
Fafe 
Homem suspeito de atear  
fogo numa habitação 
A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da GNR, deteve o presu-
mível autor de um incêndio numa habitação ocorrido numa fregue-
sia de Fafe, no distrito de Braga. 
O detido, de 58 anos, segundo a PJ, “actuou num quadro de instabi-
lidade emocional e de adição de bebidas alcoólicas. Terá ateado fo-
go à habitação onde residia, com recurso a chama directa”. 
 
Famalicão 
Detidos por furto de veículos automóveis 
Dois homens de 28 e 31 anos foram detidos pela GNR por furto de 
veículos automóveis, no concelho de Famalicão. 
No âmbito de uma denúncia de furto de veículo, os militares da 
Guarda encetaram diligências policiais que permitiram localizar e 
deter os suspeitos, que se encontravam na posse de um veículo au-
tomóvel que tinha sido furtado no concelho de Vila do Conde. 
Após a detenção, foram efectuadas diversas diligências, tendo sido 
possível apurar-se que os mesmos indivíduos, nesse dia, já tinham 
furtado outros dois veículos automóveis no distrito de Aveiro. 
Os veículos foram devolvidos aos legítimos proprietários. 

SEXTA, 29 JULHO 2022 
Geral 253 309 500  Publicidade 253 309 507  
redaccao@correiodominho.pt

Cm
Guimarães 
Termina mais um Projecto Erasmus+  
no AE Professor Abel Salazar em Ronfe 

 ‘Diversity and Culture Make the Union’ é o nome do Projecto KA229 do Programa Erasmus 
+ implementado e desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar (AE-
PAS) em Ronfe, Guimarães, desde o ano lectivo 2019/2020. Inicialmente previsto para vigo-
rar por um período de 24 meses, este projecto sofreu um prolongamento por mais doze, por 
contingência da situação pandémica verificada desde a data da sua implementação, tendo 
sido o seu terminus empurrado para o final do mês de Agosto deste ano. 
A temática deste projecto recaiu sobre as heranças culturais e tradições, permitindo aos alu-
nos do 2.º e 3.º ciclos daquela instituição de ensino um trabalho em parceria com escolas do 
Chipre, Croácia, Espanha, Itália e Letónia.  
 O projecto ‘Diversity and Culture Make the Union’, para além de se centrar na riqueza da he-
rança história e cultural da Europa, pretendeu promover a equidade e a inclusão dos alunos 
com problemas escolares e menos oportunidades ou que revelassem mais dificuldades de 
aprendizagem, contribuindo para o aumento de conhecimentos não apenas sobre a cultura 
e tradições destes países, como também sobre o seu sistema de ensino, das suas práticas 
lectivas e escolares, favorecendo, simultaneamente, um desenvolvimento cívico e linguísti-
co dos participantes. 
Ao longo da sua implementação, cerca de 48 alunos orientados por uma equipa de 6 profes-
sores do AEPAS levaram a cabo vários trabalhos, destacando-se, a criação de livros digitais 
sobre tradições, gastronomia, danças e músicas típicas, datas e celebrações importantes dos 
países envolvidos. Foram igualmente criados websites, padlets e outras ferramentas digi-
tais, todas com o objectivo de deixar o legado e promover a divulgação da herança cultural. 
Aos alunos participantes foi dada a oportunidade de “desenvolverem os seus conhecimentos 
e a sua consciência cultural e cívica, aumentarem as suas habilidades linguísticas e comuni-
cativas; proporcionada a abertura de horizontes, dada a oportunidade de serem apresenta-
dos a diferentes culturas e comunidades, oferendo-lhes a possibilidade de aprender e cres-
cer juntos e perceber que todos partilhamos o mesmo espaço comum, independentemente 
do país onde nascemos”, afirmam os responsáveis. 

Atletismo 
Treinadora de 
Mariana Machado 
critica “viagem  
muito longa” 
Sameiro Araújo, treinadora de 
Mariana Machado, uma das 
representantes lusas em 
Eugene2022, lamentou ontem a 
viagem de regresso de mais de 30 
horas, “muito longa”, quando a 
atleta está lesionada e tem de 
preparar o Campeonato da Europa. 
Depois de uma participação em que 
chegou às meias-finais dos 5.000 
metros, tendo batido a sua melhor 
marca por sete segundos – passou 
a ser de 15.18,09 minutos -, a atleta 
de 21 anos, de Braga, escreveu, na 
quarta-feira, que estava “feliz” por 
regressar a casa após “uma viagem 
que durou ‘apenas’ 37 horas”, com 
a treinadora a lamentar a viagem 
de comboio que a pupila, “lesiona-
da”, teve de fazer até à cidade mi-
nhota, após ter desembarcado do 
voo proveniente de solo norte-
americano no aeroporto de Lisboa. 
“Assim é tratada a alta competição 
em Portugal. Após uma viagem 
muito longa - mais de 30 horas de 
viagem -, uma atleta que vem 
lesionada de um campeonato do 
mundo chega a Lisboa e é obrigada 
a viajar mais quatro a cinco horas 
até Braga, de comboio, porque o 
preço de uma viagem de avião 
Lisboa-Porto não ‘justifica o custo-
benefício’”, escreveu no Facebook. 
A treinadora criticou ainda o facto 
de Mariana Machado ser “integrada 
no último grupo a regressar” dos 
Estados Unidos, após ter “adoecido” 
e pedido “para regressar logo após 
a competição”, a 21 de Julho, para 
“melhor preparar o seu objectivo 
máximo da época, o Campeonato 
da Europa”.
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LOMAR - BRAGA

JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO 

MELANCIA PRETA RISCADA INTEIRA CAT:II: 0.79€/KG 

MELÃO BRANCO INTEIRO CAT:II: 0.95€/KG 

NOVILHO BIFE DA PERNA: 9.49€/KG 

DOURADA DE VIVEIRO 200 A 600GR: 6.49€/KG 

PEITO DE PERU, FRANGO FORNO DE LENHA PRIMOR:12.99€/KG

PRODUTOS DA SEMANA 
VALIDOS DE 28 DE JULHO A 3 DE AGOSTO
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