lembra exemplo contrá-

rio: de víbora dez vezes mortífera, não
colhemos nós uma baba que, reduzida a
um avo da letalidade, se revela remédio
poderoso, capaz de refundir vida em músculo capital paralisado?
Que falta nos faz o suplemento vitamínico das pequenas verdades. Sobra-nos
espírito para advogarmos que no Mal haja
o Bem, e vice-versa, mas tal é o antolho
que nunca nos desembaraçamos do carimbo com que manchamos o russo.
Não cabe aqui quanto haja para argumentar. Limito-me a salientar que nem
nos dias de maior ingenuidade cairia na
exaltação absoluta de uns, e no repúdio
acabado de outros. Azucrina-me, isso
sim, que sejamos levados para onde melhor fora que não quiséssemos ir, que abdiquemos de nos contruirmos a partir de
nós próprios. Contabilizada a grandeza
europeia, é um crime que nos sujeitemos
a papel segundo.
Vénia por vénia, faço-a quem rasga
véus.

John Guedes: um luso-americano de sucesso com apego às raízes transmontanas

A

comunidade lusa nos
Estados Unidos da
América (EUA), cuja
presença no território se adensou entre o primeiro quartel do
séc. XIX e o último quartel do
séc. XX, período em que se estima que tenham emigrado cerca de meio milhão de portugueses essencialmente oriundos
dos arquipélagos da Madeira e
dos Açores, destaca-se hoje pela sua perfeita integração, inegável empreendedorismo e relevante papel económico e
sociopolítico na principal potência mundial.
No seio da numerosa comunidade lusa nos EUA, segundo
dados dos últimos censos americanos residem no território
mais de um milhão de portugueses e luso-americanos, destacam-se vários percursos de
vida de compatriotas que alcançaram o sonho americano ("the
American dream”).

Entre as várias trajetórias de
portugueses que começaram do
nada nos EUA e ascenderam na
escala social graças ao trabalho,
ao mérito e ao empenho, destaca-se o exemplo inspirador de
empreendedorismo e benemérito de John Guedes.
Natural de Vilas Boas, uma
freguesia do concelho de Chaves, João Guedes emigrou para
a América no alvorecer da década de 1960, com 10 anos de
idade. Numa época em que o
fardo da pobreza, da interioridade e a estreiteza de horizontes na região trasmontana durante o Estado Novo compeliu
uma forte vaga migratória para
o centro da Europa e para a
América. Detentor de um percurso educacional que computou nos anos 70 a formação académica em arquitetura no
Norwalk State College, na cidade de Norwalk, no estado americano do Connecticut, John

DANIEL BASTOS
Historiador

Escreve quem sabe
Guedes fundou no ocaso dessa
década a Primrose Companies.
Uma empresa de arquitetura e
construção, sediada em Bridgeport, a cidade mais populosa do
Connecticut, com cerca de meia
centena de trabalhadores e especializada em projetos de
construção de escritórios comerciais, multiresidenciais e
médicos no Connecticut e em
Nova Iorque.
Com mais de mais de 40 anos
de experiência e sucesso no setor da construção e design, o arquiteto luso-americano tem
mantido um constate apego à

região trasmontana, torrão a
quem devota um extraordinário
sentimento benemérito. Na sua
aldeia natal, onde regressa
amiúde, entre outros exemplos
notáveis de filantropia, pagou o
terreno onde está o campo de
futebol, financiou a abertura de
um caminho e a construção de
um parque de lazer, patrocina
jornadas culturais e doou cem
mil euros para a construção da
sede da associação cultural local.
O espírito generoso de John
Guedes tem-se estendido também, por exemplo, ao longo dos
últimos anos, ao Patronato de
São José, em Vilar de Nantes,
uma instituição flaviense de solidariedade que acolhe crianças
do sexo feminino. E à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, a
quem já apoiou com a compra
de um monitor de sinais vitais
para equipar uma ambulância,

assim como de uma ambulância
de emergência e de uma ambulância de transporte múltiplo
(ABTM).
Contexto que levou a corporação, que desenvolve a sua atividade em várias freguesias, a sul
do concelho de Chaves, distrito
de Vila Real, a atribuir ao arquiteto luso-americano na primeira
década do séc. XXI a medalha
de prata da Associação Humanitária.
Ilustre filho da terra transmontana, o exemplo de vida do
arquiteto luso-americano John
Guedes, lembra-nos o excerto
do poema “Da minha aldeia” de
Alberto Caeiro, heterónimo de
Fernando Pessoa: “Da minha
aldeia vejo quanto da terra se
pode ver do Universo.../ Por isso a minha aldeia é tão grande
como outra terra qualquer/ Porque eu sou do tamanho do que
vejo/E não do tamanho da minha altura...”.
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JOAQUIM DA SILVA GOMES Professor e Investigador

O último engraxador de Braga
A

construção de uma localidade, de
uma região ou de um país, devese ao trabalho e dedicação de
muitas pessoas que, ao longo dos seus
percursos profissionais e pessoais, deram
o melhor de si à causa de todos.
A dinâmica das sociedades é marcada
pelo trabalho destas pessoas e de outras
que, de forma despreocupada, serena e
educada, acabam por deixar também a
sua marca na sociedade.
Como sabemos, a evolução da sociedade atual, nas suas diversas vertentes, está
marcada pelo advento de novas profissões, bem como pela extinção de outras
que, noutras épocas, eram amplamente
reconhecidas na sociedade. Refiro-me
concretamente a uma dessas profissões, o
engraxador de sapatos.
Os engraxadores são uma profissão quase extinta, pois calcula-se que existam
apenas cerca de 15 engraxadores em Portugal, quase todos em Lisboa e no Porto, e
em Braga teremos apenas um engraxador.
Com a chegada do século atual, a forma
de trajar alterou-se a um ritmo sempre
crescente, assim como o calçado que,
consequentemente, atingiu diretamente
os engraxadores. Basta ver que há vinte
anos raramente víamos pessoas com calçado mais desportivo, que dispensa a graxa. Hoje é o contrário.
Na segunda metade do século XX, algumas profissões, mais dominadas por homens, requeriam o uso de sapatos bem
polidos. Nesse sentido, não faltavam engraxadores no centro das cidades e junto a
cafés emblemáticos situados nas zonas
urbanas.
Não havendo certezas absolutas quanto
à origem do engraxador, presume-se que
o mesmo terá surgido em 1806, em plena
guerra desencadeada por Napoleão Bonaparte, em nome da França. Na altura, um
operário resolveu polir as botas de um general. Este, agradado com o serviço prestado, entregou uma moeda de ouro ao nobel engraxador. A partir desse momento,
o número de engraxadores foi crescendo
durante todo o século XIX.
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Nesse século, marcado profundamente
pela emigração europeia para a América,
não faltaram portugueses, espanhóis, italianos ou gregos que se descolaram para
esse continente, ganhando o seu dia-a-dia
engraxando sapatos. Pelo seu aspeto humilde, os engraxadores acabaram por ficar associados a um rótulo depreciativo.
O mesmo aconteceu durante a Segunda
Guerra Mundial, na Europa. Perante a miséria generalizada, muitas crianças e jovens dedicaram-se a polir as botas dos
militares.
A partir dessa altura, vários militares e
outros homens de “prestigio” social, resolveram solicitar o mesmo serviço, surgindo desta forma os engraxadores que
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faziam desta arte de engraxar os sapatos,
ou as botas, a sua profissão.
Braga não fugiu a esta realidade, começando a surgir por aqui alguns engraxadores, com destaque para a segunda metade
do século XX, altura em que, por exemplo, a profissão de bancário, proliferava
no centro da cidade.
Na atualidade a realidade do país também se reflete em Braga, sendo raríssimo
encontrar alguém a engraxar os sapatos.
Contudo, quem frequenta o centro histórico de Braga, pode encontrar uma pessoa
simpática e cordial, que por aqui passa os
seus dias. Refiro-me ao senhor Raúl, que
se encontra diariamente no café “A Brasileira”.
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Raúl Jorge Carvalho Pinto nasceu a 15
de julho de 1937 em Braga, concretamente na Rua da Boavista, ou na Cónega, como gosta de dizer. Foi durante vários anos
engraxador no então Café Sporting. Ainda antes do seu encerramento, Raúl Pinto
veio para o café “A Brasileira” há cerca
de 20 anos, acompanhado pela sua indispensável cadeira de engraxador, e aí permaneceu até aos dias de hoje.
Possuidor de um sorriso envergonhado,
o Sr. Raúl destaca-se também pelo seu casaco, quase sempre de xadrez, e ainda pelas suas cautelas, que delicadamente tenta
vender aos clientes desse café.
Apesar do número de pessoas que atualmente engraxa sapatos ser praticamente
inexistente, o Sr. Raúl tem-se mantido
diariamente no referido café, onde chega
normalmente pelas oito horas da manhã e
aí permanece ao longo do dia. A sua presença assídua neste local, associado à sua
delicadeza e nobreza de caráter, torna-o
num dos rostos mais simpáticos de Braga.
Durante os anos de 2020 e 2021, marcados pela pandemia e pelo isolamento social, e que resultaram no encerramento de
praticamente todo o comércio, incluindo
os cafés, o Sr. Raúl ficou impedido de frequentar “A Brasileira”. Esse período foi
bem difícil de ultrapassar, pois ficou privado do contacto social que tanto aprecia.
Então, mesmo com “A Brasileira” encerrada, devido à pandemia, o sr Raúl não
resistiu a passar calmamente pelo exterior
do café, sempre que as autoridades permitiam a circulação de pessoas. Nessas ocasiões, notava-se verdadeiramente a dor
que sentia ao ver-se privado de frequentar
o seu local predileto!
Apesar de ainda não estarmos livres do
motivo que nos levou ao isolamento social, hoje pudemos encontrar novamente
o Sr. Raúl, com 85 anos de idade, no café
centenário de Braga, sempre com o seu
sorriso puro que nos lembra que não é necessário disputar ferozmente cargos, desencadear conflitos permanentes, perseguições e arrogâncias, para marcar uma
época.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
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Portuguesa

O amor faz milagres
AUTORA Sveva Casati Modignani
EDITORA Porto Editora
Depois de Festa de Família, Gloria, Maria Sole, Andreina e Carlotta vivem novas aventuras
num romance brilhante que reflete a realidade e os sentimentos das mulheres de hoje. E assim se percebe que o amor faz milagres. No seu grupo de amigas, Glória sempre foi a mais
equilibrada, de tal forma que ao longo de vinte anos nunca questionou a sua tranquila relação
com Sérgio. Até ao dia em que se cruzou com Bruno Arconati, um encantador cirurgião cardíaco que salvou a vida do pai, vítima de um enfarte. Por mais que Gloria tente distanciar-se dele, o destino parece ter decidido o contrário e serve-lhe o belo cirurgião numa bandeja de prata, em plena conferência médica. Será Glória forte o suficiente para o manter afastado?
Enquanto isso, o mundo debate-se com um vírus que semeia dor e morte, um cenário a que
nenhum dos nossos protagonistas escapa incólume. Felizmente, a vontade de viver prevalece
acima de tudo. Andreina está em contagem decrescente para dar à luz, mas ainda não decidiu
se quer o pai do bebé - um empresário americano que desconhece a gravidez - nas suas vidas.
Maria Sole, a mais jovem e inexperiente do grupo, encontra finalmente o verdadeiro amor
após o naufrágio de seu casamento.

DESTAQUES

A grandeza de servir

Português de A a Z

AUTOR Pedro Abreu Rodrigues
EDITORA Lisbon

AUTOR Marcos Neves
EDITORA Guerra & Paz

Este é um livro raro. Relata o processo
de transformação do Pedro ao longo
do processo de transformação de várias metodologias numa abordagem
pessoal integrada, única. É um livro
corajoso porque mostra ao leitor o
processo de construção, sempre inacabado, de um líder.

Este livro tem um propósito: servir de
ferramenta a quem escreve. Prático e
de fácil consulta, está organizado por
ordem alfabética, de A a Z. É um livro
que serve para desarmadilhar a língua, concentrando-se nas dúvidas que
temos ao passar as palavras para o papel ou para o ecrã, não esquecendo as
maravilhas do português...

O caminho para o céu

O universo

AUTOR Júlio Garcia
EDITORA Chiado

AUTOR Paulo Crawford
EDITORA Ensaios da Fundação

O livro fundamental para ajudar empresários e freelancer a digitalizar o seu negócio. Nunca a transformação digital se
tornou tão urgente e quase um passo
fulcral que assegure a sobrevivência de
empresas das mais variadas dimensões,
mas principalmente das pequenas e
médias empresas. Rui Pedro Silva, especialista nesta área, premiado internacionalmente pelo seu trabalho.

O que é o universo? Quando e como
surgiu? Quer conhecer as respostas dadas por cientistas a estas perguntas
nos últimos 100 anos? Então, este livro
foi escrito para si. Discute o universo,
do Big Bang aos buracos negros e às
conjecturas actuais sobre a existência
de muitos universos. Revela, entre
muitas outras coisas, que os buracos
negros não têm cabelo...

AUTOR Luciano Amaral
EDITORA
Ensaios da Fundação
Há quinze anos que a economia de Portugal não
cresce. Apesar da expansão nos anos de 1950 a
1973 e da segunda metade da década de 1980, assim como de uma evolução razoável após a
intervenção da troika e antes da Covid -19, o PIB per capita estagnou desde 2005. Dado este comportamento medíocre, a economia portuguesa tem divergido face à média europeia e os indicadores sociais do país têm
melhorado muito lentamente. O presente ensaio actualiza uma
radiografia crucial iniciada em 2010. na raiz e complexidade do
problema da economia portuguesa, identifica a fraca produtividade, decorrente da protecção do sector não-transaccionável, a
que não são alheios os grandes projectos políticos pós-revolução:
o Estado-Providência, a UE e o euro. E avisa: o regresso da dependência do cordão umbilical das transferências europeias para
manter um ritmo mínimo de crescimento económico...
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‘O UNIVERSO’ = 02,49 €
‘O AMOR FAZ MILAGRES’ = 15,98 €
‘O DEUS DINHEIRO’ = 12,00 €

O Deus Dinheiro
AUTOR Júlio Garcia
EDITORA Chiado
Este livro contém três poemas:
O Deus Dinheiro, que discrimina os dez mandamentos instituídos por este deus;
Tempos de Outrora, Tempos
de Agora, que compara os modos e as condições de vida de
outros tempos com os atuais;
As Mãos de Todos Nós, que
tenta dar a conhecer a vocação
e a atividade de cada um, segundo determinadas características.
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(C/condomínio)

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

350,00€

(C/condomínio)

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

400,00€

(C/condomínio)

Nortinloc

Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
FORD
FIESTA 1.0
GASOLINA
ANO 2015
97054 KM
10.800 €
VW CC 2.0 TDI

CAIXA AUTOMATICA DSG
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tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417
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Nomeados para percurso desportivo
ACADEMIA DESIGNOU Margarida Valentim, João Lopes, Rui Rolo, Ana Coelho e Ricardo Coelho como destaques
desta categoria. Recorde-se que a XXI Gala do Desporto da Universidade do Minho realiza-se amanhã.
UMINHO
| Carlos Filho |

Já são conhecidos os nomeados
para a categoria de Atleta Percurso Desportivo dos atletas da
Universidade do Minho. A Gala
do Desporto da Universidade do
Minho, constitui um momento
importante no calendário académico, onde busca celebrar e homenagear atletas, treinadores e
todos os envolvidos que contribuem para o crescimento do desporto na Academia Minhota.
A Gala, vai contar com cerca
de 250 participantes, dos quais
estarão presententes, atletas,
treinadores, dirigentes desporti-

vos, responsáveis da Universidade, presidentes de escola, diretores de curso, dirigentes de
outras instituições universitárias
e desportivas, além de personalidades importantes do panorama
desportivo e político regional e
nacional, integrando ao evento
uma rede de relacionamento ímpar.
Os nomeados na categoria de
Atleta Percurso Desportivo do
Ano 2002 são: Margarida Valentim: Mestre em Gestão de Recursos Humanos. A atleta de Voleibol arrecadou duas Medalhas
de Ouro e duas Medalhas de
Prata. A nível internacional participou no Campeonato Europeu

lll
Em noite de festa
e reconhecimento,
a Universidade do Minho,
celebra amanhã mais
uma edição da sua Gala
do Desporto. Hoje damos
a conhecer os nomeados
do Percurso Desportivo.
Universitário de Voleibol 2022,
contribuindo para o 8.º lugar da
equipa; João Lopes: terminou o
Mestrado Integrado em Engenharia Informática. O atleta de
Atletismo conseguiu, ao longo

Apoios abrangem várias freguesias

Câmara da Póvoa de Lanhoso aposta
em dinamizar Centros de Convívio
PÓVOA DE LANHOSO
| Carlos Filho |

As freguesias e uniões da Póvoa de Lanhoso vão contar com o apoio da Câmara
Municipal, presidida por Frederico Castro, que aprovou a celebração de protocolos no âmbito da dinamização dos centros
Centros de Convivio.
Perante este facto, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, diversas
propostas , a abrangerem diversas freguesias onde se localizam os vários Centros
de Convívio que fazem parte da rede municipal como Ferreiros, Galegos, Rendufinho, São João de Rei, Travassos, Vilela,

esperança e Brunhais, Fontarca e Oliveira, Verim, Friande e Ajude.
Também foi aprovada, por unanimidade, a proposta para a composição do conselho municipal de Educação, a qual será
remetida à Assembleia Municipal para
nomeação do respectivo conselho.
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso aprovou mais uma vez de forma
unânime a celebração de protocolos no
programa de generalização do fornecimento das Atividades de Animação e
Apoio à Familia na educação pré-escolar
e também de acompanhamento das refeições dos alunos do 1.º ciclo para o ano
lectivo de 2022/2023.

do seu curriculo, três Medalhas
de Ouro, quatro de Prata e três
de Bronze nos Campeonatos Nacionais Universitários da modalidade; Rui Rolo: Mestre em
Técnicas de Caracterização e
Análise Química. O atleta de
Andebol, ao longo do seu percurso desportivo, foi Campeão
Nacional Universitário por três
vezes. A nível internacional teve
três participações em Campeonatos Europeus Universitários 2018, 2019 e 2022, arrecadando
o bronze nos dois últimos. O
atleta participou ainda no Mundial Universitário em 2018, conseguindo um 4º lugar; Ana Coelho - terminou o Doutoramento

em Ciências da Saúde. A atleta
de Taekwondo venceu três Campeonatos Nacionais Universitários da modalidade. A nível internacional participou nas
Universíadas em 2015, onde arrecadou o 9.º lugar por equipas e
o 19.º individual. Participou ainda no Campeonato Europeu
Universitário em 2019, onde alcançou o 5.º lugar; Ricardo Coelho:terminou o Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica
Industrial e Computadores. O
atleta de Canoagem foi por quatro vezes Campeão Nacional
Universitário e uma vez vicecampeão, alcançando ainda duas
Medalhas de Bronze.

REAL – BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

MANUEL VELOSO DE ARAÚJO
A família cumpre o doloroso dever de participar a todas as
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente
querido, SR. MANUEL VELOSO DE ARAÚJO, de 76 anos de
idade, natural de Frossos e residente que foi em Real Braga. O
corpo do saudoso falecido encontrar-se-á exposto em câmara
ardente a partir das 09h00 horas de amanha segunda-feira na
igreja paroquial de Real, Braga. As exéquias fúnebres realizam-se
de seguida com missa de corpo presente as 10.45 horas e finda
esta irá a cremar no tanatório de Braga. Aproveita o ensejo para
comunicar que a missa de 7.º dia será celebrada no próximo
sábado, dia 08, às 18h30, na igreja paroquial de Real Braga. Antecipadamente agradece a manifestações de pesar e carinho.
A Família
Braga, 2 de Outubro de 2022
Na impossibilidade de contactar a família deixe a sua mensagem
de condolências no facebook da Funerária São Frutuoso.
Funerário São Frutuoso – Real Braga – 936 066 757
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
TVI

RTP 1

RTP 2

SIC

02:00 Dark Waters
- Verdade Envenenada
03:45 Janela Indiscreta
04:30 A Vida Secreta
dos Grandes Felinos
05:00 Televendas
07:00 Todas as Palavras
07:30 Zig Zag
09:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
11:30 Eucaristia Dominical
12:30 A Vida Secreta
dos Grandes Felinos
13:00 Hora dos Portugueses
13:59 Jornal Da Tarde
15:15 Faz Faísca
16:15 Aqui Portugal
20:00 Telejornal
22:15 The Voice Portugal

01:55
02:45
09:00
16:00
18:00
18:30
19:00

00:15 Volto Já
00:30 Quem Quer Namorar
Com o Agricultor? - a Semana
03:15 Não há Crise!
05:15 Televendas SIC
06:30 Camilo, o Presidente
07:30 As Aventuras
do Max - Atlantos
08:00 Isto é Matemática:
08:15 Uma Aventura
10:00 Olhá SIC!
12:45 SOS Planeta
13:00 Vida Selvagem:
Wild Patagonia
14:00 Primeiro Jornal
15:15 Fama Show
16:00 Domingão
20:00 Jornal da Noite
22:30 26.ª Gala dos Globos de Ouro

19:50
20:20
20:50
21:20
21:25
22:30
22:45
23:00
23:45
23:50

Exit - Fina Finança
Euronews
Espaço Zig Zag
Desporto 2
Caminhos
70x7
Inesquecíveis
Viagens de Comboio
Temos Programa
Origem da Água
Monty Python:
Os Malucos do Circo
Folha de Sala
Scroll
Jornal 2
Página 2
Um Sopro da América
Folha de Sala
Tudo Menos Clássica

23:45
01:00
02:00
02:15
04:15
05:15
07:00
07:30
07:45
08:15
09:15
11:00
12:00
13:15
14:00
15:00
21:00
22:30

Mental Samurai
Big Brother - Semana
GTI Plus
Ouro Verde
Ouro Verde
TV Shop
Todos Iguais
Diário da Manhã
Viva o Rei Julien
O Bando dos Quatro
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
Missa
Mesa Nacional
Jornal da Uma
Somos Portugal
Jornal das 8
Big Brother

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9 1

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BRAGA
PIPA T. 253 262 457

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
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

Av. Dom João II, 394

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181
R. da Corredoura, 50

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

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

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Praça da República, 11

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

R. da Bandeira, 6-8

6

5
8

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

7

4

3 4

R. da Matriz. 14

5

6

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

1

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Guimarães Shopping-loja 101/2

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Rua Dr. Albano Barreiros

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

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

2

8
2
3

2

9
1
6

8 1

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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Publicidade 31

JOGOS

NOVIDADE

KATIA DELÍCIA
DE MULHER
ADORO
MINETE
ESPANHOLADA
BOAS MAMAS
XXL NATURAIS

Segunda 26/09/22

964 131 762

MENINA SÓ

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

925 751 527

Longati
LETICIA
A modelo brasileira
arrasa em ensaio
para a marca
de lingerie,
‘Segredo Lacrado’.
Leticia Longati
é um sucesso nas
redes sociais,
tendo ultrapassado
a barreira dos
1,5 milhões de
seguidores, no
Instgram.

Sorteio 39/2022

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

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 28/09/22

Sorteio 78/2022

4 7 16 30 42
+6
Quinta 29/09/22

Sorteio 39/2022

81 531
2.º Prémio 62 731
3.º Prémio 78 831
4.º Prémio 93 382
Terminação 1
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

Sexta 30/09/22

Sorteio 76/2022

1 2 11 16 26
*3 * 12

Sorteio 39/2022

SVJ 03027
Sábado 1/10/22

Sorteio 79/2022

23 42 43 45 49
+10

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode precisar de si.
Mostre-se disponível para ouvi-lo.
Saúde: Poderá sentir-se com sono.
Procure descansar mais.
Dinheiro: Dê atenção às suas
obrigações. Cumpra todos os deveres.
Números da Sorte:
2, 18, 21, 29, 42, 46
Touro
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Período propício à resolução de
um conflito. Diga o que lhe vai no
coração.
Saúde: Andará mais irrequieta.
Canalize as suas energias na prática
de uma atividade que aprecie. Faça
exercício.
Dinheiro: Um colega pode dar-lhe uma
ajuda importante. Mostre-se
agradecida.
Números da Sorte:
2, 13, 37, 45, 47, 49
Gémeos
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Evite falar demasiado da sua
vida íntima. Proteja o seu amor.
Saúde: Previna problemas de visão
incluindo abóbora na alimentação.
Dinheiro: Poderá ter de fazer
sacrifícios no trabalho. Será
recompensada.
Números da Sorte:
11, 42, 27, 30, 12, 28
Caranguejo
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Hoje a sua cara-metade pode
dar-lhe uma grande alegria. Aproveite.
Saúde: Cuide mais dos seus pés.
Aplique diariamente um bom creme
hidratante.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra! A vitória espera por si.
Números da Sorte:
7, 18, 19, 26, 38, 44
Leão
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Faça um esforço para dar mais
atenção ao seu par.
Saúde: Se exagerou numa refeição,
beba um chá verde.
Dinheiro: Momento desfavorável ao
desenvolvimento de novos projetos.
Aguarde melhores dias.
Números da Sorte:
19, 47, 25, 36, 40, 18
Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aceite o seu par tal como ele é.
Seja feliz.
Saúde: Vai sentir-se bem e com
energia.
Dinheiro: Poderá abrir o negócio que
queria. Cuide dele com a maior
atenção.
Números da Sorte:
1, 8, 42, 46, 47, 49

Balança
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Poderá ser um raio de luz na
vida de um familiar. Dê-lhe o seu
carinho.
Saúde: Mantenha o bom ritmo do
coração com caminhadas diárias.
Dinheiro: Possível mudança de
trabalho. Está protegida. Pode arriscar!
Números da Sorte:
27, 42, 31, 19, 4, 23
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor:
Partilhe os seus desejos com a
pessoa amada. Evite conflitos.
Saúde: Possíveis problemas de
hipertensão. Tome sumo de beterraba.
Dinheiro: Concentre-se nas suas
tarefas e faça com que o seu sucesso
dure muitos anos.
Números da Sorte:
9, 12, 18, 25, 42, 47
Sagitário
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Seja mais compreensiva com o
seu par. Proteja a relação.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Coma bolachas de água e sal.
Dinheiro: Mantenha-se concentrada.
A sua carreira sairá a ganhar.
Números da Sorte:
9, 17, 25, 27, 29, 42
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Prepare um jantar para a sua
família e ficarão todos felizes.
Saúde: Faça uma massagem
relaxante. Descontrair vai fazer-lhe
bem.
Dinheiro: Se ambiciona mudar de casa
pode ver a oportunidade chegar.
Números da Sorte:
8, 17, 22, 39, 44, 48.
Aquário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Poderá encontrar um novo
amor ou assumir um compromisso.
Saúde: Mantenha a boa disposição
comendo frutos secos.
Dinheiro: Boas oportunidades a nível
profissional. Esteja atenta.
Números da Sorte:
1, 6, 18, 20, 36, 45
Peixes
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: É importante que seja mais
tolerante e saiba ouvir o seu par. Evite
um desgosto.
Saúde: Pode andar com menos
energia. Durma mais.
Dinheiro: Seja comedida nas atitudes
com os colegas.
Números da Sorte:
7, 9, 24, 26, 41, 43
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Braga

Interrupção
no abastecimento
de água em S. Victor

DOMINGO, 2 OUTUBRO 2022
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Crise Energética

Caminha

Produção hidroelétrica
suspensa em 15 barragens

José Luís Carneiro elogia desempenho
do concelho na Protecção Civil

A suspensão temporária da produção hidroelétrica em 15 barragens
entra em vigor, até que sejam alcançadas as cotas mínimas da sua
capacidade útil que venham a ser estabelecidas pela Agência
Portuguesa do Ambiente. Numa resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República na terça-feira, o Governo
criou “uma reserva estratégica de água nas albufeiras associadas
aos aproveitamentos hidroelétricos”, em Alto Lindoso, Alto
Rabagão, Alqueva, Castelo do Bode, Caniçada, Cabril, Paradela,
Lagoa Comprida, Salamonde, Santa Luzia, Vilar-Tabuaço, Vilarinho
das Furnas, Vendas Novas, Baixo Sabor (montante) e Gouvães.

O Município de Braga e a AGERE –
Empresa de Águas, Efluentes e
Resíduos de Braga informam, em
comunicado que, “devido a
trabalhos na rede de abastecimento, poderá haver interrupções no
fornecimento de água em algumas
ruas da Freguesia de São Victor, esta
terça-feira”. “Os trabalhos irão
decorrer a partir das 9 horas e pelo
período aproximado de 3 horas”.

Futebol feminino

Famalicão também suspende director
desportivo Samuel Costa

Juniores

SC Braga vence
Tondela e comanda
Zona Norte:
Vitória - Paços de Ferreira, 3-2
Vizela – Gondomar, 4-1
FC Porto – Boavista, 2-0
Anadia – Gil Vicente, 1-3
SC Braga – Tondela, 3-1
Famalicão – Rio Ave, 2-3
Lidera: SC Braga

Basquetebol

Vitória triunfa
Segunda jornada:
CAB Madeira – Ovarense, 77-80
Póvoa - Vitória SC, 76-86
Benfica – Lusitânia, 111-85

Juvenis

Famalicão derrota
Merelinense
Zona Norte:
Paços de Ferreira - Rio Ave, 0-2
Famalicão - Merelinense, 3-0
Boavista - Sporting de Braga, 1-1
Padroense - Vitória SC, 4-2
Palmeiras - FC Porto, 0-6
Lidera: FC Porto

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esteve ontem em Caminha, onde
participou em duas cerimónias. Logo pela manhã, visitou Riba de Âncora, onde foi feita a
apresentação das novas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) para o Concelho de
Caminha. Trata-se de um reforço na estratégia de proteção civil do Município, que o
governante classificou como um caso exemplar na Administração Local. Já no final da
manhã, na Vila de Caminha, decorreu a cerimónia do Dia Nacional da GNR.
O local escolhido para apresentação das EIP foi o Lugar do Souto do Rego Grande, em Riba
de Âncora, onde o governante pôde conhecer o trabalho desenvolvido na gestão de
combustíveis com recurso a pastorícia, de caprinos e ovinos, orientado pelo Conselho
Diretivo dos Baldios de Riba de Âncora.
Intervindo no início da cerimónia, o presidente da Câmara, Rui Lages, destacou a gestão
equilibrada e sustentável praticada no baldio, que classificou mesmo como “futurista”.
Referiu, a propósito, a plantação de 15 hectares de castanheiros, a gestão de combustíveis
com recurso a pastorícia com ovelhas (20 no momento) e cabras bravas (50 nesta altura) e
a dois cães de guarda de rebanhos. A isto junta-se a opção pela energia de fonte renovável
(solar), com 6 painéis solares já colocados que alimentarão toda a exploração. Acresce a
videovigilância nas 24 horas, em tempo real, diurna e noturna com câmaras de
infravermelhos, sendo também um auxílio à vigilância, com principal incidência na época
crítica para a ocorrência de incêndios florestais.
Em projeto há ainda um parque de visitas para as escolas e público em geral.
O presidente da Câmara sublinhou a importância do trabalho em conjunto e de forma
coordenada com Juntas de Freguesia, Comissões de Baldios, ICNF, Bombeiros e Sapadores
Florestais, com o objetivo de “cuidar e salvaguardar a nossa floresta e a nossa população”.
Sobre as EIP, Rui Lages referiu que o Município de Caminha conta agora com quatro
equipas de profissionais. As EIP são constituídas por um chefe de equipa e por quatro
bombeiros e cumprem com uma linha de orientação de profissionalização dos operacionais
que, no âmbito do sistema de proteção civil, desempenham as missões cometidas aos
corpos de bombeiros, a partir de uma parceria entre as Associações Humanitárias, os
Municípios e a Autoridade de Emergência e Protecção Civil.
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O Famalicão suspendeu o director desportivo do futebol feminino,
Samuel Costa, na sequência do processo que lhe foi instaurado pela
FPF, por denúncia, no seguimento do caso do alegado assédio
sexual do treinador Miguel Afonso. “O FC Famalicão refere, uma vez
mais, que censurará e não admitirá qualquer atitude de teor
abusivo ou de desigualdade de género”, refere a nota.
Publicidade

