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O empresário Daniel Vilaça é candidato à

presidência da direção da Associação

Empresarial de Braga (AEB) nas eleições

agendadas para o próximo dia 3 de maio.

O CEO da Nortempresa, Lda. e atual Vi-

ce-Presidente da AEB sucede a Domin-

gos Macedo Barbosa, que liderou a AEB

durante 14 anos. 

Na lista aos órgãos socais da AEB estão

Pedro Fraga, como candidato a Presiden-

te da Mesa da Assembleia Geral, e Do-

mingos Macedo Barbosa para Presidente

do Conselho Fiscal.  

Sob o lema ‘Servir e Valorizar a AEB’,

Daniel Vilaça assume que o principal

compromisso da equipa que lidera é

acrescentar valor e projetar um futuro

melhor para esta associação empresarial

ímpar de Braga e Portugal. 

Para o candidato a Presidente da Dire-

ção, a valorização da atividade e ativos da

AEB, a promoção do desenvolvimento,

competitividade, qualificação e moderni-

zação das empresas da região e o fortale-

cimento do movimento associativo e coo-

peração entre empresas são a base desta

candidatura que lidera para o quadriénio

2022-2025.

Daniel Vilaça manifestou ainda o propó-

sito de dar continuidade ao excelente tra-

balho desenvolvido por esta associação

empresarial nos últimos anos, em prol do

desenvolvimento e dignificação da comu-

nidade empresarial. 

Da candidatura à nova Direção da AEB,

cujo mandato de quatro anos se iniciará

no final do próximo mês de maio, fazem

parte, como vice-presidentes Varico Pe-

reira (Hotéis do Bom Jesus), Alberto

Gonçalves Pereira (Confiauto), Mário

Santos (Casa Santos de Vila Verde), Lou-

renço Fernandes (Spormex), Tito Silva

(Agência Caravela), Carlos Vaz (Incen-

tia), Mário Pereira (Café Vianna), Fran-

cisco Pereira (Letra - Cervejaria Artesa-

nal), e como Vice-Presidentes suplentes,

Sara Silva (Bragajav) e Silvina Alves

(Triformis). 

A lista candidata à Mesa da Assembleia

Geral integra Pedro Fraga (F3M) para o

cargo de Presidente, António Costa (Bra-

ga Oliva) para Vice-Presidente, José Dias

(Restaurante Bem-me-Quer) e Carlos Je-

rónimo (Fundição de Sinos de Braga) co-

mo Secretários.

Domingos Barbosa (Macedo Barbosa

Móveis), José Antunes (J. Antunes – Est.

Hoteleiros) e José Manuel Gomes (Arma-

zém dos Terceiros) são os candidatos a

Presidente, Vice-Presidente e Vogal do

Conselho Fiscal da AEB, respetivamente. 

A ato eleitoral decorrerá no dia 3 de

maio, das 10 às 19 horas, na sede social

da AEB.

ATO ELEITORAL AGENDADO PARA 3 DE MAIO

Daniel Vilaça lidera lista única

aos órgãos sociais da AEB

DR

Daniel Vilaça, atual vice-presidente da AEB, lidera lista única aos órgãos sociais

Voto de louvor 

unânime pelo 

desempenho 

de Domingos 

Macedo Barbosa

Por proposta do presidente da Mesa da

Assembleia Geral, Pedro Fraga, foi aprova-

do por unanimidade um voto de louvor

ao trabalho desenvolvido por Domingos

Macedo Brabosa durante os 14 anos em

que esteve à frente da Direção da Associa-

ção Empresarial de Braga.

Os associados manifestaram assim o seu

apreço e agradecimento pelo trabalho de-

senvolvido pelo empresário Macedo Bar-

bosa, que continuará a fazer parte dos ór-

gãos sociais da AEB. 

De acordo com a única lista a sufrágio,

Domingos Macedo Barbosa surge como

candidato a Presidente do Conselho Fiscal

da AEB.

Como empresário e dirigente associativo,

Domingos Macedo Barbosa é membro dos

órgãos sociais da AEB desde o ano 2000,

tendo assumido a Presidência da Direção

no ano de 2008 até à atualidade.
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SOCIEDADE
| Fábio Moreira | 

Após convite da Câmara Muni-
cipal do Seixal, o Município de
Braga integra a Rede do Movi-
mento de Municípios pela Paz.
Este movimento foi criado em
2016 por iniciativa do Conselho
Português para a Paz e Coopera-
ção (CPPC) e um conjunto de
municípios portugueses.

O movimento incide a sua ac-
ção em função de dez compro-
missos inspirados nos princípios
da Carta das Nações Unidas e
nos valores de Abril. A defesa da
paz, da cooperação e da solida-
riedade enquanto valores funda-
mentais para o desenvolvimento
humano e liberdade dos povos
são o principal desiderato desta
parceria entre municípios.

Lembrando que Braga é um
município atento e dedicado às
temáticas mais fracturantes da
sociedade, a vereadora da inova-
ção e coesão social sustenta a
característica inclusiva e inte-
gradora do concelho. “Faz todo
o sentido que estejamos inseri-
dos num movimento que promo-
ve a paz, mas também a colabo-
ração e partilha entre vários

municípios. Com esta adesão
pretendemos envolver todas as
associações e instituições da ci-
dade na cooperação e solidarie-
dade para a construção de pontes

de entendimento essenciais para
a consolidação da paz entre ter-
ritórios”, refere Carla Sepúlve-
da, salientando que é impreterí-
vel encontrar respostas mais

adequadas para enfrentar as
ameaças à paz.

Por via desta iniciativa, preten-
de-se que a comunidade em ge-
ral participe na demonstração de

valores e princípios humanistas,
consagrados na Carta dos Direi-
tos Humanos. Com esta adesão,
Braga compromete-se a imple-
mentar os dez compromissos pe-
la paz e a colaborar nas activida-
des definidas, envolvendo a
comunidade local e as entidades
que a integram. Integram este
movimento trinta e dois municí-
pios de várias regiões do país.

correiodominho.pt 1 de janeiro 2013 132 4 de Abril 2022 correiodominho.pt

Braga

Braga integra rede pela paz 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA, a convite do Município do Seixal, integrou Rede do Movimento de Municípios pela Paz. Carla
Sepúlveda, vereadora bracarense, defende que os municípios desempenham um papel muito relevante na sensibilização da paz.

SAÚDE
| Fábio Moreira | 

Palestras, Rastreios e Aulas
abertas são algumas das activi-
dades que, durante a semana,
pode participar em Lomar e Ar-
cos. Cientes de que a prevenção
e a promoção da saúde começa
com a prática de actividade físi-
ca e o diagnóstico precoce, a
União de Freguesias preparou,
em colaboração com várias enti-
dades, um programa vasto e gra-
tuito para alertar para a impor-
tância da prevenção, diagnóstico
e promoção de hábitos saudáveis
nesta semana em que se celebra

o Dia Mundial da Saúde. 
Durante toda a semana há um

conjunto de palestras e acções
de sensibilização a acontecer
nos vários jardins de infância e
escolas básicas que estão no ter-
ritório de Lomar e Arcos, sobre
higiene oral, nutrição e cuidados
da visão e que abrangerá mais de
350 crianças. 

Haverá também rastreios à vi-
são, podologia, nutrição, audio-
logia e dentição. Todos os ras-
treios são gratuitos mas carecem
de inscrição obrigatória junto
das entidades que os vão levar a
cabo.

Haverá ainda na junta de Lo-

mar, aula aberta de boccia, na
terça-feira às 15:30 horas e de
yoga, na quarta-feira às 19:30
horas. 

Já na junta de Arcos haverá au-
la aberta de karaté na quinta-fei-
ra às 19:30 horas e de danças de
salão na sexta-feira às 21:30 ho-
ras. A culminar esta semana re-
pleta de actividades, no domin-
go haverá uma aula aberta de
ginástica no loteamento do Ven-
toso, pelas 10:30 horas e, em se-
guida, será inaugurado o Parque
Infantil do Ventoso com a pre-
sença de elementos do executivo
da Câmara Municipal de Braga,
como o presidente Ricardo Rio.

Dia Mundial da Saúde

UF Lomar e Arcos promove Semana da Saúde com diversas actividades

lll
“Acreditamos que os 
municípios desempenham
um papel relevante 
para a sensibilização 
de situações como 
as migrações forçadas. 
Este projecto significa
também um incremento
positivo na medida em 
que a comunidade
educativa será chamada 
a ter um envolvimento 
assaz nas actividades 
que surgirão com este
movimento”.

Carla Sepúlveda
Vereadora da CM Braga

DR

UF Lomar e Arcos assinala Semana da Saúde com diversas actividades

DR

Braga integra Rede do Movimento de Municípios pela Paz, a convite da Câmara Municipal do Seixal
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DA EUROPA PARA O MINHO
| José Paulo Silva | 

Os presidentes das comissões

políticas distritais de Braga do

PS e do PSD concordam que o

actual Governo deve cumprir a

legislatura até ao fim. Convida-

dos do programa ‘Da Europa pa-

ra o Minho’ a analisar a compo-

sição do novo Governo e os

desafios da nova legislatura, o

socialista Joaquim Barreto e o

social democrata Paulo Cunha

comungaram da ideia de que o

executivo de António Costa tem

todas as condições para realizar

um mandato de quatro anos e

meio sem percalços.

“Os portugueses expressaram,

de forma inequívoca, que que-

rem um Governo de mandato

completo, ao entregar ao PS uma

maioria absoluta contra todas as

expectativas”, observou Paulo

Cunha, enquanto Joaquim Bar-

reto salientou que António Costa

“usa muito a expressão palavra

dada, palavra honrada” e que, na

última campanha eleitoral, “deu

a palavra aos portugueses que

queria ser Primeiro Ministro”.

Acrescentou o também deputado

que António Costa “personali-

zou e bipolarizou a campanha

entre ele e Rui Rio”, pelo que

“tem a responsabilidade de go-

vernar Portugal nos próximos

quatro anos e meio”.

Reagindo à posição do Presi-

dente da República que, no dis-

curso da tomada de posse do no-

vo Governo, avisou o Primeiro

Ministro que o mandato é para

cumprir na íntegra, não colocan-

do a possibilidade da sua saída a

meio da legislatura para assumir

um cargo europeu, o líder da Fe-

deração Distrital do PS manifes-

tou a convicção de que António

Costa vai levar o mandato até ao

fim, admitindo que “o Presiden-

te da República, com os poderes

que lhe estão conferidos, tenha

afirmado a sua vontade”.  

Joaquim Barreto lembrou co-

mo “um caso que não ficou bem

ao PSD” a renúncia ao cargo de

Primeiro Ministro de Durão Bar-

ros quando decidiu ir para a Co-

missão Europeia. “Essa situação

não se vai repetir”, garantiu.

O presidente da comissão polí-

tica distrital do PSD considera

que o Presidente da República

fez bem em deixar o aviso na to-

mada de posse do Governo,

“porque António Costa persona-

lizou a candidatura, aliás, bipo-

larizou-a” entre si próprio e Rui

Rio. Para além disso, Paulo Cu-

nha entende que “não podemos

começar uma legislatura, que se

antecipa de quatro anos e meio,

com o cenário de que, a qualquer

momento, isto pode cair, porque

o Primeiro Ministro resolve ir

para o Conselho Europeu ou está

cansado disto”.

Neste quadro político, o líder

distrital do PSD atribui ao Presi-

dente da República “um papel

ainda mais relevante a desempe-

nhar no equilíbrio das institui-

ções democráticas”, criando

“condições para que este Gover-

no de maioria absoluta não seja

um Governo absoluto, intransi-

gente, que não dialoga”.

Na análise aos nomes e à estru-

tura do novo Governo, Joaquim

Barreto vê “renovação, até pro-

funda em algumas áreas, onde se

procurou reduzir pastas, dando

mais coesão”.  O dirgente socia-

lista aplaude a inclusão da área

das Autarquias Locais no Minis-

tério da Coesão Territorial, bem

como a tutela dos Assuntos Eu-

ropeus no Primeiro Ministro,

“dando-lhe mais importância

política”. O presidente da co-

missão política do PSD é mais

cauteloso na avaliação, alegando

que “a orgânica governamental é

sempre motivo de muito deba-

te”, mas que importante é “como

o Governo funciona”, pelo que,

“dias depois da posse do Gover-

no, ninguém se atreverá a dizer

qual será o desempenho dos go-

vernantes”. 

Líderes distritais do PS e PSD querem
Governo até ao final da legislatura
PRESIDENTES das comissões políticas distritais do PS e PSD antevêem nova legislatura de maioria absoluta. Joaquim Barreto 
e Paulo Cunha de acordo quanto às condições únicas para os socialistas cumprirem mandato até ao fim.

DR

José Manuel Fernandes, Paulo Monteiro (director do Correio do Minho), Joaquim Barreto e Paulo Cunha no último programa ‘Da Europa para o Minho’

lll
“Temos um representante
nosso no Governo que é o
José Luís Carneiro, ministro
da Administração Interna.
Desvirtuar o sentido
democrático das pessoas
que votaram PS é  a mesma
coisa  dizer que José Luís
Carneiro não tem nada 
a ver com Braga.”

Joaquim Barreto
PS

lll
“Um dado importante é que
este Governo não vai ter
estado de graça. 
Queiramos ou não, haja
mais ou menos renovação, 
é um Governo que tem seis
anos de histórico. O grosso
da governação está há seis
anos em funções.”

Paulo Cunha
PSD
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DA EUROPA PARA O MINHO
| José Paulo Silva | 

“O PS tem todas as condições
para fazer as reformas, tratar da
convergência e da coesão e para,
no distrito de Braga, investir
mais do que se tem investido”,
afirmou o eurodeputado do
PSD, José Manuel Fernandes,
no programa ‘Da Europa para o
Minho’, destinado a perspecti-
var o novo ciclo governativo de
maioria absoluta. 

O eurodeputado justificou a
necessidade de reformas estrutu-
rais com o facto de Portugal, nos
últimos anos, ter “sido ultrapas-
sado por uma série de países em
termos de produto interno bruto
(PIB)”, sublinhando que “temos
perdido competitividade e coe-

são, temos crescido menos”.
Para o presidente da comissão

política distrital do PS, Joaquim
Barreto, “há certas reformas que
não podem ser mais adiadas”,
como as da regionalização, da
administração pública e do siste-
ma eleitoral, devendo o novo
Governo ter “preocupação com
o interior”. 

Joaquim Barreto, ex-presidente
da Câmara Municipal de Cabe-
ceiras de Basto, alerta para a ne-
cessidade de “inversão” do pro-
cesso de desertificação humana
do interior. “Estamos com um
abandono acentuado. Quer com
o PSD, quer com o PS perdia-se
população e fechava-se um ser-
viço. O próprio Estado, com o
encerramento de serviços, foi es-
timular e acentuar o abandono

do interior”, constatou.
Para Paulo Cunha, líder da dis-

trital do PSD, que cumpriu dois
mandatos como presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, “a questão da de-
sertificação do interior não se re-
solve com serviços públicos,
porque a maior parte deles são
digitais”. 

Entende que “a digitalização
ajudou a centralizar poderes”,
pelo que a afirmação do interior
“faz-se com a economia, com o
criar condições para que haja
empregos”. 

Ou seja, “o futuro do interior
não é ter as Finanças, os CTT, a
Segurança Social abertos, é ter
emprego, é ter teatro, é ter cine-
ma, é ter qualidade de vida”.
“Quando falo da reforma da ad-

ministração pública, temos de a
actualizar em função dos meios
digitais existentes e há serviços
que têm de ser vistos um a um”,
contrapôs Joaquim Barreto, re-
conhecendo que é necessário
“estimular o investimento para
criar riqueza e valorizar os pro-
dutos endógenos do interior”.

Ainda sobre esta matéria, os
dois líderes partidários concor-
daram que deve haver um olhar
diferenciado para a realidade na-
cional, afirmando Paulo Cunha
que não se resolve o problema
da coesão territorial “com medi-
das nacionais, mas com medidas
localizadas”, exemplificando
que “descentralizar a Educação
não é a mesma coisa para Lisboa
e para Cabeceiras de Basto”.

Joaquim Barreto aceitou que

“não podemos ter políticas
iguais para territórios que são di-
ferentes”, mas observou que há
serviços que têm de manter-se
nos vários territórios, nomeada-
mente em áreas essenciais como
a Justiça, a Educação ou a Saú-
de. Para o dirigente partidário e
deputado socialista, medida im-
portante também na nova legis-
latura é a reabertura do processo
de regionalização com a pers-
pectiva de referendo no ano de
2024.

Todas as condições para fazer
as reformas e tratar da coesão
CAPACIDADE reformista é exigida ao novo Governo de António Costa. Líder distrital do PS destaca
reabertura do processo de regionalização. O do PSD exige mais apoio ao investimento no interior.

DR

Regionalização e reforma da lei eleitoral foram alguns dos temas debatidos de índole nacional e parlamentar no programa

lll
“Portugal tem sido
ultrapassado por 
uma série de países
em termos de produto
interno bruto. Temos
perdido competitividade 
e coesão. Temos crescido
menos.”

José Manuel Fernandes
Eurodeputado

Paulo Cunha
“Não há uma
fragmentação
da oposição 
em Portugal”
O presidente da comissão política
distrital de Braga do PSD não vê no
crescimento dos partidos Chega e
Iniciativa Liberal nas últimas elei-
ções legislativas “uma fragmenta-
ção da oposição em Portugal”.
No programa ‘Da Europa para o Mi-
nho’, respondendo à questão sobre
quem vai liderar a oposição ao Go-
verno, Paulo Cunha relevou que
“nestas eleições os portugueses
quiseram o PS a governar e o PSD a
liderar a oposição”.  
Alegou que o facto de ter aconteci-
do o que aconteceu ao CDS, que
perdeu a sua representação parla-
mentar, e de haver dois partidos co-
mo o Chega e a Iniciativa Liberal
que cresceram substancialmente
“não quer dizer que o PSD perdeu o
protagonismo ao olhos dos portu-
gueses”.
O dirigente social democrata afirma
que os eleitores “entenderam que a
proposta de Rui Rio não era mere-
cedora dessa credibilidade, mas é
inequívoco que os portugueses
continuam a confiar no PSD para li-
derar uma oposição que queremos
mais activa, férrea e presente num
contexto de uma maioria absoluta”.

§nota



UMINHO
| Fábio Moreira | 

A professora Rosa Vasconcelos
foi reconduzida esta sexta-feira
como provedora do estudante da
Universidade do Minho para os
próximos dois anos. A cerimónia
realizou-se no salão nobre da
reitoria, no Largo do Paço, em
Braga, contando ainda com in-
tervenções da presidente do con-
selho geral, Joana Marques Vi-
dal, do reitor, Rui Vieira de
Castro e da representante da As-
sociação Académica, Ana Mar-
garida Gonçalves. A sessão ante-
cipou uma reunião do conselho
geral, no mesmo local.

Rosa Maria de Castro Fernan-
des Vasconcelos é professora as-
sociada da Escola de Engenharia
da UMinho (EEUM). Fez a li-
cenciatura em Engenharia Têxtil
e o doutoramento em Engenha-
ria - Tecnologia e Química Têx-
til pela UMinho. Presidiu o Con-
selho de Cursos de Engenharia e
o Conselho Pedagógico da
EEUM e é vice-presidente
(Member & Geographic Activi-
ties) da organização mundial
IEEE Education Society.

A provedora do estudante pro-
move os direitos dos estudantes,
recolhendo e tratando as quei-
xas, reclamações ou participa-
ções apresentadas, arbitrando si-
tuações de conflito, produzindo
recomendações internas e con-
tribuindo para a qualidade do
ambiente académico. Desenvol-

ve a sua acção mediadora com
autonomia e independência face
aos órgãos da UMinho, a qual
deve garantir resposta em tempo
oportuno e de modo adequado às
solicitações da provedora e ter
em conta as suas recomenda-
ções. A provedora do estudante
também elabora relatórios para

prevenir ou reparar situações in-
justas ou irregulares. O seu gabi-
nete é na sala C2.323 do campus
de Gualtar, em Braga e na sala
2.2.93 no campus de Azurém,
em Guimarães. O cargo já foi
ocupado pelos professores Antó-
nio Paisana e Paula Cristina
Martins .
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ENSINO
| Fábio Moreira | 

As turmas de Línguas e Huma-
nidades do 10.º ano da Escola
Secundária Carlos Amarante
realizaram, no dia 1 de Abril,
uma visita de estudo pela Rota
do Românico. A iniciativa de-
correu no âmbito da disciplina
de História A.

O grupo, constituído por 50
alunos das turmas O e P, acom-
panhados pelos professores

Francisco Marinho, Ana Marga-
rida Dias, Diogo Costa e Maria
Isabel Cardoso, iniciou a visita
pelo Centro de Interpretação do
Românico (CIR), localizado em
Lousada. O projecto expositivo
deste grande equipamento de di-
vulgação do património históri-
co-cultural distingue-se pelo ar-
rojo da sua arquitectura contem-
porânea, mas igualmente pelas
múltiplas experiências interati-
vas proporcionadas pelos seus
conteúdos museográficos.

O último espaço visitado foi o
Centro de Interpretação da Es-
cultura Românica. Aberto ao pú-
blico em 2020, este centro de in-
terpretação oferece ao visitante a
possibilidade de conhecer o con-
texto temporal, social e cultural
da arte românica, destacando a
importância dos pedreiros e es-
cultores na sua materialização.

O professor Francisco Marinho
defendeu que esta viagem marca
um passo no regresso à normali-
dade após a pandemia Covid-19.

No passado dia 1 de Abril

Alunos do 10.º ano da ESCA
visitaram Rota do Romântico

Rosa Vasconcelos reconduzida
como provedora do estudante
PROFESSORA da Escola de Engenharia da UMinho foi reconduzida no cargo de provedora do
estudante. Cargo foi anteriormente ocupado pelos docentes António Paisana e Paula Cristina Martins.

UMINHO

Rosa Vasconcelos continuará no cargo de provedora do estudante da Universidade do Minho

Entre 4 e 10 de Abril
Braga assinala semana
da interculturalidade
Braga volta a integrar a progra-
mação da Semana da Intercultu-
ralidade e é palco de mais de 10
actividades para pessoas de to-
das as idades, que irão abordar
valores como igualdade, cidada-
nia, inclusão, democracia na
educação e direitos humanos.
A programação arrancou ontem
com a exposição fotográfica
“Nós-Uma viagem Intercultural”,
a criação de painéis “Em sintonia
Eu, o Outro e o Mundo” e repre-
sentações gráficas “Meninos
iguais a mim”.

Braga
Grande final 
do Centurium decorre
a 20 de Maio
Braga prepara-se para acolher a
grande final inter-escolas do
Centurium - XIII Torneio de Jogos
Romanos de Tabuleiro, integrada
na Braga Romana.
Este evento espera que vá rece-
ber cerca de dois mil participan-
tes no dia 20 de Maio. Também,
nos dias 25, 26, 27 e 28 de Maio,
Braga também irá acolher o Tor-
neio das Famílias. 
Outra novidade deste ano é o
segmento Centurium Inclusat
que terá três dimensões diferen-
ciadas. 
“Esta é a prova que o  Centurium
2022 vem consolidar o papel da
inclusão no programa educativo”,
assume o mentor do Centurium,
Paulo Morais.

§breves
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Senhor dos Passos - Celeirós

CELEIRÓS
| Marlene Cerqueira | 

Celeirós foi ontem o destino de
milhares de pessoas que quise-
ram testemunhar o regresso da-
quele que é muito provavelmen-
te o maior evento realizado nesta
localidade e um dos maiores do
concelho: as Solenidades do Se-
nhor dos Passos.

Estas solenidades, cuja origem
remontam a 1946, como lem-
brou o pároco local, padre Pedro
Antunes, distinguem-se de todas
as outras realizadas na Arquidio-
cese pelos quadros bíblicos ao

vivo, integrados na procissão.
A Procissão dos Passos arran-

cou com a representação da en-
trada triunfal de Jesus Cristo em
Jerusalém, a Última Ceia, a pas-
sagem de Cristo pelo Horto das
Oliveira e a sua entrega por Ju-
das, o ‘traidor’, que apareceu à
frente de uma grande multidão
com guardas e o Centurião. Esta
primeira representação aconte-
ceu à porta da igreja antiga.

Num segundo momento, um
outro quadro vivo representa o
Encontro de Jesus Cristo com
Sua Mãe, um dos momentos
mais emotivos desta celebração

religiosa.
A procissão terminou nova-

mente junto à Igreja com a re-
presentação da Crucificação de
Jesus Cristo.

Este ano foram 70 as pessoas,
de várias idades, que deram cor-
po às representações. A cada
quadro, o cónego Luís Miguel
Rodrigues efectuou uma prega-

ção, sempre com mensagens que
interpelavam à reflexão e ora-
ção.

Nos últimos dois anos a pande-
mia impediu a saída da procis-
são. A realização da edição deste
ano foi decidida no final de Fe-
vereiro pelo que os actores/figu-
rantes tiveram pouco mais de
um mês para ensaiar.

Apesar do tempo ser escasso,
tudo correu da melhor da forma.

“Foi muito fácil mobilizar esta
comunidade que esteve muito
empenhada para realizar a Pro-
cissão”, contou o padre Pedro
Antunes, também ele a viver um
momento novo, como realçou,
lembrando que está na paróquia
desde Outubro passado.

“Nota-se um grande entusias-
mo e uma grande vontade de fa-
zer estas solenidades que são tão
marcantes da Arquidiocese de
Braga”, afirmou o pároco que
fez questão de deixar uma men-
sagem aos seus paroquianos:
“um obrigado muito, muito
grande pela disponibilidade, es-
forço e sacrifício, não só hoje,
mas em toda a preparação desta
celebração”. Para presidir à pro-
cissão, o pároco convidou o pa-
dre Paulo Pereira, do arcipresta-
do de Famalicão, e para prega-
dor foi convidado o cónego Luís
Miguel Rodrigues. 

Às celebrações assistiu ainda o
ex-pároco de Celeirós, o padre
Joaquim Mesquita.  

Quadros bíblicos ao vivo são marca
distintiva dos Passos de Celeirós
SOLENIDADES do Senhor dos Passos foram retomadas ontem em Celeirós, destacando-se os seus
quadros bíblicos ao vivo que distinguem a procissão das restantes realizadas na região.

CARLOS PEREIRA

Momento da representação da Última Ceia, na abertura da Procissão dos Passos

lll
As Solenidades do Senhor dos Passos de Celeirós 
distinguem-se pelos quadros vivos que reconstituem 
alguns momentos marcantes dos últimos dias de Jesus Cristo. 
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Senhor dos Passos - Celeirós

CELEIRÓS
| Marlene Cerqueira | 

Foram mais de 300 as pessoas
que este ano deram forma à em-
blemática Procissão do Senhor
dos Passos de Celeirós que, reto-
mando a tradição, se realizou no
V Domingo na Quaresma. 

Nos dois últimos anos a pande-
mia não permitiu a realização da
Procissão, mas o certo é que ela
regressou este ano com o esplen-
dor de sempre a com uma gran-
de mobilização da comunidade
de Celeirós que não esconde or-
gulho pela concretização do
evento que é um dos maiores
cartazes desta localidade.

Carlos Alberto Silva, porta-
voz, da organização explicou
que foi muito fácil mobilizar as
pessoas, apesar do pouco tempo
que houve para preparar tudo
para o grande dia que se viveu
ontem. 

“Quando em finais de Feverei-
ro foi decidido avançar com a
realização da Procissão, foi lan-
çado o apelo e as pessoas com-
pareceram. Muitas já o fazem há
anos, mas também há quem este-
ja a participar este ano pela pri-
meira vez”, contou Carlos Al-
berto Silva, ele próprio um
participante desde os tempos de
crianças, como recordou.

“O mais complicado foi mes-
mo a parte burocrática, as licen-
ças”, contou, realçando que, fe-
lizmente, todas as autorizações
chegaram a tempo.

É Carlos Alberto quem avança
com uma estimativa do número
de participantes, referindo que
nos quadros bíblicos ao vivo

participam 70 pessoas, de várias
idades. Estas juntam-se depois
aos ‘anjinhos’, que foram cerca
de 100, e todas as outras pessoas
que integraram o cortejo que
percorreu as artérias centrais de
Celeirós. “Ao todo, serão mais
de 300 pessoas a participar nesta
procissão”, estima.

“Não foi nada difícil arranjar
as pessoas para a Procissão. Este
é um grupo enorme, fantástico,
de pessoas, quase todas elas da
freguesia, que gostam da fregue-
sia e que têm orgulho em manter
viva esta grande tradição que dá
nome a Celeirós”, referiu.

Apesar de o tempo para ensaiar
não ter sido muito, o grupo cum-

priu a missão, sobretudo ans re-
presentações que voltaram a
emocionar os milhares de pes-

soas que juntaram ao longo do
percurso para assistir a este
evento.

Procissão mobilizou mais de 300 pessoas
ESTE ANO, as Solenidades do Senhor dos Passos de Celeirós mobilizaram mais de 300 pessoas, entre as quais 70 que integraram
os quadros bíblicos ao vivo e uma centena que participaram como “anjinhos” (figurados) na procissão.

CARLOS PEREIRA

Andor de Jesus Cristo é um dos pontos marcantes desta Procissão dos passos

lll
Carlos Alberto Silva avançou
que a realização das
Solenidades do Senhor 
dos Passos de Celeirós tem
custos financeiros
associados que, este ano,
andam entre os seis e os
sete mil euros. Nesse
âmbito, agradece a todos
quantos contribuíram no
peditório, assim como 
à UF de Celeirós, Aveleda 
e Vimieiro e à Câmara 
de Braga.

CARLOS PEREIRA

Cerca de uma centena de ‘anjinhos’ integraram esta procissão

Publicidade
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Senhor dos Passos - Celeirós

CELEIRÓS
| Marlene Cerqueira | 

O orgulho é o sentimento que
dominou entre todos aqueles que
participaram ontem na Procissão
dos Passos de Celeirós. Alguns
estrearam-se este ano, mas mui-
tos outros repetiram uma expe-
riência que cumprem todos os
anos desde tenra idade.

Rui Braga foi um dos que se
estrearam ontem nesta procis-
são, como contou ao ‘Correio do
Minho’: “É a minha primeira
participação na vida adulta. Foi
desafiado pelo meu amigo Car-
los Alberto e é um orgulho estar
aqui hoje, junto desta gente es-
pectacular, a participar neste
grande evento da freguesia”.

A experiência foi tão boa que

pensa regressar em futuras edi-
ções.

Helena, Sandra, Fátima, Emí-
lia, Elisabete e Maria José são
todas “nascidas, criadas e vivi-
das em Celeirós”, como nos con-
taram. São presença habitual em
todas as Procissões dos Passos
desde os tempos em que eram
crianças. Ontem voltaram a par-
ticipara, mas desta vez com um
sentimento muito especial, co-
mo nos contaram: “Vamos levar
o pálio. É a primeira vez que são
mulheres a fazê-lo”.

Esta novidade “não aconteceu
por falta de homens”, uma vez
que foram sempre eles a carre-
gar o pálio, mas sim por iniciati-
va das mulheres. “Surgiu a ideia
e arranjou-se logo seis mulheres
para cumprir esta missão”, con-

taram, realçando ainda que para
Celeirós é muito importante ter
de volta esta celebração dos Pas-
sos. “Já se sentia que era neces-
sário fazer alguma coisa. Por
causa da pandemia, as pessoas
andavam tristes e isoladas. o re-
gresso da procissão voltou a fa-
zer crescer o espírito de comuni-
dade e o convívio entre as
pessoas, até porque a grande
maioria dos participantes são cá
de Celeirós”, realçaram.

Outra novidade na procissão
deste ano foi a integração de um
representante de cada uma das
famílias que são mordomas do
compasso pascal. 

Na visita pascal vão andar no-
ve cruzes em Celeirós e marca-
ram presença na procissão um
representante de cada uma.

“É um orgulho participar nos nossos Passos”
PARTICIPANTES nas Solenidades do Senhor dos Passos de Celeirós confessam que sentem “um orgulho muito especial” 
por participar na retoma daquele que é o maior evento da terra.

CARLOS PEREIRA

Vários movimentos associativos da freguesia participam nesta procissão

CARLOS PEREIRA

Rui Braga participa pela primeira vez, respondendo ao desafio de Carlos Alberto

CARLOS PEREIRA

Grupo de mulheres carregou, pela primeira vez, o pálio nesta procissão

CARLOS PEREIRA

Participaram representantes de cada uma das nove cruzes da visita pascal

Publicidade
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Senhor dos Passos - Celeirós

CELEIRÓS
| Marlene Cerqueira | 

“Felizmente, após dois anos, é
com grande orgulho e satisfação
que a Procissão dos Passos de
Celeirós volta a sair à rua. É um
dia marcante para toda a popula-
ção, que se mobilizou para con-
cretizar este grande evento”. 

As palavras são de Carlos Gui-
marães, o presidente da Junta de
Freguesia da União de Fregue-
sias de Celeirós, Aveleda e Vi-
mieiro, que marcou presença nas
solenidades de ontem. 

O autarca lembra que em Ja-
neiro, quando as restrições co-
meçaram a ser levantadas, co-
meçou a surgir a hipótese de
realizar a procissão e a Junta de
Freguesia depressa se associou a
esta posição, consciente da im-
portância deste evento para Ce-
leirós. 

“Este é um dos maiores even-
tos não só de Celeirós, mas de
todo o concelho. Apesar de ser
religioso, a Junta de Freguesia
faz questão de estar presente e
de apoiar, tanto financeiramente
como em termos logísticos na-

quilo que lhe é solicitado”, ex-
plicou.

Natural de Celeirós, Carlos
Guimarães participou ontem pe-
la primeira nestas solenidades
no papel de presidente da Junta
de Freguesia. Confessou que o
fez com um sentimento “muito
especial”. E revelou: “É um or-
gulho estar neste lugar, onde o
meu avô também esteve, pois foi
presidente da Junta entre 1960 e
1974”, recordou Carlos Guima-
rães, revelando ainda que os
seus avós durante mais de 40
anos participaram na organiza-
ção da Procissão dos Passos.
“Portanto, desde que eu era
criança que participo neste gran-
de evento e estou muito feliz por
ver a procissão novamente na
rua e perceber a felicidade das
pessoas por isso estar a aconte-
cer”, revelou.

Carlos Guimarães percorreu a
procissão acompanhado pela vi-
ce-presidente da Câmara de Bra-
ga, Sameiro Araújo, que repre-
sentou o Município.

Carlos Guimarães: “Este é um dia
marcante para toda a população”
PRESIDENTE da Junta testemunha a importância das Solenidades dos Passos para a comunidade
local, realçando o “grande orgulho e satisfação” por a Procissão voltar sair à rua.

CARLOS PEREIRA

Município fez-se representar pela vice-presidente da Câmara Municipal, Sameiro Araújo

CARLOS PEREIRA

Carlos Guimarães participou pela primeira vez na procissão como presidente da Junta

CARLOS PEREIRA

Procissão é um evento religioso e mobiliza muitos participantes e muita assitência

Publicidade



ESPOSENDE
| Fábio Moreira | 

Lexi Gomes e a cantina da Asso-
ciação de Pais da Escola Básica
de Facho foram os grandes ven-
cedores dos concursos de culiná-
ria ‘Fish Chef’ e ‘Cantinas Esco-
lares Sustentáveis’, respectiva-
mente. Ambos os concursos fo-
ram levados a cabo pela Câmara
Municipal de Esposende, com o
presidente Benjamim Pereira a
acompanhar a final das provas. 

O evento contou com a colabo-
ração do IPCA na cedência das
instalações, do supermercado
Mercatlas na disponibilização
dos ingredientes, bem como da
Escola Profissional de Esposen-
de. Contou, ainda, com a presen-
ça de Cátia Goarmon, partici-
pante no concurso MasterChef.

Depois das eliminatórias reali-
zadas em cada uma das escolas

do 2.º e 3.º ciclos do concelho,
os finalistas do ‘Fish Chef’ tive-
ram a derradeira prova, tendo-se
sagrado vencedora a aluna Lexi
Gomes, da Escola Básica Antó-
nio Rodrigues Sampaio, com o
prato ‘linguine com salmão fu-
mado’.

Nesse mesmo local, teve lugar
também a entrega dos prémios
do Concurso Cantinas Escolares
Sustentáveis, sendo que a vence-
dora foi a cantina da Associação
de Pais da Escola Básica do Fa-
cho, com o prato Massada de
Peixe com salada, que conquis-
tou também a Menção Honrosa
“Incentivo à redução de desper-
dício alimentar”.

A avaliação dos pratos das can-
tinas escolares esteve a cargo de
Rita Pinheiro, do Instituto Poli-
técnico de Viana do Castelo, e
de Rui Lima, nutricionista da di-
recção geral de educação.

Publicidade
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EsposendeMinho

Esposende
Câmara Municipal promove roteiro 
de visita aos moinhos do concelho
Como forma de assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, que se comemora no
próximo dia 7 de Abril, o Município de Esposende vai promover, nesse dia,
um roteiro de visita aos moinhos da Abelheira-Marinhas e de Apúlia, que in-
clui também a visita à Casa das Marinhas. 
O roteiro inicia com a visita à Casa das Marinhas, inspirada, arquitectada e
construída a partir de um moinho em habitação pelo conceituado arquitec-
to esposendense Viana de Lima.
A participação é gratuita, contudo carece de inscrição prévia, até 6 de Abril,
através do email turismo@cm-esposende.pt. O ponto de partida será no
Centro de Informação Turística de Esposende, pelas 10 horas.

§Dia Nacional dos Moinhos

Jovens chefs 
e cantinas são
premiados 
em concursos
LEXI GOMES E CANTINA DA APEB FACHO foram
os vencedores dos concursos culinários levados 
a cabo pela Câmara Municipal de Esposende.

DR

Cantina da Associação de Pais da Escola Básica de Facho venceu prova ‘Cantinas Escolares Sustentáveis’



GUIMARÃES
| Fábio Moreira | 

O 29.º Congresso do CDS-PP,
que decorreu no Pavilhão Mul-
tiusos de Guimarães, terminou
ontem com a eleição dos novos
órgãos nacionais e a confirma-
ção de Nuno Melo como líder,
depois de a sua moção de estra-
tégia global ter sido a grande
vencedora, com uma aprovação
de 73 por cento dos votos. 

Os antigos líderes do CDS-PP
Manuel Monteiro, Paulo Portas
e Assunção Cristas já anuncia-
ram publicamente o seu apoio a
Nuno Melo. Numa primeira
reacção aos resultados, e rodea-
do por apoiantes, o candidato

afirmou que “não podia pedir
uma votação mais expressiva do
que essa que acabou por se re-
gistar” e revelou estar “muito fe-
liz” por se tornar no novo líder
deste partido.

O novo líder do CDS-PP terá
sete vice-presidentes na sua
equipa: Telmo Correia, Álvaro
Castello-Branco, Paulo Núncio,
Varandas Fernandes, Maria Luí-
sa Aldim, Diogo Moura e Ana
Clara Birrento.

Nuno Melo explicou ontem
que a ex-deputada Cecília Mei-
reles não integra as listas do par-
tido por razões “estritamente
profissionais”.

“A Cecília Meireles não estará
nas listas do partido numa pers-

pectiva executiva por razões da
sua vida profissional estritamen-
te, mas continua no CDS-PP”,
afirmou o centrista aos jornalis-
tas que foi recebido com aplau-
sos à entrada do pavilhão mul-
tiusos, em Guimarães, no dis-
trito de Braga.

Nuno Melo ressalvou que Ce-
cília Meireles é um “dos melho-
res activos do CDS-PP” e que,
apesar de não integrar as listas
do partido, continua no partido a
“dar o melhor de si”.

“Quero revelar muitas Cecília
Meireles a este país, são várias
as que temos dentro do nosso
partido”, notou o novo presiden-
te do partido democrata-cristão,
Nuno Melo.

Antigo presidente do partido
Paulo Portas deposita confiança
na reconstrução do CDS-PP
O antigo líder do CDS-PP
Paulo Portas desejou on-
tem “bom trabalho e efi-
cácia nos resultados” a
Nuno Melo na presidên-
cia do partido, e conside-
rou que “todas as ajudas
para poder reconstruir o
CDS como instituição são
bem-vindas”.
Portas, que presidiu ao
CDS-PP durante 16 anos,
foi ontem a Guimarães
votar nos órgãos nacio-
nais, como tinha anun-
ciado no sábado, o que nunca tinha feito desde que tinha saí-
do da liderança, regressando imediatamente a seguir a
Lisboa por “compromissos profissionais”.
“Decidi vir aqui hoje de manhã usar o direito de voto por ine-
rência por ter tido esse cargo, nunca o tinha feito antes por
imparcialidade, mas achei que eram circunstâncias absoluta-
mente excepcionais”, afirmou, aludindo ao facto de o CDS ter
perdido, pela primeira vez na história, representação parla-
mentar.
Questionado, por várias vezes, sobre o que significava o re-
gresso do antigo líder Manuel Monteiro aos Congressos do
CDS-PP e se se antevia uma reconciliação entre os dois, Paulo
Portas nunca disse o nome do antigo presidente centrista.
“O mais importante deste congresso pareceu-me que o CDS
deitou contas à vida e não fez ajustes de contas e isso é um
primeiro passo bom. Todas as ajudas para poder reconstruir o
CDS como instituição são bem-vindas”, disse Paulo Portas

§29.º Congresso do CDS

Nuno Melo assume direcção do CDS
POLÍTICO FAMALICENSE terá sete vice-presidentes na sua equipa, entre os quais Paulo Núncio, Telmo Correia e Diogo Moura,
mas figuras como Cecília Meireles ou João Almeida ficaram de fora desta nova direcção do partido centrista.

JOSÉ COELHO/LUSA

Nuno Melo é novo presidente do CDS-PP, com a sua moção a ter 73 por cento dos votos

DR

Paulo Portas, ex-presidente do CDS
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I LigaDesporto

SC BRAGA CONSOLIDA QUARTO LUGAR
VENCEU BENFICA e tirou proveito da derrota do Gil Vicente. Vitória aproxima-se. Vizela respira melhor após triunfo no Estoril.

JORNADA 28

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M SPTS.

1. FC Porto 73 27 23 4 0 68 19 11 2 0 34 9 12 2 0 34 10
2. Sporting 70 28 22 4 2 56 17 12 1 1 26 5 10 3 1 30 12
3. Benfica 61 28 19 4 5 70 28 9 2 3 33 14 10 2 2 37 14
4. SC Braga 52 28 15 7 6 46 28 8 4 3 25 13 7 3 3 21 15
5. Gil Vicente 46 28 12 10 6 39 28 5 5 4 20 16 7 5 2 19 12
6. Vitória SC 39 28 11 6 11 38 37 7 2 4 24 18 4 4 7 14 19
7. Estoril 34 28 8 10 10 32 34 3 6 5 18 19 5 4 5 14 15
8. Marítimo 33 28 8 9 11 32 37 3 6 5 15 15 5 3 6 17 22
9. Paços F. 33 28 8 9 11 25 34 4 5 5 16 19 4 4 6 9 15

10. Sta. Clara 31 27 7 10 10 30 43 6 5 3 18 21 1 5 7 12 22
11. Boavista 30 28 5 15 8 33 41 3 9 2 18 16 2 6 6 15 25
12. Portimonense 29 28 7 8 13 26 34 2 4 8 11 19 5 4 5 15 15
13. Vizela 29 28 6 11 11 31 46 3 6 5 13 18 3 5 6 18 28
14. Famalicão 28 28 6 10 12 34 43 3 6 5 14 16 3 4 7 20 27
15. Arouca 26 28 6 8 14 27 49 4 2 8 13 28 2 6 6 14 21
16. Tondela 25 28 7 4 17 36 55 4 2 8 20 27 3 2 9 16 28
17. B. SAD 21 28 4 9 15 17 46 4 3 7 12 26 0 6 8 5 20
18. Moreirense 20 28 4 8 16 24 45 3 3 8 15 20 1 5 8 9 25

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Famalicão, 1; Boavista, 2
FC Porto-Sta. Clara (20.15h)
Marítimo, 1; Tondela, 3
Sporting, 2; Paços F., 0
Estoril, 1; Vizela, 2
Arouca, 2; Gil Vicente, 1
B. SAD, 2; Portimonense, 0
SC Braga, 3; Benfica, 2
Moreirense, 0; Vitória SC, 1

Benfica - B. SAD
Paços F. - Marítimo
Boavista - Arouca
Portimonense - Famalicão
Vitória SC - FC Porto
Sta. Clara - Estoril
Gil Vicente - Moreirense
Vizela - SC Braga
Tondela - Sporting

MARCADORES

21 GOLOS 
Darwin Nuñez (Benfica); 
15 GOLOS 
Ricardo Horta (SC Braga);
14 GOLOS
Mehdi Taremi (FC Porto);
Luis Diaz (FC Porto);
13 GOLOS
Fran Navarro (Gil Vicente)
12 GOLOS
Óscar Estupiñán (Vitória)
11 GOLOS
Simon Banza (FC Famalicão)
Evanilson (FC Porto)
Paulinho (Sporting)
10 GOLOS
Peter Musa (Boavista)

I LIGA PORTUGUESA

TOTOBOLA
1. Sporting - P. Ferreira 1
2. Moreirense - Vitória SC 2
3. Arouca - Gil Vicente 1
4. Marítimo - Tondela 3
5. Famalicão - Boavista 2
6. Estoril - FC Vizela 2
7. B SAD - Portimonense 1
8. D. Chaves - Nacional 1
9. Farense - Covilhã 1

10. E. Amadora - Vilafranq. 2
11. Barcelona - Sevilha 1
12. Wolverhampton - A. Villa 1
13. Atalanta - Nápoles 1

SUPER 14
Juventus - Inter Milão 2

Publicidade

Apartamento situado em zona nobre e privilegiada, junto ao parque da cidade, do castelo de 
Guimarães a poucos minutos do centro da cidade,  dispõe nas imediações de todo o tipo de serviços, 
comércio, restauração, farmácia, escola, meios de transporte e parque infantil.

Apartamento T3 em Costa, Guimarães 235.000 €

ZMPT549314 

(+351) 936 774 401
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28.ª JORNADA
| Fábio Moreira | 

O Vitória SC venceu o dérbi vi-
maranense com o Moreirense
por 0-1, num jogo a contar para
a 28.ª jornada da I Liga. O golo
solitário do encontro foi aponta-
do por Rochinha, à passagem
dos 62 minutos.

Os vitorianos entraram melhor
neste dérbi vimaranense com a
turma de Moreira de Cónegos e
depressa procuraram chegar à
vantagem. Logo aos cinco minu-
tos, Rafa Soares, após um gran-
de trabalho individual de Tiago
Silva, pôs os reflexos de Pasina-
to à prova, com o guardião da
casa a dar uma boa resposta.

Já a meio do primeiro tempo,
novo lance de perigo para o Vi-
tória sc. Janvier rematou cruza-
do e a bola passou perto da bali-
za de Pasinato.

O Moreirense FC acabou por
responder já para lá da meia ho-
ra de jogo. Rafael Martins, numa
das raras excursões dos cónegos
ao último terço dos vitorianos,
cabeceou por cima, após um
bom cruzamento de Paulinho.

Já no segundo tempo, os cóne-
gos deram início a uns 25 minu-
tos recheados de acção. Pauli-
nho, aos 50 minutos, levou
Bruno Varela a uma defesa mui-
to apertada. Na resposta, os vito-
rianos de Pepa, através de Jan-
vier, obrigaram Pasinato a uma
defesa incompleta. Na recarga,

Rochinha atirou por cima.
Aos 59 minutos, o Vitória SC

pediu grande penalidade sobre
Rochinha, mas o árbitro Gusta-
vo Correia nada assinalou.

O jogo continuou com um rit-
mo elevado e, mais uma vez, o
Vitória SC voltou a desperdiçar
uma oportunidade para inaugu-
rar o marcador. Desta feita, Es-

tupiñán, aos 61 minutos, atirou
por cima.

Porém, dois minutos depois, as
redes finalmente balançaram no
Parque Desportivo Comendador
Joaquim de Almeida Freitas.
Cruzamento da direita com a bo-
la a sobrar para Rocinha que ati-
rou cruzado para o golo dos vi-
torianos de Pepa.

O mesmo Rochinha voltaria a
ficar muito perto de marcar aos
69 minutos. O jogador do Vitó-
ria SC rematou colocado e a bo-
la saiu ao lado, sem antes tirar
tinta ao poste da baliza defendi-
da por Pasinato.

Até ao final do encontro, os pu-
pilos de Pepa controlaram a par-
tida e ainda tiveram mais duas

boas ocasiões para obterem o
golo da tranquilidade, que aca-
bou por nunca chegar. Primeiro,
Geny Catamo, aos 81m, rematou
por cima. Depois foi Bruno
Duarte que, aos 87 minutos, em
posição priveligiada após um
excelente passe do médio Jan-
vier, acabou por rematar cruzado
para fora.

Tento solitário de Rochinha encurta
distância do Vitória SC para a Europa
DÉRBI VIMRANENSE entre Moreirense FC e Vitória SC foi resolvido aos 62 minutos com Rochinha a fazer o único golo da partida.
Vitorianos aproximam-se dos lugares de qualificação para as competições europeias. Moreirense em perigo de descida.

Substituições Walterson por Derik (63m), Rúben
Lameiras por Geny (67m), Jefferson Júnior por Pe-
dro Amador (75m), Franco por Ibrahima (75m),
Frimpong por Mirallas (75m), Estupiñán por Bruno
Duarte (81m), Rafael Martins por André Luís
(81m), Alfa Semedo por Bamba (82m) e Rochinha
por Nélson da Luz (90+1m).

Disciplina cartões amarelos para Estupiñán
(23m), Alfa Semedo (36m), Rochinha (45+2m),
Yan Matheus (45+2m), Bamba (88m), Tiago Silva
(90+4m) e Fábio Pacheco (90+5m).

Golos Rochinha (62m)

Pasinato
Paulinho
Artur Jorge
Rosic
Frimpong
Jefferson Júnior
Fábio Pacheco
Franco
Yan Matheus
Rafael Martins
Walterson

Bruno Varela
Miguel Maga
Borevkovic
Abdul Mumin
Rafa Soares
Tiago Silva
Alfa Semedo
Janvier
Rúben Lameiras
Estupiñán
Rochinha

MOREIRENSE FC
COMENDADOR JOAQUIM DE ALMEIDA FREITAS

Ricardo Sá Pinto Pepa

0 1
VITÓRIA SC

Árbitro Gustavo Correia (AF Porto)
Assistentes Inácio Pereira e Tiago Leandro
VAR Bruno Esteves

Intervalo
0-0

VSC

Rochinha apontou o único golo do dérbi vimaranense entre Vitória SC e Moreirense FC, aos 62 minutos
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Ricardo Sá Pinto (Moreirense) 
“Não fomos felizes”
“Foi um dérbi entre duas grandes equipas. A
diferença de classificação não se notou em
campo. Fizemos uma grande primeira parte.
Mais uma vez, não fomos uma equipa feliz.
Não merecíamos sair daqui com uma derrota.
Não temos sido uma equipa feliz nas últimas
jornadas, mas garanto que toda a gente neste
clube, direcção, equipa técnica, jogadores,
adeptos, estamos todos juntos e vamos lutar
até ao fim pela permanência.”

Hugo Silva (adjunto Vitória SC)
“Tivemos personalidade”
“Fomos uma equipa com muita personalidade
durante toda a partida contra um adversário
que nos deu sempre muita luta. Contudo, sem-
pre que aumentamos os índices de agressivi-
dade, acabamos por conseguir desequilibrar a
partida e conseguimos arrecadar um triunfo
mais que justo para nós. Tivemos sempre mui-
to controlo sobre o nosso adversário e saímos
com mais um passo dado rumo ao nosso objec-
tivo.”

§cabines
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1,995€
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1,999€
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CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Rui Miguel Graça | 

O Länk Vilaverdense obteve o
primeiro ponto na luta pela subi-
da de divisão, num empate a
dois golos na deslocação ao re-
duto do São Martinho. Com
duas jornadas decorridas, Sal-
gueiros e Paredes estão no topo
da classificação. As duas equi-
pas mediram forças e acabaram
por dividir os pontos. 

Na luta pela permanência, des-
taque para o Merelinense que re-
cebeu e Vianense, num triunfo
por 2-1. Foi a segunda vitória do
conjunto bracarense, que lidera
de forma isolada a série 1 da ma-
nutenção. No outro jogo da série
o Forjães e o Limianos empata-
ram, sendo que foi o primeiro
ponto para cada uma das duas
equipas.

Na série 2 da manutenção lide-

ra o Maria da Fonte, após um
empate na deslocação ao terreno
do Pedras Salgadas sem golos.
No outro jogo, o Mirandela e o
Macedo de Cavaleiros também

dividiram os pontos. Lidera o
conjunto da Póvoa de Lanhoso,
com quatro pontos somados.

Já na série 3, o Berço conse-
guiu o primeiro ponto desta se-

gunda fase, após um empate ca-
seiro (2-2) na recepção ao Tir-
sense. 

Comanda o Amarante, que es-
magou o Vila Real fora de por-

tas.
Na próxima jornada destaque

para um dérbi entre Vianense e o
Forjães. Já o Maria da Fonte re-
cebe o Mirandela.

Merelinense soma segunda vitória
CONJUNTO bracarense está imbatível na luta pela manutenção, numa série que tem apenas emblemas minhotos. Na série 2, 
o Maria da Fonte manteve a liderança após empate fora de portas. Länk obteve o primeiro ponto na corrida pela subida.
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SCB

SC Braga B empatou em Setúbal

C. PORTUGAL SUBIDA J.2

1. Salgueiros 2 1 1 0 2 1 4
2. Paredes 2 1 1 0 1 0 4
3. Leça 2 1 0 1 2 1 3
4. Marítimo B 2 1 0 1 2 3 3
5. Länk 2 0 1 6 3 4 1
6. S. Martinho 2 0 1 1 3 4 1

São Martinho, 2; Länk, 2
Leça, 2; Marítimo B, 0
Salgueiros, 0; Paredes, 0

Marítimo B - Salgueiros
Länk - Paredes
São Martinho - Leça

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

C. PORTUGAL MANUTEN.1 J.2

1. Merelinense 2 2 0 0 4 2 6
2. Vianense 2 1 0 1 4 4 3
3. Limianos 2 0 1 1 3 4 1
4. Forjães 2 0 1 1 2 3 1

Merelinense, 2; Vianense, 1
Forjães, 1; Limianos,1

Vianense - Forjães
Limianos - Merelinense

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

C. PORTUGAL MANUTEN.2 J.2

1. M. Fonte 2 1 1 0 3 1 4
2. Mirandela 2 0 2 0 1 1 2
3. P. Salgadas 2 0 2 0 0 0 2
4. Macedo 2 0 1 1 2 4 1

P. Salgadas, 0; Maria da Fonte, 0
Mirandela, 1; M. Cavaleiros 1

Maria da Fonte - Mirandela
M. Cavaleiros - P. Salgadas

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

C. PORTUGAL MANUTEN.3 J.2

1. Amarante 2 2 0 0 8 0 6
2. Vila Real 2 1 0 1 3 7 3
3. Berço 2 0 1 1 3 5 1
4. Tirsense 2 0 1 1 2 4 1

Berço, 2; Tirsense, 2
Vila Real, 0; Amarante, 6

Tirsense - Vila Real
Amarante - Berço

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

LIGA 3 SUBIDA1 J.2

1. Alverca 2 2 0 0 4 1 6
2. Torreense 2 1 0 1 3 3 3
3. Vitória B 2 1 0 1 2 3 3
4. Felgueiras 2 0 0 2 2 4 0

Alverca, 2; Vitória B, 0
Torrense, 2; Felgueiras, 1

Vitória B - Torrense
Felgueiras - Alverca

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

LIGA 3 SUBIDA2 J.2

1. SC Braga B 2 1 1 0 3 2 4
2. Oliveirense 2 1 1 0 2 1 4
3. Vitória FC 2 0 1 1 3 4 1
4. Leiria 2 0 1 1 0 1 1

Vitória FC, 2; SC Braga B, 2
Oliveirense, 0; Leiria, 0

SC Braga B - Oliveirense
Leiria - Vitória FC

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

LIGA 3 MANUTEN.3 J.2

1. Canelas 2 0 1 1 2 4 9
2. Fafe 2 2 0 0 5 1 8
3. Lourosa 2 0 1 1 1 3 7
4. Anadia 2 0 2 0 2 2 6

Anadia, 1; Lourosa, 1
Canelas, 1; Fafe, 3

Fafe - Anadia
Lourosa - Canelas

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

LIGA 3 MANUTEN.4 J.2

1. SJ Ver 2 2 0 0 3 1 11
2. Sanjoan. 2 0 1 1 2 3 8
3. Pevidém 2 1 0 1 4 3 4
4. Montalegre 2 0 1 1 3 5 4

SJ Ver, 1; Sanjoanense, 0
Pevidém, 3; Montalegre, 1

Sanjoanense - Pevidém
Montalegre - SJ Ver

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Liga 3
SC Braga B empata e lidera
O SC Braga B empatou a dois golos na deslocação a Setúbal e mantém 
a liderança da série 2 no grupo da subida. No grupo 1, o Vitória B perdeu 
na deslocação a Alverca, conjunto que curiosamente é o comandante.
Na luta pela manutenção, destaque para o triunfo do Fafe na casa 
do CAnelas, que permitiu uma aproximação ao primeiro lugar
Também o Pevidém saiu vitorioso nesta ronda, numa recepção 
ao Montalegre. 
Na próxima jornada destaque para SC Braga B-Oliveirense

§comentário
Publicidade
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MARATONA DE BRAGA
| Ricardo Anselmo | 

Cinco meses depois, a festa do
atletismo voltou às estradas de
Braga, para a sexta edição da
Meia-Maratona.

O ‘tiro’ de partida foi dado pe-
las 9.30 horas, em plena Av.
João Paulo II, numa manhã de
sol, que juntou pouco mais de
dois milhares de atletas na prova
de 21 quilómetros, aos quais se
juntaram mais alguns, para uma
vertente mais lúdica, na mini-
maratona, de apenas seis quiló-
metros.

Pouco mais de uma hora de-
pois da saída, chegou o primeiro
atleta à meta: Rui Pedro Sil-
va, com a dorsal número 12, ‘fu-
rou’ a fita com um tempo de
01:07:37. O atleta do C.D.S.
Salvador do Campo estreou-se
como vencedor nesta prova,
conseguindo um avanço, na rec-
ta final, de sete segundos para
Tiago Costa, do SC Braga, que
ficou na segunda posição.

A fechar o pódio masculino ti-
vemos Vítor Oliveira, do G.D.C.
Guilhovai, que concluiu a dis-
tância em 01:08:19, ou seja, 42
segundos depois de Rui Pedro
Silva.

Já no feminino, a grande ven-
cedora foi a minhota e vimara-
nense Dulce Félix, que estabele-
ceu novo recorde ao concluir a
meia-maratona em 01:13:32,
tendo dessa forma ultrapassado
Salomé Rocha, que ostentava a

melhor marca desde 2017. 
A atleta do Benfica começou,

desde cedo, a marcar uma dife-
rença para a concorrência, que
nunca conseguiu colocar em
causa o triunfo. Andreia Santos e
Joana Nunes, ambas do Recreio
Desportivo de Águeda, termina-

ram em segundo e terceiro luga-
res, respectivamente. No caso de
Andreia Santos, tratou-se de
uma diferença de quatro minutos
para Dulce Félix (01:17:32), en-
quanto que Joana Nunes fez o
percurso em 01:21:58.

Rui Pedro Silva e Dulce Félix

sucedem, assim, a Paulo Rosário
e Vanessa Carvalho, atletas do
Sporting Clube de Braga que ha-
viam vencido a última edição da
prova, em outubro de 2021, no
regresso após o confinamento.

Num verdadeiro teste à resis-
tência, física e mental, os atletas

percorreram a distância sempre
com o importante apoio de algu-
mas centenas de pessoas que se
foram juntando para saudar os
corredores.

No que aos prémios monetá-
rios diz respeito, Rui Pedro Silva
e Dulce Félix amealharam uma
quantia de 750 euros, enquanto
Tiago Costa e Andreia Santos,
segundos, conseguiram arreca-
dar 375 euros de prémio. Já para
os terceiros, Vítor Oliveira e
Joana Antunes, o prémio mone-
tário foi de 250 euros. O quarto e
quinto lugares renderam 150 e
100 euros, respectivamente.

Rui Pedro Silva e Dulce Félix vencem 
sexta edição da Meia Maratona de Braga
ATLETA MASCULINO estreou-se como vencedor em Braga, já a vimaranense estabeleceu um novo recorde feminino na prova,
ultrapassando Salomé Rocha. Dupla sucede aos arsenalisas Paulo Rosário e Vanessa Carvalho, que tinham vencido em Outubro.

DR

Pódios masculino e feminino na cerimónia de entrega de prémios, no final da manhã de ontem, em Braga
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Meia Maratona de Braga

MASCULINO

1.º Rui Pedro Silva
01:07:37
2.º Tiago Costa
01:07:44
3.º Vítor Oliveira
01:08:19

FEMININO

1.º Dulce Félix 
01:13:32
2.º Andreia Santos
01:17:35
3.º Joana Antunes
01:21:58

+ pódios

Publicidade
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Meia Maratona de Braga

MARATONA DE BRAGA
| Ricardo Anselmo | 

Pouco tempo depois de ultrapas-
sarem a meta, mas já com o fôle-
go recuperado, os vencedores
foram naturalmente recrutados
para as primeiras reacções.

“Não é uma prova fácil, existi-
ram bastantes dificuldades, com
adversários também fortes. Foi
complicado, mas a cerca de 500
metros da meta tentei a minha
sorte e deu para chegar à meta
em primeiro lugar”, notou Pedro
Silva, destacando as dificulda-
des no traçado.

“É um bom traçado, mas com
algum sobe e desce, mesmo que
não seja com muita elevação são

muitos quilómetros e isso vai
moendo. Mas foi uma boa corri-
da, com bons adversários, muita
gente a assistir e isso também
ajuda”, completou o atleta de 40
anos.

Já Dulce Félix frisou o senti-
mento especial por triunfar em
Braga.

“Numa cidade que me diz mui-
to e me ajudou a crescer como
atleta e para mim é um orgulho
chegar aqui e vencer a meia-ma-
ratona, conseguindo o recorde
do percurso. Saio daqui orgulho-
sa, pelo que passei e porque,
com o passar das provas estou a
sentir-me cada vez melhor. A
confiança está a voltar e essa
confiança sai daqui ainda mais

reforçada”, assinalou, descre-
vendo o plano para a prova.

“Partimos já com o objectivo
de correr àquele ritmo e foi isso
que fizemos. Não estava preocu-
pada com as adversárias, com
todo o respeito que tenho por
elas. Queria correr ao ritmo que
estava planeado com o meu trei-
nador. Tive dois colegas que me
ajudaram bastante, o Paulo Ro-
sário e o Paulo Fontão, e conse-
guimos o objectivo, que era o
principal”, disse, manifestando
vontade em continuar a recupe-
rar ritmo e aumentar gradual-
mente o número de quilómetros
percorridos, com o intuito, quem
sabe, de regressar à maratona e
ai Europeu. Quanto ao público,

garante, é sempre importante.
“É óbvio que tinha menos gen-

te que em edições anteriores,
mas o calor humano e o ambien-
te, com toda a gente a puxar por

nós… é fantástico. Como já ti-
nha dito, voltar à cidade de de
Braga, que me diz muito, e ven-
cer deixa-me muito orgulhosa”,
rematou.

“Braga é uma cidade
que me diz muito”
DULCE FÉLIX destacou a conquista, que permite reforçar a confiança 
para o que aí vem. Rui Pedro Silva reconheceu dificuldades no percurso.

DR

Dulce Félix contou com o apoio, no percurso, de Paulo Rosário e Paulo Fontão

Publicidade
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Meia Maratona de Braga

MARATONA DE BRAGA
| Ricardo Anselmo | 

Presente no arranque da prova e
também no seu final, na cerimó-
nia de entrega de prémios, Sa-
meiro Araújo, nome forte do
atletismo bracarense e nacional,
fez um “balanço extremamente
positivo” de mais uma Meia Ma-
ratona de Braga.

“É um apelo que continuamos
a fazer às pessoas para que reto-
mem a sua actividade, porque
ainda notamos que há muita
gente que ainda não retomou a
sua actividade física nem a práti-
ca desportiva”, disse, lembrando
a comparação com anos mais re-
centes.

“Após 2018, em que fomos Ci-
dade Europeia do Desporto,
houve uma dinâmica incrível a
nível da actividade física e da
prática desportiva. O ano de
2019 também foi excelente, com
os bracarenses a aderirem à prá-
tica do exercício físico e depois,
com a pandemia, tudo fechou.

Agora, aos poucos, estamos a re-
tomar. Ainda não conseguimos
os níveis pré-2020 mas estamos

a fazer tudo para que isso venha
a acontecer”, disse, saudando,
no entanto, os mais de dois mil

inscritos na prova de 2022, en-
contrando, também, uma ten-
dência assinalável.

“É um numero positivo, eu no-
to que as pessoas estão conten-
tes. Têm ânsia de voltar, mas
queremos ainda tirar de casa as
pessoas que não se sentem con-
fortáveis. Esta meia-maratona
foi um êxito, com muita gente
inscrita. Vemos cada vez mais
pessoas a correr para ritmos
mais confortáveis e menos na
competição propriamente dita.
Viu-se bem a diferença que exis-
tiu dos primeiros para os restan-
tes grandes grupos, algo que não
aconteceu no passado. Julgo que
estamos num bom caminho”,
perspectivou, sem deixar de re-
conhecer as mais-valias que este
tipo de eventos tem para a cida-
de de Braga, nos mais diversos
sectores.

“Além de apelar à prática da
actividade física, que é o que eu
considero o mais importante, es-
te tipo de eventos é uma mais-
valia para sectores como a hote-
laria e a restauração, o chamado
turismo desportivo”, completou
a vice-presidente da CM Braga.

Contínuo apelo à retoma desportiva
SAMEIRO ARAÚJO destacou balanço positivo de mais uma edição da prova, reconhecendo, no entanto, que há ainda trabalho 
a fazer no sentido de transmitir confiança a quem ainda não ‘saiu de casa’. Vertente lúdica de participação começa a destacar-se.

DR

Sameiro Araújo com Jorge Teixeira, da Runporto, entidade que organiza a Meia-Maratona de Braga
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AF Braga

TAÇA - 1/8 DE FINAL
| Ricardo Anselmo | 

Houve Taça, mas não se fez Taça
no Celestino Lobo, ontem à tar-
de, em Dume. Não que não hou-
vesse vontade por parte do ‘out-
sider’ Airão, mas porque as
forças entre um e outro conjun-
tos são consideravelmente dese-
quilibradas, algo que acabou por
ficar traduzido no resultado fi-
nal. O 3-0 peca, talvez, por ex-
cesso, mas não coloca em causa
a justiça da passagem do Du-
miense.

Com dificuldades iniciais para
suster o ímpeto dos visitantes,
que expuseram boas dinâmicas e
aproximações incómodas à bali-
za de Miguel, o Dumiense che-
gou ao golo inaugural aos 27 mi-
nutos, através de um penálti, a
castigar mão de um defesa do
Airão dentro da própria área.
Telmo encarregou-se da marca-
ção e não vacilou.

Seguiram-se oportunidades em
ambas as balizas, com o Airão a
desperdiçar as mais flagrantes:
primeiro, aos 29 minutos, Car-
valho trabalhou bem na direita e
serviu Jinho, que na cara do golo
atirou ao lado; depois, aos 44
minutos, Frank atrasou a bola
para Miguel mas com as medi-
das erradas, com Jinho a inter-
ceptar e a atirar para o golo, va-

lendo no entanto o corte decisi-
vo, perto da linha, de Pedro a
evitar o empate. Pelo meio, Ca-
netas e Joãozinho também esti-
veram perto do golo, que chega-
ria em cima do intervalo, em
mais uma falha defensiva, com
um cruzamento da direita, que
não teve o corte devido. Canetas
não conseguiu ajeitar, mas a bo-
la sobrou para Rui Jorge que não

perdoou.
Fora um duro golpe para o Ai-

rão, que regressou para a segun-
da parte com os níveis de inten-
sidade mais em baixo, pese
embora a manutenção da vonta-
de em escrever uma história di-
ferente.

Houve, no entanto, um Du-
miense mais próximo da versão
que se lhe reconhece, a coman-

dar as operações e a criar perigo
de forma mais consistente junto
da baliza de Gil, sobretudo nos
minutos finais, em que se regis-
tou um autêntico festival de go-
los perdidos, numa altura em
que o Airão estava mais balan-
ceado na frente e deixava o ine-
vitável espaço atrás a descober-
to.

Aos 90+1, Pedro, de livre, ati-

rou ao poste, com Totas, logo a
seguir, a falhar, quando estava
isolado. Antes, Tanela ainda ha-
via marcado, na conclusão de
belo contra-ataque, mas fora
anulado por fora de jogo.

Ainda assim, o terceiro chegou
mesmo, numa combinação entre
Totas e Tanela, com este último
a fechar as contas do encontro e
abrindo as portas dos ‘quartos’.

Airão valorizou a passagem do Dumiense
LÍDER da Pró-Nacional venceu com justiça, rumo aos ‘quartos’ da Taça, mas teve pela frente uma bela réplica do Airão, da Honra.
Telmo abriu o activo de penálti, Rui Jorge elevou antes do intervalo e Tanela fechou as contas nos descontos. Segue-se o Joane.

DR

Dumiense só conseguiu um domínio mais evidente na segunda parte do desafio, quando as forças começaram a faltar ao Airão

+ quartos
Estão definidos os jogos
dos quartos-de-final, com
um ‘final antecipada’, entre
Dumiense e Joane. Está
também definido o empa-
relhamento das ‘meias’.
QUARTOS:
Ninense-Brito
St.º Adrião-Sandinenses
Dumiense-Joane
Candoso-St.ª Eulália 
MEIAS:
Ninense/Brito-
Dumiense/Joane
St.º Adrião/Sandinenses-
Candoso/St.ª Eulália

Substituições Nuno A. por Jonas (60m), Canetas
por Totas (60m), João por Joãozinho (60m), Rui
Jorge por João F. (69m), Joãozinho por Tanela
(69m), Carlos Gomes por Baquetas (78m), Telmo
por Zé Diogo (83m), Muna por Simão (86m) e Ji-
nho por Rafa (86m).
Disciplina cartões amarelos para Rui Jorge (22m)
e Pedro Simão (23m).
Golos Telmo (27m, gp), Rui Jorge (45m) e Tanela
(90+4m).

Miguel
Pedro
Frank
Rui Araújo
Cara
Rui Jorge
Nuno A.
Tiago
Joãozinho
Telmo
Canetas

Gil
Chico
Pedro Simão
Daniel
Carlos Gomes
Muna
Carvalho
China
Fernando
João
Jinho

DUMIENSE
ESTÁDIO CELESTINO LOBO, DUME

André Brito Sérgio Silva

3 0
AIRÃO

Árbitro André Duarte
Auxiliares João Lamela e João Carvalho

Intervalo
2-0

Treinador do Dumiense
Ganhámos com naturalidade, mas tenho 
de dar os parabéns à equipa do Airão”
“Acima de tudo foi um jogo sério da nossa parte, apesar de uma exibição
muito cinzenta. Não fomos a equipa que habitualmente conseguimos ser.
Apesar de termos tido uma produção de jogo com muitas oportunidades,
não fomos aquela equipa que habitualmente controla o jogo, se calhar por
ser Taça, ou com uma equipa de uma divisão inferior. Isso, no sub-conscien-
te dos jogadores, pode ter tido algum efeito negativo, mas acho que o que
devemos realçar foi a seriedade que colocámos no jogo. Ganhámos com al-
guma naturalidade, mas tenho também de dar os parabéns ao Airão, que
tem uma excelente equipa. Bateu-se bem e conseguiu, em muitos momen-
tos, colocar-nos em situações que gostamos menos. A nossa ambição nesta
Taça é, sem dúvida, conquistar o troféu. Temos já pela frente um adversário
muito difícil, o Joane, que é um histórico e já ganhou a Taça. Vai ser, sem dú-
vida, um grande jogo e nós queremos muito estar nesse momento. Mas, pa-
ra já, vamos pensar no Santa Maria.”

§André Brito

Treinador do Airão
“Tenho de estar contente pelo jogo que 
fizemos contra uma equipa muito forte”
“Foi um bom jogo de futebol. Tenho de dar os parabéns à minha equipa. Na
primeira parte, as primeiras oportunidades acabam por ser nossas e depois
o Dume, pela qualidade individual e colectiva que tem, acaba por marcar
dois golos em duas falhas nossas. A primeira penso que até nem se justifica-
va o penálti, porque a bola ressalta da coxa para o braço. Na minha opinião
não era penálti, mas aceito a decisão, o meu jogador também não teve a
melhor abordagem. Tentamos reagir na segunda parte, mas sem tanto peri-
go. É natural, a nossa equipa estava com algumas ausências, temos um
plantel curto. Tenho, ainda assim, de estar contente pelo jogo que fizemos.
Defrontámos um adversário que vai em primeiro, na Pró, sem derrotas, por
isso temos de sair daqui de cabeça levantada. Agora, no campeonato, que-
remos ganhar os três jogos. Matematicamente é possível subir, mas na rea-
lidade sabemos que é muito difícil. O empate em casa com o Pevidém B aca-
bou por nos ‘matar’, mas vamos lutar com tudo no que falta jogar.”

§Sérgio Silva



12 1 de Setembro 2016 correiodominho.ptcorreiodominho.pt 4 de Abril 2022 23

Ideias CARLOS PIRES Advogado

Ainda a propósito da noite dos Ós-
cares, o evento maior do cinema,
talvez das transmissões televisi-

vas com mais espetadores em todo o
mundo, desde cinéfilos a críticos de mo-
da, todos na expetativa de acompanharem
de perto os seus ídolos, assistirem ao
grande espetáculo que é a cerimónia e ao
anúncio dos vencedores. Eu sou um da-
queles que, anualmente, tudo faz para não
perder esse grande show. E acho que o fa-
ço desde sempre, desde tenra idade. Pro-
curo com tempo visionar todos os filmes
com nomeações, faço as minhas apostas,
regozijo com as entrevistas dadas pelas
minhas atrizes e pelos meus atores prefe-
ridos. A noite é de glamour. De música,
efeitos e danças incríveis. A noite é para
homenagear aquela que é considerada a 7ª
Arte, que (tanto) nos entretém, ensina e
forma, e sobretudo faz sonhar.

Este ano, como já é certamente do co-
nhecimento dos meus estimados leitores,
o insólito instalou-se e teve uma autoria
concreta: Will Smith. O ator, que de resto
viria no final da noite a receber o Óscar
de Melhor Ator Principal, pelo desempe-
nho no filme “King Richard”, interrom-
peu o certame para, em pleno palco, des-
ferir uma “estalada” no rosto do apre-
sentador, o comediante Chris Rock. Isto
para além de ter dirigido a este último
epítetos ofensivos. Tudo porque Chris, no
rol das piadas e sátiras direcionadas a
muitas celebridades, envolveu a mulher
de Will Smith, fazendo alusão ao proble-
ma de alopecia (do foro capilar) de que
aquela padece.  

Houve quem achasse que seria algo en-
cenado. Mas não. O bizarro episódio era
afinal real e Will Smith acabaria por diri-
gir, no discurso de agradecimento pelo
Óscar recebido, um pedido de desculpa a
Chris Rock. Há dois dias atrás viria mes-
mo a renunciar à qualidade de membro da
Academia das Artes e Ciências Cinema-

tográficas, reconhecendo-se envergonha-
do. Fiquei de resto surpreso com a (au-
sência de) reação da Academia – não ob-
rigou Will Smith a retirar-se da sala após
a agressão e, até à presente data, apesar de
ter censurado publicamente o episódio,
não adotou ainda medidas mais extrema-
das, apesar de estar designada uma reu-
nião para o próximo dia 18 de abril, que
poderá culminar com a retirada do Óscar.
Veremos.

Confesso-vos que, apesar de incrédulo
com tudo o que sucedera, nunca pensei
em dedicar este espaço de escrita ao as-
sunto. As coisas pareciam-me deveras
evidentes para arriscar um ensaio sobre
algo que achei ser do senso-comum. De-
cidi fazê-lo quando me apercebi que algu-
mas pessoas ao meu redor, muitas delas a
quem reconheço intelectualidade bastan-
te, aprovavam afinal a atitude de Will
Smith. Como? Um ator agride fisicamen-
te um colega de profissão, uma pessoa,
em direto, à frente de biliões de pessoas
que assistiam, e esse ato é passível de le-
gitimação? Se já todo o evento me parecia
surreal, pior fiquei quando constatei que
havia massas de apoio ao gesto de violên-
cia, uns porque do entendimento que o
humor não é “elástico”, outros por cono-
tarem o gesto do ator como nobre e eiva-

do de romantismo, por ter acorrido sem
medos ou receios em defesa da sua amada
mulher. 

Ao ponto de decidir partilhar convosco
estas minhas cogitações:

- Em primeiro lugar, o humor tem como
uma das finalidades a diversão e, não ra-
ro, é marcado pela descontração; vale-se
do exagero, do grotesco, da hipérbole e
do absurdo para provocar o riso, não po-
dendo esse exagero ser causa de dano à
personalidade, como o é ou poderá ser
noutros campos. A haver colisão, deverá
o resultado e impacto levar-se à conta de
“custo social”, a suportar em nome da li-
berdade de criação artística em que se tra-
duz a génese humorista. O “politicamente
correto” é uma criação ideológica que im-
põe regras e limites arbitrários, resultado
de um moralismo “bacoco” que não pode
ser apoiado. 

- Em segundo lugar, a diretamente visa-
da com a piada de Chris Rock, Jada
Smith, é uma figura pública, de igual for-
ma atriz, como o seu marido, pelo que o
casal Smith estaria obrigado a uma maior
tolerância a tudo o que sobre os mesmos
possa ser dito. É o preço da fama. (A este
propósito, aproveito para dizer: que bom
é ser anónimo!). Aliás, Jada há muito
tempo que exibe orgulhosamente (o que

de resto é de louvar!) a sua cabeça rapada,
assumindo assim publicamente esse seu
problema de saúde, transformando aquilo
que poderia ser uma fragilidade num vis-
toso e original look.

- Em terceiro lugar, o gesto de Will
Smith só pode ser visto como uma mani-
festação de um desequilíbrio de persona-
lidade. Como é que ele, sabendo perfeita-
mente que a noite dos Óscares é dos
eventos mais vistos à escala planetária,
não se consegue controlar e resolve assu-
mir o estilo de “macho protetor da fê-
mea”, recorrendo a um abuso de protago-
nismo que certamente deveria ter
reservado para um momento ulterior da
noite: o anúncio do Óscar de Melhor Ator
Principal. Aí sim, ser-lhe-ia lícito brilhar
e, quiçá, se assim o entendesse, usar de
uma ou outra ironia, com graça, contra
Chris Rock, materializando dessa forma
qualquer espécie de “revenge”.

- Por último, a violência, seja ela qual
seja a forma como se revela, física ou psi-
cológica, é sempre, sempre injustificada.
Veja-se o que se passa na Ucrânia. Com a
devida escala e proporção, Will Smith,
naquele momento em que partiu para a
agressão, representou um papel idêntico
ao de Putin, e por isso deve merecer de
todos nós a mesma reprovação. Foi esse o
exemplo que o galardoado ator preferiu
dar, sobretudo a muitos milhares de jo-
vens que viram a cena da pancadaria tor-
nar-se viral na internet e nas redes sociais.

Lamento que Will Smith tenha aprovei-
tado a noite em que iria receber o primei-
ro Óscar da sua carreira – que já contava
com 3 nomeações -, para, paradoxalmen-
te, desempenhar o pior papel da sua vida.
À sociedade, a todos nós: que sejamos
sempre implacáveis e rápidos na arte de
não admitir nem legitimar comportamen-
tos de violência. 

Só assim poderemos almejar a constru-
ção de um mundo melhor.

O pior papel da vida de alguém

Opinião
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Houve quem achasse que seria algo encenado. Mas não. O bizarro episódio era
afinal real e Will Smith acabaria por dirigir, no discurso de agradecimento pelo
Óscar recebido, um pedido de desculpa a Chris Rock. Há dois dias atrás viria
mesmo a renunciar à qualidade de membro da Academia das Artes e Ciências
Cinematográficas, reconhecendo-se envergonhado. Fiquei de resto surpreso
com a (ausência de) reação da Academia – não obrigou Will Smith a retirar-se
da sala após a agressão e, até à presente data, apesar de ter censurado publica-
mente o episódio, não adotou ainda medidas mais extremadas, apesar de estar
designada uma reunião para o próximo dia 18 de abril, que poderá culminar
com a retirada do Óscar. Veremos.
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Ocidadão e as empresas têm hoje,
ao seu dispor, diversos meios para
resolver os seus litígios sem re-

correr ao tribunal judicial, evitando de-
longas até ser proferida decisão e fazer
valer a Justiça. Falamos não só da resolu-
ção alternativa de litígios, através dos Jul-
gados de Paz, dos Tribunais Arbitrais e da
Mediação de Conflitos, mas também en-
cetando negociações pela via extrajudi-
cial com a parte contrária. 

Certo é que todos esses procedimentos,
e também o recurso aos tribunais, poder-
se-iam evitar com a existência de um Au-
to de Constatação e com a sua apresenta-
ção como meio de prova, a chamada
“constatação de facto”.

Este mecanismo é já um instituto de ex-
trema relevância na cultura jurídica fran-
cesa, assumindo um papel extremamente
importante em sede de produção de pro-
va. A sua elaboração cabe aos Hussiers de

Justice, assumindo, atualmente, naquele
país, a natureza de documento público. 

Em Portugal ainda não existe um quadro
legal claro que determine força a esse tipo
de prova. Porém, a reforma da ação exe-
cutiva, em 2013, consagrou as verifica-
ções não judiciais qualificadas como
meio de prova, sendo que o princípio da
livre apreciação da prova abre portas para
que também o Auto de Constatação seja
aceite.

A Ordem dos Solicitadores e dos Agen-
tes de Execução tem já ao dispor dos ci-
dadãos, das empresas e, acima de tudo, da
Justiça, o Auto de Constatação, através do
qual o Solicitador ou o Agente de Execu-
ção, a pedido do requerente, constata e re-
gista factos e situações, em determinado
momento e local, para memória futura.
Para tal, pode recorrer a meios comple-
mentares de constatação, sejam tecnoló-
gicos, como registos fotográficos, áudio

ou vídeo, como a técnicos credenciados
em matérias específicas, identificando-os
como intervenientes. Esses factos mate-
rializados e todos os documentos instru-
tórios complementares são, de seguida,
depositados numa plataforma, asseguran-
do a imutabilidade e tornando-os num
instrumento de prova acessível e que per-
durará no tempo.

A imutabilidade da prova é uma das
principais vantagens do Auto de Consta-
tação, pois contrariamente a outros meios
de prova (testemunhal, pericial, docu-
mental), que poderão desaparecer, o Auto
de Constatação perdurará no tempo, gra-
ças ao seu depósito.

Ademais, os Solicitadores e os Agentes
de Execução, quando os executam, estão
sujeitos a impedimentos, atuando sempre
de forma absolutamente imparcial, carac-
terizada por rigor, objetividade e isenção.
Tudo isto torna-o num ato, acima de tudo,

credível.
A constatação de facto poderá ser utili-

zada nas mais diversas situações que pos-
sam ocorrer diariamente e ser assessora
de determinados atos, contratos e ativida-
des como, por exemplo: o estado de con-
servação de um imóvel arrendado, a veri-
ficação, o estado e defeito de uma obra, a
inexistência de sinalização ou a existên-
cia de um obstáculo numa via rodoviária,
um ato de vandalismo em propriedades
públicas e privadas, na demarcação de
propriedades, de abuso na internet, entre
outras. 

Como se poderá produzir prova se as
testemunhas que existiam faleceram? Se
os documentos que serviam de prova se
extraviarem ou danificarem? Pois, tal fac-
to jamais se sucederá com a constatação
de facto. O Auto de Constatação é a solu-
ção disponibilizada pelos Solicitadores e
os Agentes de Execução.

Ideias
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PEDRO M. SANTOS Solicitador

A constatação do facto ao serviço da justiça

“A arte de escrever é a arte de 
descobrir aquilo em que cremos”
(Gustave Flaubert)

Aescrita serve para uma mul-
tiplicidade tão grande de
fins que, tantas vezes, nos

surpreendemos com o seu poten-
cial e efeito. Se a palavra é o ele-
mento central da escrita e, conse-
quentemente, o elemento de poder
e desbloqueador da mensagem e da
comunicação, não deixa, na verda-
de, de carecer de um complemento
estrutural e indispensável: a acção!
Ou seja, não é suficiente dizer. É
preciso também fazer, produzindo,
assim, coerência e confiança, numa
palavra, credibilidade: coerência
porque conju- gamos, em simultâ-
neo e de forma feliz, o verbo falar e
o verbo fazer, assumindo as conse-
quências da palavra sobre a acção e
os efeitos da acção sobre a palavra;
confiança porque nos evidencia-
mos na nossa fortaleza e na nossa
fraqueza, num risco de avaliação e
exposição nem sempre confortável
e amigo.

Seja como for, a palavra revela-se
sempre indispensável, ora como
medida, ora como adjectivo, ora
como tradução, valendo por si e pe-
lo seu contexto. Palavra que, dir-
se-á, varia de importância e com-
promisso entre a oral e a escrita,

anónima e subscrita. Talvez seja as-
sim numa visão utilitarista e prag-
mática da palavra, porque, na es-
sência, a mesma não sofre insta-
bilidade: seja escrita ou verbaliza-
da, palavra é palavra e o seu signi-
ficado não se agrava nem suaviza,
não se flexibiliza nem se enrijece,
não se valoriza nem se secundariza
por ser uma ou outra a forma de ex-
pressão. A única diferença é de que
a palavra escrita se pereniza e se
compromete com o tempo, revelan-
do um potencial de memória futura
que a palavra verbalizada – caso
não registada – não possui.

Porque assim é, a palavra é tam-
bém um elemento e uma ferramen-
ta para pensar e desenhar a cidade,
exprimindo-se através dela inten-
ções e opções, ideias e projectos,
afectos e percepções que, por vezes
únicas, outras vezes complementa-
res, outras vezes sobrepostas e ne-
cessárias, ganham tanto protago-
nismo como a imagem desenhada,
maquetizada ou fotografada.

Vem tudo isto a propósito das pa-
lavras que usamos para definir os
elementos que compõem a cidade e
do quanto, tantas vezes, tornamos
complexo o que é (ou parece) sim-
ples e óbvio.

Na leitura do livro “Coração”*,
de Edmundo De Amicis (1886, Itá-
lia), encontrei esta definição de

“rua” (podendo, e devendo, ser ex-
trapolada, de alguma forma, para
espaço público): “… Responde
sempre com amabilidade ao tran-
seunte que te pergunta o cami-
nho…respeita a rua. A educação
de um povo avalia-se antes de mais
nada pelo comportamento que ele
tem na rua. Onde encontrares a in-
delicadeza na rua encontrarás a
indelicadeza nas casas. E estuda-
as, as ruas; estuda a cidade onde
vives; se amanhã fores deportado
para longe, ficarias contente por
tê-la bem presente na memória, por
poderes voltar a percorrê-la toda
em pensamento – aquele que para
ti foi durante tantos anos o teu
mundo – onde deste os primeiros

passos ao lado da tua mãe, experi-
mentaste as primeiras comoções,
abriste a mente às primeiras
ideias, encontraste os primeiros
amigos. Ela foi uma mãe para ti:
instruiu-te, deleitou-te, protegeu-
te. Estuda-a nas suas ruas, na sua
gente – e ama-a – e quando ouvires
insultá-la, defende-a” (carta do pai
ao filho).

Ao ler este extracto do livro, ao
encontrar esta definição, relembrei
toda a aprendizagem adquirida ao
longo da vida. E não a neguei, nem
duvidei da mesma. Apenas consta-
tei que não chegaria jamais a esta
síntese de palavras tão sabiamente
escolhidas e conjugadas.

Rua e espaço público são o espa-
ço comum a todos nós, o espaço
que nos preenche enquanto comu-
nidade e nos influencia enquanto
indivíduos. É a essência da vida ur-
bana, seu palco e plateia, sua causa
e efeito. Como tal, a esta rua e a es-
te espaço público devem estar sub-
jacentes a racionalidade dos cons-
trutores e a emoção dos utiliza-
dores e dos usufrutuários… que so-
mos todos nós!

Há dimensões que são incontor-
náveis e, seguramente, necessárias.
Dimensões de respeito ambiental,
coerente organização espacial, con-
forto de uso, resposta funcional
são, forçosamente, tributárias de

melhor (ou não) qualidade da rua e
do espaço público. Mas, não há di-
mensão que supere a emoção da re-
lação. E a afectividade que trans-
mitimos ao que é nosso. E o cui-
dado que revelamos no seu trata-
mento. E o significado de palco de
vida e de múltiplas estórias que
guarda na construção da História
de todos nós enquanto comunida-
de!

Esta dimensão, necessariamente
emotiva e subjectiva, vivida tão di-
ferente e singularmente por cada
um de nós, é a “cola” física que nos
une a todos. E o elemento que nos
agrega e dilui em comunidade. Por-
que é disso de que se trata quando
falamos de espaço público e da rua:
falamos de comunidade e da casa
de todos nós! Assim saibamos cui-
dar dela!

* o livro mencionado suporta-se
num diário de um jovem, balizado
num período temporal de um ano,
que aborda temas como a escola,
família, comportamento, amigos,
entre outros e que vale por si mes-
mo, que nos ensina e interroga, que
nos interpela e critica, … e que nos
evidencia que, afinal, a cidade não
é uma questão técnica e exclusiva
dos técnicos. É de todos nós porque
nos envolve a todos. E a todos nós
diz respeito. Ou seja, que é questão
política, boa questão política!

A casa comum

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias
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C.E.:(E) - Excelente moradia T3 renovada, totalmente
equipada e mobilada, no centro de Caldelas. 

Vistas panorâmicas sobre as Termas de Caldelas e uma
ótima exposição solar. 

Excelente tanto para casa de férias 
como para habitação própria.

ID: 124391113-2: 129.000€ 

Terreno em S. Mamede D´Este, 
com 990 m2 

(330 m2 de área bruta de construção).

ID: 124391001-1045: 63.000€

C.E.: (C) -   T2+1 totalmente remodelado. Dispõe
de: Cozinha em open space, mobilada e equipada
com placa, forno, exaustor, esquentador, máquina
de lavar loiça e máquina de lavar roupa; Roupeiros
embutidos nos quartos; Aquecimento central e ar

condicionado completo.

ID:124391107-15 165.000€ 

C.E.: (E) - Moradia térrea com garagem fechada de
tipologia T2, situada em Merelim São Paio. 

De momento encontra-se arrendada.

ID:124391010-234: 89.900€ 

Excelente lote de terreno em S. Pedro d´Este. 
Com boa exposição solar 

e pré-projecto aprovado para construção 
de moradia em banda.

ID: 124391010-59: 46.500€

C.E.:(D) -  Apartamento T3
junto ao Arco da Porta Nova. 
Bom estado de conservação. 

ID:  124391030-45: 135.000 €



VENDE-SE
TERRENO COM 11.000 M2 AGRICOLA E 4.000 M2 

PARA CONSTRUÇÃO CERVÃES - VILA VERDE 
€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE 
€ 40.000

Favor ligar ao 927 562 704  

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,

Ouro/Prata, 
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

correiodominho.pt 4 de Abril 2022 Publicidade 27

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro 
(próximo do Parque Industrial  de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

VENDE-SE OU ALUGA-SE

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.

tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

ARRENDAMENTO

Espaço para
Consultório/Escritório

Situado no Edifício da Clínica de 
S. Lázaro. Fácil acesso e com muita luz.

350,00€ 
com condomínio incluído.

ARRENDAMENTO
Espaço para Escritório
Situado no Centro Comercial Rechicho

Possui dois W.C.’s
Área 75m2.

350,00€ 
com condomínio incluído.

www.antenaminho.pt

SINTONIZE 106.0 FM

WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

CLASSIFICADOS

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ADMITE P/ BRAGA
CARPINTEIROS

COFRAGEM
TROLHA DE 1.ª E 2.ª

PINTOR
BOA REMUNERAÇÃO
Tlm. 914 654 606

EMPRESA 

DE PAVIMENTOS

PRECISA PARA

Armazém/Obras
924 179 996

HIGINO FONSECA
MÉDICO OTORRINO

(OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA)

CLÍNICA DE S. LÁZARO
CONSULTAS: 2.ª, 3.ª, 4.ª e Sexta-Feira

Telef.: 253 611 100 / 253 617 830

Nome

Morada

Localidade

C. Postal

E-mail                                                              Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

Junto envio o cheque n.º  .................................................................................,

sobre o Banco...................................................................................................

Para informações adicionais:
Praceta Escola do Magistério, 34  •  Telef. 253 309 500  •  Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA   •   E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

• Anual = 150€   • Semestral = 80€   • Trimestral = 50€

Faça a sua assinatura

Correio
do Minho.pt
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Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

BMW 520D
CAIXA

AUTOMÁTICA
2011

219610 KM
18.000€

NISSAN
MICRA 1.0 i

GASOLINA
1997

195205 KM
1.800€

MERCEDES
C220 CDI
COUPE 
EVOLUTION
2002
143 CV
208170 KM
9000€
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CELORICO DE BASTO
| Redacção | 

Uma família de refugiados da
Ucrânia, constituída por sete
pessoas está instalada num dos
edifícios intervencionados pela
Câmara Municipal, no âmbito
da reabilitação dos edifícios
contíguos à ecopista.  Trata-se
um espaço com tipologia T3.   

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Celorico de Basto, José
Peixoto Lima, deu as boas vin-
das à família e afirmou tudo fa-
zer para que a mesma seja devi-
damente integrada. “Não podía-
mos ficar indiferentes ao que se
passa com este povo, e acede-
mos prontamente ao primeiro
contacto para acolher esta famí-
lia. Temos que ser capazes de
ajudar e colaborar para contri-
buir para mitigar as dificuldades
sentidas com esta guerra. Esta
família de sete pessoas irá ficar
instalada neste edifício, recente-
mente reabilitado, e terá todo o
apoio necessário para se integrar
na comunidade”, disse 

Adiantou que “os serviços da
Câmara irão proporcionar uma
visita às instituições do conce-
lho, para a efectivar a legaliza-
ção da família neste país, funda-
mental para a correcta integra-
ção”.  O autarca observou que o
Município manifestou solidarie-
dade para com este povo desde o
primeiro instante. “Já enviamos
um camião com seis toneladas

de alimentos e outros bens es-
senciais para a Ucrânia e temos
outros produtos que serão enca-
minhados brevemente, fruto da
solidariedade do povo celoricen-
se. Tudo o que pudermos fazer
no futuro, faremos, para ajudar a
ultrapassar esta situação tão
complicada”. 

O Município de Celorico de
Basto estabeleceu ligação com o
Alto Comissariado para as Mi-
grações, nomeadamente com os
serviços jesuítas para os refugia-
dos. Os serviços sociais da Câ-
mara Municipal articularam to-
dos tramites para acolher a
família, como reportou Helena

Martinho. “Articulámos tudo  de
forma a salvaguardar o registo
temporário que as pessoas ne-
cessitam de ter para de seguida
terem acesso ao número de con-
tribuinte, segurança social, saú-
de . Na próxima semana formali-
zaremos todas esses procedi-
mentos com a família para a sua
correta integração”. 

A família mostrou-se agradada
como está a ser acolhida apesar
da tristeza pela situação vivida,
como reportou Tatiana. “Esta-
mos a ser muito bem acolhidos,
esta terra parece um conto de fa-
das, e as pessoas são tão acolhe-
doras, estamos gratos, por tudo”. 

VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção | 

Até 30 de Abril, a Biblioteca
Municipal de Vila Nova de Cer-
veira acolhe mais uma edição da
‘Festa do Livro e da Leitura’,
com acções gratuitas para todas
as faixas etárias, priorizando o
interesse e a participação das
crianças e jovens. 

Para hoje e amanhã está agen-
dada  a apresentação do livro ‘O

Homem da Nuvem Escura’ e pa-
ra o dia 9 há uma hora do conto
com ‘Isto não é uma selva’, de
Susanna Isern. Nesse mesmo dia
é feita a Evocação de José Sara-
mago no centenário do seu nas-
cimento. 

Para 12 de Abril está agendada
‘História de um Muro’ e para o
dia 16 uma hora do conto com
‘Grufalão’, de Julia Donaldson.

O espectáculo para bebés
‘’Afinal… O Gato!’  realiza-se

nos dias 22 e 23 e neste dia apre-
senta-se o espectáculo ‘À Mar-
gem, de uma certa maneira – O
Canto do Exílio’. 

Nos dias 26 e 27 de Abril,  há
encontros com a escritora Clara
Cunha e, no dia 30 de Abril,
apresentam-se as ‘Histórias do
Cinema que não se veem nos fil-
mes’, com Mário Augusto, num
dia em que é inaugurada a expo-
sição ‘Se a Memória não me fa-
lha…’  

DR

Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto recebe família ucraniana

Até final de Abril

Festa do Livro anima a  ‘Vila das Artes’

Barcelos
Novo trimestre do ciclo de concertos
itinerante ‘Triciclo’ já tem cartaz
O Triciclo, um ciclo de con-
certos itinerante promovi-
do pelo Município de Bar-
celos.  já tem cartaz para o
trimestre de Abril a Junho.
Ra-Fa-El, Octavio Cardozzo
e Victor Torpedo são os ar-
tistas que enriquecem a
programação  que volta a
contar com a componente
de serviço educativo,
showcases e workshops
surpresa.
O trimestre começa no dia
14 de Abril, com os  The Ri-
te of Trio, no Museu de
Olaria. No dia 7 de Maio,na
Igreja do Terço, o ciclo mu-
sical prossegue com a es-
treia do trio Peixe Míope,
composto por Carina Albu-
querque (violoncelo), Sa-
muel Martins Coelho (ele-
trónica/composição
musical) e pelo jovem pianista barcelense Lucas Lomba.
No mês de Maio, regressam as residências artísticas ao Theatro Gil Vicente
com Ra-Fa-El. 
O músico barcelense estará  a preparar o lançamento ao vivo do seu disco
de estreia, com a colaboração de vários convidados. A apresentação ao vivo
da faceta de compositor do guitarrista Rafael Ferreira (Glockenwise e Evols)
está marcada para 28 de Maio, no Theatro Gil Vicente.
A 3 de Junho, o Triciclo recebe Octavio Cardozzo, no Theatro Gil Vicente. É
uma das importantes vozes da música contemporânea brasileira e da músi-
ca LGBTQIA+ do país, somando  colaborações com músicos como Ney Ma-
togrosso.
O ciclo de concertos itinerante mantém-se no continente americano e ru-
ma a Norte,  até à cidade do México, onde mora o francês Ryder The Eagle
que toca a 18 de Junho na blackbox do Theatro Gil Vicente.
Dois anos depois do último concerto com plateia em pé, para cerca de 300
pessoas, o Triciclo volta ao formato que foi interrompido pela pandemia.
Regressa à sede do Gil Vicente FC, a 25 de Junho, com Victor Torpedo & The
Pop Kids e Cobrafuma.  

Rui Veloso fecha o mês
Stand up comedy e música marcam
agenda do Altice Forum Braga em Abril
No dia 8 de Abril, Rui Xará regressa ao palco do Altice Forum Braga para a
5ª edição do Braga Comedy Fest. Ao apresentador do videocast do Sporting
Clube de  Braga juntam-se nomes como Alexandre Santos, Guilherme Fon-
seca e João Dantas. 
A 10 de Abril, é o lobo mau e o capuchinho vermelho que sobem ao palco
do grande auditório para um espectáculo infantil.
A 22 de Abriln volta a ser o ‘stand up comedy’ o  destaque no Altice Forum
Braga Ana Arrebentinha, Nilton e Francisco Menezes juntos.
A música marca também a agenda do Altice com dois concertos. A 25 de
Abril,  a Azeituna sobe ao palco do grande auditório para um espectáculo
que homenageará os grandes clássicos da revolução. A receita reverte para
a UPE - Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. Os bi 
Rui Veloso passa  também por Braga para fechar o mês de Abril com chave
de ouro. Ao ‘pai do rock’ juntam-se os guitarristas Alexandre Manaia e
Eduardo Espinho para um concerto intimista.

DR

Victor Torpedo é um dos nomes do cartaz

§notas

Celorico de Basto acolhe 
família de refugiados ucranianos
SETE PESSOAS provenientes daquele país de leste estão instalados num
edifício intervencionado pelo município.
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Agenda

FARMÁCIAS        Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

 Publicidade

 Publicidade

TELEVISÃO
RTP 1 SIC TVIRTP 2

08:02 Programção Infantil
11:00 Jantar Indiscreto
11:55 Afazeres Do Mês
12:00 Mr. Selfridge
13:00 Folha de Sala
13:05 E2 - Escola Superior 

De Comunicação Social
13:35 Vamos À Descoberta 
14:00 Sociedade Civil 
15:00 A Fé Dos Homens
15:35 Joga Quem Quizzer 
16:00 Animais E Bruxas
17:01 Programção Infantil
20:40 Visita Guiada 
21:25 Lotaria Nacional
21:30 Jornal 2
22:00 A Mulher Do Meu Marido 
22:50 Na Praça Pública
00:35 Esec-Tv
01:01 Sociedade Civil

06:00 Edição Da Manhã
08:30 Alô Portugal 
10:00 Casa Feliz 
13:00 Primeiro Jornal
15:00 Linha Aberta
16:00 Júlia
18:00 Fina Estampa 
18:45 Amor Eterno Amor
19:15 Casados À Primeira Vista 
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Por Ti 
22:45 Amor, Amor Vol.2 
23:30 A Serra 
00:15 Bom Sucesso
00:45 Casados À Primeira Vista 
01:30 Passadeira Vermelha
02:45 Linha Aberta

06:14 Manchetes 3
06:30 Bom Dia Portuga
l10:00 Praça da Alegria
12:59 Jornal da Tarde
14:24 Os Nossos Dias 
15:06 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em Directo
19:06 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Primeira Pessoa:

André Jordan
21:44 Joker
22:48 Operação Maré Negra
23:40 Os Médici

Senhores de Florença
00:39 Traz prá Frente
01:42 Grandiosa Enciclopédia 

do Ludopédio
02:34 Novas Viagens Philosophicas

05:45 Os Batanetes
06:00 Diário Da Manhã
06:30 Esta Manhã
07:00 Dois às 10
10:10 Jornal Da Uma
12:58 A Única Mulher 
14:45 Goucha
16:05 Big Brother Famosos: 

Última Hora
18:10 Big Brother Famosos: Diário
19:05 Jornal Das 8
19:58 Festa É Festa
21:55 Quero É Viver 
22:25 Para Sempre
23:20 Big Brother Famosos: Extra
02:19 Defesa à Medida
03:01 Doce Tentação
03:40 Fascínios

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

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990
Av. Alcaides de Faria, 293

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95
OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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

PÓVOA DE LANHOSO 
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis
VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527
Praça da República, 398

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413
R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina
FAFE
MOURA T. 253 599 473
R. Montenegro, 191
GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124
Av. de Londres, 284

FAMALICÃO
BARBOSA  T. 252 302 120
R. Barão de Trovisqueira, 71

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

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119
Praça Guilherme de Abreu, 61
VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477
Av. Abade Tagilde, 901

ARCOS DE  VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173
R. Cerqueira Gomes, 66  

CAMINHA
TORRES T. 258922104
Praça Conselheiro Silva Torres

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

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821
Quinta Andorinhas Loja 9/10 

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109
R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197
Largo de São João 4-8

VIANA CASTELO
AREOSA T. 258 823 757
Av. da Povoença 694

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142
R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

 Publicidade

Palavras Cruzadas

SudokuANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL
AV. DA LIBERDADE, N.º 610

4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

labhilariolima@mail.telepac.pt

8 6

6 7 1 4

5 8 3

4

3 4 1

6 5 3

3 2 9

5 6

6 4 1 8

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

10
11

HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom;
sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; al-
madia; molesta. 7 - corcovo; praticar.  8 - rodízio; caverna.
9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates;
terraços..

VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; conde-
nada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto;  espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - baga-
gem; leito. 11 - os; devotos.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais:1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas  5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tam-
pado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.



 BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253 253 253
916 233 602
966 233 602
936 233 602

HORÓSCOPO

MENINA SÓ
Massagem em marqueza,

pré-desportiva, reflexologia nos pés,
pedras quentes, brincadeiras escal-
dantes, acessórios, duche, menina
bonita e elgante, sexy. 24 horas.

Local discreto.

925 751 527

COLOMBIANA
Peito XL, peludinha,
oral perfeito, adora

minete + acessórios.

913 639 564

LORENA
19 ANINHOS

RECEM
CHEGADA 
DO BRASIL

CORPO
ESCULTURAL

964 131 762 

CHILENA
1.ª vez em Braga.
Simpática, meiga.

Atendo sem pressas,
oral, 69.

912 223 720

COLOMBIANA
Safadinha, gulosa, sexy,
meiga, peito XXL, oral 
gostoso. Venha passar 

um belo momento.
Atendo sem pressas.

912 585 106
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Carneiro
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor:
Deixe as inseguranças de lado e atire-
se de cabeça na paixão.
Saúde: Melhore a postura. Evite ter
dores de costas frequentes.
Dinheiro: Boa altura para mudar de
casa ou carro. Se for essa a sua
vontade.
Números da Sorte: 
1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. 
Amor: Faça um esforço para ouvir os
desejos da sua cara-metade. Saúde:
Possível dor nas articulações. Coma
abacaxi fresco.
Dinheiro: Pondere fazer uma nova
formação. Parar é morrer.
Números da Sorte: 
7, 19, 25, 27, 39, 41.

Gémeos
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento.
Amor: Faça uma escapadinha
romântica com o seu par. Dará um
novo impulso à relação.
Saúde: Controle a tensão arterial
tomando chá de alecrim diariamente.
Dinheiro: Possível viagem de trabalho.
Dê muita atenção às suas tarefas.
Números da Sorte: 
7, 22, 29, 33, 45, 48

Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Dê mais liberdade ao seu par.
Evite momentos de angústia na
relação.
Saúde: Se tem diabetes, inclua canela
na alimentação. Ajuda a controlar os
níveis de açúcar.
Dinheiro: O trabalho pode andar mais
atribulado. Com calma supera tudo.
Números da Sorte: 
1, 18, 22, 40, 44, 49

Leão
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Pode sentir-se mais sensível.
Veja o que se passa e recupere a
harmonia.
Saúde: Se tem diabetes coma
nêsperas. É ótima para controlar os
níveis de açúcar.
Dinheiro: Terá oportunidade de
concretizar um novo projeto e criar um
futuro próspero.
Números da Sorte: 
7, 11, 18, 25, 47, 48

Virgem
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Evite que a sua relação fracasse. 
Saúde: Para ganhar novas forças
inscreva-se numa atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura mais
séria no trabalho. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 
9, 46, 27, 33, 21, 14

Balança  
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Mostre mais interesse pelo que
a sua cara-metade lhe diz. Zele pela
estabilidade.
Saúde: Se anda deprimida procure
ajuda. Não se entregue aos
pensamentos negativos.
Dinheiro: Período intenso a nível
profissional. Será recompensada.
Números da Sorte: 
2, 8, 11, 28, 40, 42

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Copas, que significa
Vitória.
Amor: Esforce-se por realizar os seus
sonhos. Alcançar a felicidade depende
só de si.
Saúde: Se sofre de reumatismo
aumente a ingestão de sardinha e
atum. 
Dinheiro: Atreva-se a mudar de
trabalhe e alcance a vitória. 
Números da Sorte: 
1, 3, 24, 29, 33, 36

Sagitário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Através do diálogo conseguirá
resolver os problemas.
Saúde: Estimule o funcionamento do
cérebro comendo amoras. Dinheiro:
Momento pouco favorável para gastos
supérfluos. Contenha-se. 
Números da Sorte: 
17, 25, 30, 2, 9, 28

Capricórnio
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Hoje o sol brilha na sua vida.
Encha o seu par de atenções.
Saúde: Previna o envelhecimento
precoce comendo aveia ao pequeno-
almoço.
Dinheiro: Mantenha a determinação e
alcance a glória e nível profissional. 
Números da Sorte: 
49, 27, 13, 31, 4, 29

Aquário
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. 
Amor: Uma transformação positiva na
sua vida amorosa está para breve. 
Saúde: Graças à dieta que iniciou a
saúde está favorecida.
Dinheiro: É possível que veja o retorno
de um investimento.
Números da Sorte: 
7, 28, 16, 38, 24, 41

Peixes
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio. 
Amor: O seu parceiro pode andar mais
nervoso. Terá força para acalmá-lo.
Saúde: Coma curgetes. Dão energia e
facilitam a digestão. Em sopa, são
ótimas.
Dinheiro: Em vez de comprar roupa
nova recicle o guarda-roupa. Quem
guarda tem, já diz o ditado!
Números da Sorte: 
12, 35, 10, 28, 17, 9

PORTUGUESA
Trintona linda morena, faço

de tudo um pouco, bom
corpo, tenho uma boca macia

e quente, oral divinal. 
Liga-me, 15 beijinhos

911 161 354

ALICE DE VOLTA
Gruta em brasa, meiguinha,

mamas fartas, gosto de
minete e oral guloso, tudo
nas calmas com caricias,

anal a iniciar.

920 243 221

JOGOS

Sorteio 13/2022

1.º Prémio 48229
2.º Prémio 61519
3.º Prémio 61722

Sorteio 26/2022

Segunda 28/03/22

Sábado 02/04/22

Sexta 01/03/22

Quarta 30/03/22

Terça 29/03/22

2  7  21  31  45
*4  *10

Sorteio 26/2022

Sorteio 27/2022

8  11  33  42  43 
*6  *11

Sorteio 25/2022

6  11  30  34  49 
+11

Sorteio 13/2022

1.º Prémio 87 871
2.º Prémio 39 827
3.º Prémio 10 371
4.º Prémio 93 533
Terminação 1
Série sorteada 4.ª

Quinta 31/03/22

JHP 02789

Sorteio 13/2022

11  14  31  40  44
+4

Ekaterina
NOVIKOVA

Na Ilha dos Deus, 
em Bali, Indonésia, 
a deusa Ekaterina

Novikva faz esquecer
o local paradisíaco,
com a sua beleza.

A jovem, com mais 
de 2,3 milhões de

seguidores no
Instagram, arranca
suspiros a cada foto

publicada.



Ponte da Barca
Município barquense estabeleceu novo
recorde do maior bolo de mel de Portugal
O bolo de mel de Ponte da Barca estabeleceu, ontem, um novo re-
corde. Com 203 metros e 76 centímetros, Ponte da Barca confeccio-
nou o maior bolo de mel de Portugal.
A iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com as pastelarias lo-
cais Caracas, Doce Lima e Liz, juntou no centro da vila barquense
centenas de pessoas num dia de festa que contou ainda com a ani-
mação de rusgas e cantares ao desafio. A receita com a venda do bo-
lo reverte a favor das vítimas da Ucrânia.
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Automobilismo
Fim-de-semana em Vieira do Minho 
ficou marcado pelo regresso do rali
Decorreu, este fim-de-semana, o Rali de Vieira do Minho. A prova arrancou na sexta-feira
com as verificações às máquinas durante a tarde e com a passagem pela super especial do
Parque dos Moinhos em Vieira do Minho. No sábado, decorreu a prova em si, passando pela
Sra. da Fé, Serradela e Agra. O presidente António Cardoso convidou todas as pessoas a visi-
tarem Vieira do Minho para assistirem a uma magnifica prova tão acarinhada pela região.

Guimarães
Domingos Bragança marcou presença nas
celebrações dos 13 anos do núcleo da FNA
Domingos Bragança, presidente
da Câmara Municipal de Guima-
rães, esteve presente na celebra-
ção do 13.º aniversário da Frater-
nidade de Nuno Álvares (FNA),
realizada na nova sede, na antiga
escola primária de Moreira de Có-
negos.
A cerimónia iniciou-se com a ben-
ção do espaço a que se seguiu o
descerramento de várias placas
comemorativas da inauguração
das valências da sede. O edil enalteceu o trabalho dos escuteiros e, em particular, da FNA de
Moreira de Cónegos, e endereçou os parabéns a todos pelo bonito espaço que construíram.

Casos do Dia
Mulher denuncia
furto de veículo
Uma mulher de Vila Nova de
Famalicão acabou por ficar sem o seu
carro, enquanto jantava em Braga,
na noite de sábado.
A vítima deslocou-se até às
proximidades do Largo de S. João da
Ponte, situado no fundo da Avenida
da Liberdade, para aí jantar,
deixando a viatura - um Mercedes
CLA - estacionado nessa mesma
zona.
De acordo com as informações
apuradas pelo Correio do Minho, 
a mulher ter-se-á ausentado entre 
as 20:30 horas e as 23 horas. 
À chegada ao local onde deixara 
a viatura, a vítima apercebeu-se
que o seu veículo havia sido furtado.

Vieira do Minho
Acidente no lugar 
do Penedo causa
cinco vítimas ligeiras
Um despiste no lugar do Penedo,
freguesia de Ventosa em Vieira 
do Minho, causou um acidente
que envolveu cinco pessoas.
De acordo com as informações
apuradas pelo Correio do Minho,
todos os ocupantes dos veículos
terão ficado com ferimentos
ligeiros, estando todos fora de risco
de vida.

Voleibol feminino
SC Braga regressa 
à I Divisão
O SC Braga carimbou ontem o
regresso à I Divisão nacional de
voleibol feminino. As Guerreiras do
Minho fizeram um percurso 100 por
cento vitorioso e regressam à 
I Divisão, após um ano de ausência.
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