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luís martins

J. m. gonçalves de oliveira

Perder a alma
nunca é pouco

A recente demarcação
do Partido Socialista

ualquer um de nós já perdeu a alma por alguma
coisa. Se calhar, por pouca coisa. Por coisa nenhuma. Mas, perdê-la terá sido sempre muito. Demais.
Não que mereçamos logo o inferno, mas
uma expiação correspondente. Acontece com cada um, decidindo sobre si, ou
no exercício da função que desempenha,
seja ao serviço duma entidade privada
ou duma entidade pública. Perdemos
a alma quando decidimos ao arrepio
da nossa crença, dos nossos princípios,
da nossa ideologia ou de qualquer outra convicção.
Mesmo que sejam só pecadilhos, a
alma perde-se sempre. Perde-se a alma comprando um favor, um emprego, uma impressão mais positiva do
que a de outro, um contrato mais ou
menos chorudo. Perde-se a alma, pedindo o voto mentindo, só para o assegurar por breves momentos, sabendo que se não vai cumprir por vontade
própria ou por se saber que a realidade não vai permitir. Nada disto é pouco. Nunca é pouco.
Vem isto a propósito de algumas notícias que têm vindo a público sobre
processos abertos a alguns dos mais altos responsáveis do país, dentro e fora
do Estado. Não é coisa nova, antes algo
que se tem repetido, embora sem consequências exemplares. Infelizmente, o
comportamento em conflito com a lei,
com a ética e a moral parece compensar. Quando isso acontece – e tem acontecido vezes demais – os prevaricadores perdem a alma por muito, mesmo
muito. O reverso da medalha é, sendo
detectados casos considerados irregulares, aqueles poderem ser chamados à
Justiça. Em todo o caso, havendo provas
ou não de ilegalidade, o pecado público ou com repercussão pública é grave
e, regra geral, acaba por ter implicações
no Erário Público, logo, no bolso dos
contribuintes.
É que não há Orçamentos grátis. Não
há distribuição sem que primeiro se faça a recolha. E nunca ninguém nos pede licença. Como se fôssemos os ladrões
quando, na verdade, não participamos
nem somos os mandatários do assalto. Parte do défice público tem origem
em desmandos, em pecados pequenos

os últimos anos, a sociedade portuguesa tem sido sacudida por vários escândalos que ciclicamente a têm
posto em sobressalto. Bastará um pequeno esforço
de memória para lembrar a ruína do
banco BPN e, consequentemente, a investigação “Monte Branco”, sobre fraude fiscal e branqueamento de capitais,
despoletada pela falência do mesmo, o
descalabro do Grupo Espírito Santo e,
mais recentemente, tudo quanto está relacionado com a investigação que envolve, entre outros, o ex-primeiro-ministro José Sócrates.
Este processo judicial denominado
“Operação Marquês”, iniciado em 2014,
tenta desvendar, pelo que tem vindo a
público, uma imbrincada e monstruosa
rede. Na realidade, a ser verdade muito
do que tem sido revelado, não se tratará apenas de um conjunto de múltiplos
crimes mas, muito mais do que isso,
uma tentativa bem orquestrada para
perpetuar no poder o então primeiro-ministro, ao bom estilo do desaparecido Hugo Chávez, ou do seu sucessor
Nicolás Maduro.
Bem mais do que apurar a origem e
a pertença dos muitos milhões envolvidos resultantes de ações de corrompimento, de pagamento de cumplicidades e outros favores que prejudicaram
o país ao ponto de o conduzirem à situação de bancarrota, não será desmedido ir mais longe e presumir o destino que nos estava reservado, se Portugal
não tivesse tido a necessidade de ajuda
financeira externa.
Na realidade, ao envolvimento há muito conhecido do ex-ministro socialista e
ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara, entre muitas outras personalidades, veio juntar-se, recentemente, o também ex-ministro do
Governo de José Sócrates, Manuel Pinho que, enquanto ministro, manteria
ligações éticas, políticas e deontologicamente reprováveis com o Banco Espírito Santo. Ora, se a tamanha teia se
juntar as ligações que o próprio ex-primeiro-ministro mantinha com o falecido presidente da Venezuela Hugo Chávez e com o agora detido ex-presidente
do Brasil Lula da Silva, não será mero
devaneio pensar que bem mais do que

Q

e grandes de decisores políticos, mas
também privados, que perderam a alma por uma paixão, por um ou mais
amigos, por uma perspectiva de boa vida futura para si, por uma cautela insaciável em assegurar o devir particular
o quanto antes, por uma subida na posição e no poder, por uma omissão deliberada, por uma reeleição ou mesmo
por outros estratagemas mais ou menos inovadores.
Muitas vezes, é a coberto de funções relevantes que acontece a incoerência entre as regras democráticas e
de representação e a prática política,
assim como entre a imagem de segurança das instituições e a realidade dos seus balanços. Esconder algo
incómodo de um relatório ou um indicador menos favorável da situação
económico-social-financeira do país,
fazer uma lei à medida de interesses
de poucos e com prejuízo para muitos e dos princípios básicos do direito, vender empresas públicas rentáveis, negociar rendas excessivas com
um grupo económico privado, prejudicando gerações futuras de um país
inteiro, são tudo práticas graves e reprováveis. A alma perde-se nestas, como noutras elaborações sofisticadas.
Por que será que alguns passam a ganhar tanto quando saem do Governo
e integram uma estrutura económica
privada? Pela experiência e competência que adquirem no exercício das
suas funções públicas?
O problema maior é que os pecadores encartados, os que se aproveitam dos
partidos e os que são usados por estes
– desde os da alta finança aos da política ao mais alto nível –, não é eles irem
para o inferno. De facto, até agora não
têm ido. Continuam a preferir as Ilhas
Virgens e outros Paraísos! O problema
maior é eles perderem a alma por conta dos nossos sacrifícios. Aí é que está a
nossa desgraça. Eles pecam, beneficiando dos prazeres que o pecado permite. E nós é que expiamos o pecado, sem
qualquer proveito. E nós a passar privações e até a entrar pela madeira dentro, arriscando os perigos da travessia
do oceano sem qualquer rede ou protecção! Querem eles lá saber se temos
fobia à água!

N

uma panóplia de crimes económicos estava em marcha uma tentativa de perpetuar o poder e, quiçá, de transformar
o regime numa ditadura semelhante à
que hoje amordaça e leva à miséria o
povo venezuelano.
Nesta perspetiva, o pedido de ajuda externa e a consequente vinda da
“troika”, que durante mais de três anos
sujeitou o povo português a um rol de
sacrifícios que tão cedo não devem ser
esquecidos, foi uma bênção, pois teve o
mérito de pôr fim não só aos desmandos
do governo de José Sócrates, mas também de impedir a instalação em Portugal de um poder tirânico e absoluto.
É também nesta sequência e por necessidade de se demarcar de uma governação que tanto mal trouxe aos portugueses que o Partido Socialista se veio
agora afastar daquele seu ex-militante.
De facto, quando está a poucos dias de
acontecer o mais importante conclave
socialista e se avizinham eleições importantes para o nosso futuro coletivo,
o partido liderado por António Costa não tinha outra saída, sob pena de
comprometer irremediavelmente as
suas ambições.
A cerca de um ano do início de um
novo ciclo eleitoral, quando no tempo
que falta podem surgir outras revelações e novos factos que ainda possam
denegrir mais a atuação de José Sócrates e dos seus governos, a não demarcação por altos quadros do atual Governo
e do partido maioritário que o apoia seria um perfeito suicídio político.
António Costa, não tendo muito
mais tempo para calar o profundo incómodo que os comportamentos de
alguns dos seus correligionários que
consigo fizeram parte dos governos
que arruinaram o país, com astúcia
e o habitual sentido de oportunidade
que se lhe reconhece, rompeu o cerco que poderia deitar por terra todas
as suas aspirações.
Não sendo possível determinar os danos já causados e outros que futuros desenvolvimentos da “Operação Marquês”
podem provocar, o Primeiro-ministro
não deixou escapar o momento, dando
mais uma vez provas de enorme sagacidade e de grande habilidade política.
Se ainda foi a tempo, só o futuro o
poderá desvendar.
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Braga

Há um conjunto
de problemáticas
e questões para
resolver.
ARTUR FEIO

Os novos
contentores são
a solução mais
eficiente.

RICARDO RIO

A CERCI Braga apresenta hoje
publicamente a sua Caminhada Mágica.
O encontro com os jornalistas acontece
durante a manhã.

Vereadores do PS na reunião de câmara na análise ao relatório de gestão e contas de 2017 da Agere

DM

Novo sistema de recolha do lixo
é «recuo de mais de 20 anos»
José Carlos Ferreira

vereador do Partido Socialista, Artur
Feio, considerou ontem que o novo sistema de recolha do lixo é
um «recuo de mais de 20
anos naquilo que é a forma e o sistema de tratamento e gestão dos lixos
domésticos».
A crítica foi feita na
reunião de Câmara de
Braga, que não contou
com a presença do vereador da CDU, e onde
foram discutidos os relatórios de gestão e contas de 2017 das empresas
municipais.
No final da reunião,
e no habitual encontro
com os jornalistas, Artur
Feio disse que, para o novo processo de recolha do
lixo, não foram envolvidos os presidentes de Jun-

O

Os relatórios das empresas municipais foram apresentados na reunião de Câmara

ta, ninguém sabe onde
vão ficar os contentores,
há pessoas que não querem os contentores à sua
porta e há quem não possa fazer cem metros para
depositar o lixo. «Há um
conjunto de problemáticas e de questões que é
preciso resolver», disse.
Para o vereador socia-

lista, na recolha do lixo
não há sistemas perfeitos.
No entanto, esta solução
escolhida para Braga devia ser discutida e implementada de forma faseada. Para o presidente da
Câmara de Braga, os novos contentores são uma
solução mais higiénica e
mais eficiente do que a

atual situação de deixar
os sacos do lixo nos passeios. E quanto à acusação de os presidentes de
Junta não terem sido ouvidos, Ricardo Rio desmentiu a informação do
PS. «Todas as Juntas de
Freguesia, sem exceção,
as dez do PS e as 27 que
não são do PS, têm sido

contactadas antes da instalação dos contentores.
A localização dos contentores tem sido discutida
com as Juntas e, portanto,
tem-se tido esse cuidado
no envolvimento, não só
das autarquias locais, como também das populações, sendo certo que há
algumas situações, em relação aos residentes, em
que não é possível chegar a um consenso», disse.
Outra questão levantada pelo vereador do PS foi
a ETAR de Frossos, uma
estrutura construída em
1996 e projetada para 230
mil habitantes, quando
Braga tinha cem mil habitantes. Para Artur Feio,
nunca houve um repensar
desta ETAR, nem um aumento da sua capacidade,
e hoje ela revela deficiências, existindo um projeto que ficou na gaveta à

espera de financiamento. O vereador socorreu-se mesmo do relatório
da ERSAR, onde se afirma que o funcionamento da ETAR de Frossos é
«mediano».
Ricardo Rio garante
que tal não corresponde
à verdade uma vez que,
desde que é presidente
da Câmara, já foram feitas «várias intervenções,
a última das quais, já em
2017», num investimento
de mais de um milhão de
euros para mitigar alguns
dos problemas. Para o autarca, a ETAR foi mal projetada ou mal construída e
isso acarretou problemas.
O autarca sublinhou
ainda que a Câmara, não
só tem feito estas intervenções como já planeou a
nova ETAR, de mais de 20
milhões de euros, que espera fundos comunitários.

Ricardo Rio explica que se trata de novo sistema

Câmara ainda não pagou acordos às Juntas
Partido Socialista
questionou ontem
o presidente da Câmara de Braga sobre a falta de pagamento
dos acórdãos de execução
com as Juntas de Freguesia, que deveria ter sido
saldado em abril.
«Isto reflete a falta de
liquidez da Câmara que,
para além de estar a sobrecarregar as empresas
municipais está também a
sobrecarregar as Juntas de

O

Freguesia», disse Miguel
Corais. Segundo o vereador socialista, é notório
que a Câmara de Braga
está à espera de receber o
IMI para poder pagar estes acórdãos de execução
que deveriam ser pagos
em início de abril. Para
Miguel Corais, a Câmara
de Braga podia recorrer a
um empréstimo de curto prazo para fazer face a
este pagamento, uma vez
que as Juntas são estrutu-

ras mais frágeis. Aliás, o
autarca revelou que vários presidentes de Junta já lhe confidenciaram
dificuldades económicas,
havendo mesmo autarquias locais sem dinheiro para pagar salários. A
agravar a situação, acrescentou a vereadora do PS,
Liliana Pereira, o pagamento de refeições não
é feito às Juntas desde o
mês de janeiro.
Aos jornalistas, o presi-

dente da Câmara de Braga
explicou que houve este
ano uma alteração relacionada com a antecipação dos prazos de pagamento que, «infelizmente,
não foi possível concretizar face a alguns investimentos que temos neste momento em curso e
a necessidade de submeter pedidos de pagamento a verbas comunitárias».
Segundo Ricardo Rio,
«foi explicado às Juntas de

Freguesia» que a Câmara
iria, «não repor o sistema anterior, de pagamento no final do trimestre,
mas atrasar cerca de mês
e meio», até que o edilidade recebesse a verba do
IMI, que é uma componente substancial do financiamento do município e que irá decorrer no
final deste mês de maio.
Isto, garantiu, vai permitir
a regularização dos pagamentos pendentes.

Questionado sobre se
existem salários em risco em algumas Juntas de
Freguesia, o presidente
da Câmara de Braga negou essa informação veiculada pelo Partido Socialista. «Não temos essa
informação. Todas as situações que temos tratado com as Juntas sempre
que há algum pagamento mais urgente a Câmara tem conseguido desbloquear, disse.
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Reunião do executivo

BRT espera enquadramento
nos fundos comunitários

Câmara aprova
acordo com ACB

presidente da Câmara de Braga disse
ontem que o BRT é
um projeto que espera um enquadramento
nos fundos comunitários.
Segundo Ricardo Rio,
tem havido um diálogo
com o Ministério do Ambiente e a indicação é que
o BRT deverá ser um investimento prioritário no
Portugal 2030.
O esclarecimento surgiu na apresentação do relatório de gestão e contas
de 2017 dos TUB na reunião do executivo, quando
o PS, não só pediu o ponto
da situação sobre o projeto, como lançou algumas
críticas. Para Miguel Corais, uma das prioridades
para os TUB tem de ser a
renovação da frota, chamando a atenção para o
facto da aquisição dos autocarros aos STCP ter sido uma má compra. «Não
foi uma oportunidade»

DR

Ricardo Rio revelou conversações com ministro do Ambiente

jetos orientados para os
centros comerciais de primeira geração.
Na reunião de ontem,
o executivo aprovou também o relatório de erros
e omissões da Secundária
de Maximinos, uma obra
que deverá entrar em execução depois de cumprir
todas as formalidades administrativas, e a adesão
à Rede Portuguesa de Cidades Romanas.

DR

O

O executivo da Câmara de
Braga aprovou um acordo de cooperação com a
Associação Comercial de
Braga de apoio ao empreendedorismo, formação, inovação e dinamização da atividade comercial
e turística.
Segundo o presidente
da Câmara, este é um projeto importante do ponto
de vista do comércio tradicional, turismo e pro-

PS apontou a renovação da frota como uma das prioridades para a empresa

porque vieram autocarros «com avarias, grandes
problemas de poluição» e
«aumentaram os custos de
manutenção dos veículos».
O presidente da Câmara de Braga sustentou,
por sua vez, que os TUB

estão melhor do que há
uns anos, o que se pode
comprovar pelos números. «São mais de um milhão de passageiros que
tivemos, são 14 por cento de crescimento, é um
volume de receitas mui-

to superior sem agravamento de preços», sustentou. Rio disse ainda
que a frota tem uma média de 16 anos e a compra
à STCP substituiu viaturas com 23 anos por outras de 15 anos.

Miguel Corais salienta aumento de 75 por cento da procura de habitação social

vereador do PS na
Câmara de Braga,
Miguel Corais, disse ontem que a empresa municipal Bragahabit não está a dar resposta
às necessidades.
Na análise ao relatório
de gestão e contas na reunião do executivo, o autarca sublinhou que há um
aumento de 75 por cento
da procura de habitação
social e os «indicadores
demonstram que há baixa de resposta de habitação social, quer no apoio
na comparticipação no
regime do arrendamento livre, quer ao nível do
apoio de arrendamento
de casas à Bragahabit».
«E também se nota cla-

O

ramente que uma parte
do parque habitacional da
Bragahabit está devoluto
e que podia ser resposta a
este aumento de procura», acrescentou.
A isto, o presidente da
Câmara de Braga garantiu que neste momento
não há habitações disponíveis e que, aquelas que
estão vagas, ou estão envoltas em questões de natureza judicial, ou estão
extremamente degradadas e precisam de requalificação, que vai ser concretizada no âmbito dos
projetos para os bairros
sociais.
Outra situação que, segundo Ricardo Rio, tem
sido corrigida «de forma

substancial» é os pedidos
de apoio ao arrendamento
que são feitos por «muitos bracarenses». Segundo o autarca, esta situação tem vindo a registar
um «aumento substancial
do número de apoios ao
longo dos últimos anos».
«Na verdade, nós mais do
que duplicamos o valor
das verbas atribuídas ao
abrigo do regime de apoio
direto ao arrendamento,
inclusivamente, estamos a
equacionar se não teremos
necessidade de aumentar
esse mesmo valor», acrescentou, realçando ainda
que este é um sistema, já
com vários anos, mas que
os bracarenses descobriram recentemente.

DR

Bragahabit não dá resposta às necessidades

Miguel Corais relevou a resposta da Bragahabit aos pedidos
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Braga mostrou equipa de 18 pessoas preparadas para atender e apoiar vítimas

PROJETO "SING THE WORLD" GRAVA DVD
COM GRUPOS DO CONCELHO DE BRAGA
Escola Aberto Sampaio O projeto "Sing
the World" vai juntar a comunidade educativa
do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio,
em Braga, com os grupos musicais do concelho,
numa produção discográfica profissional para
posterior edição em formato DVD. A gravação
do trabalho começa hoje e prolonga-se até ao
dia 17 de maio, no Auditório Sebastião Alba da
Escola Secundária Alberto Sampaio.
Segundo a organização, alunos, professores,
pessoal não docente e encarregados de educação, todos são convidados a participar nos ensaios e gravações do DVD, com canções tradicionais de todo o mundo, juntamente com grupos
musicais do concelho de Braga.
Os grupos convidados são "Amigos professores de Braga", o "Coro Infanto Juvenil de Esporões" e o "Rancho Folclórico de S. João Batista – Nogueira".
A organização refere que, como corolário do
trabalho, será organizado um espetáculo para a
apresentação do DVD. Os grupos musicais sobem então ao palco para interpretar, ao vivo,
as canções gravadas no DVD, com projeção simultânea dos seus videoclipes.

GNR DE BRAGA APREENDEU
32 100 CIGARROS CONTRAFEITOS
Atividade A GNR de Braga apreendeu um total de 32 100 cigarros contrafeitos durante uma
operação que decorreu na semana de 7 a 13 de
maio. Ainda durante esta semana, e no âmbito
de outras operações que visaram a prevenção
e o combate à criminalidade violenta, as autoridades apreenderam seis armas e 165 munições, 1282 doses de heroína e 16 doses de haxixe.
Durante este período as autoridades detiveram 28 pessoas, 11 das quais por condução sem
habilitação legal, duas por posse de arma ilegal, uma por posse de estupefacientes e uma
por incêndio.
No que respeita à sinistralidade, a GNR de
Braga registou, ao longo desta semana, 140 acidentes, dos quis resultaram 46 feridos leves.

UMAR pede envolvimento
contra violência doméstica
Avelino Lima

BREVEs

Ação na Praça da República visou alertar para a violência doméstica e mostrar que Braga está preparada para apoiar as vítimas

Francisco de Assis

UMAR – União de
Mulheres Alternativa e Resposta promoveu ontem uma
ação pública na Praça da
República, em Braga, para, por um lado, sensibilizar os bracarenses para a
questão da violência doméstica, que é um crime
público; e por outro lado,
mostrar uma equipa de 18
pessoas que acabaram de
fazer formação no atendimento e apoio a vítimas
de violência doméstica.
Na ação, os formandos
exibiram cartazes com
denúncias e t-shirts com
os «trágicos» números de
violência doméstica des-

A

de – 2004.
Segundo Ilda Afonso,
diretora técnica do Centro de Atendimento para vítimas de violência
doméstica da UMAR no
Porto, a iniciativa de ontem partiu de um grupo
de formandos e formandas, profissionais da rede de apoio a vítimas de
violência, do distrito de
Braga, que participam na
Formação para Técnicos
de Apoio à Vítima, ministrada pela UMAR.
O grupo conta com
profissionais do Município de Braga, da Cáritas,
da APAV, da ACES Braga,
da PSP, da GNR, da Segurança Social, entre outras
entidades, às quais se jun-

ta também o núcleo da
UMAR de Braga.
De acordo com Ilda
Afonso, esta "exibição" da
equipa visa, igualmente,
«alertar as pessoas para
as questões da violência
doméstica e também homenagear as mulheres assassinadas ao longo destes
anos em que a violência
doméstica é crime público. Ainda assim, as denúncias são muito poucas. Os
cidadãos continuam a não
se envolver nesta questão
e a não denunciar nem a
lutar contra esse flagelo social. Esta ação serve também para alertarmos e dizermos que em
Braga existe um grupo de
homens e mulheres pre-

parados, com formação e
motivados para fazer um
atendimento às vítimas e
apoiá-las».
De acordo com a
UMAR, desde a sua fundação há 13 anos, houve
mais de mil femicídios,
475 consumados e 562 na
forma tentada.
A organização refere
que em Portugal, em 2017,
foram registadas 22 773
ocorrências de violência
doméstica e que estas fazem parte da zona visível
deste flagelo, correspondem à ponta do iceberg
da violência vivida dentro
do espaço doméstico, na
sua esmagadora maioria
pelas crianças, pelas mulheres e idosos.

Iniciativa decorrerá às 10h30, no Auditório da Junta

S. Victor realiza final do "Executivo Júnior"
Junta de Freguesia
de S. Victor procede hoje à cerimónia final do "Executivo Júnior, que decorrerá
às 10h30, no auditório da
Junta de Freguesia. A iniciativa que contará com
a apresença da vereadora
da Educação, Lídia Dias,

A

permitirá reunir os cinco executivos júnior das
escolas básicas da Freguesia, nomeadamente da EB1 do Bairro Alegria, EB1 Enguardas e EB1
de S. Victor, estabelecimentos de ensino pertencentes ao Agrupamento
Dr. Francisco Sanches,

bem como da EB1 de Santa Tecla e EB1 do Bairro
Eng. Duarte Pacheco, pertencentes ao Agrupamento de Escolas D. Maria II.
A Junta de Freguesia
de S. Victor percorreu as
referidas escolas básicas
no âmbito desta iniciativa, com o objetivo de «se-

mear o gosto pela política
aos alunos, educando para
a cidadania, estimulando
para a intervenção política de forma próxima da
população, transparente
e correta, bem como preparando estes alunos para
assumirem a responsabilidade de serem os lide-

res da sua geração».
Além destes Executivos Juniores governarem
a Freguesia ao longo de
um dia de aulas, reuniram com várias instituições, ampliaram o leque
de informações sobre a
vida autárquica e foram
co-responsáveis pela di-

fícil tarefa de gestão com
dinheiros públicos, pelo
que cada Executivo Júnior
decidiu que equipamento
comprar para reforçar a
sua escola. Com esta iniciativa a Junta pretende
ir ao encontro da máxima de “uma cidade amiga das crianças”.
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Iniciativa itinerante arranca no dia 19 de maio

BREVE

Documentário sobre o S. João
volta a percorrer o concelho

L

O documentário deslinda os momentos mais marcantes das festas

passados, dando a possibilidade de serem admirados e recordados todos
os traçados e simbologias.
"O São João é de Braga", exibido pela primeira vez em 2015 no Theatro Circo e difundido em
2016 através da sua emissão na RTP2, este ano será acolhido pela freguesia de Adaúfe e pela União
das Freguesias de Celeirós,

Aveleda e Vimieiro.
A exibição itinerante arranca no dia 19 de maio,
às 21h15, no auditório da
antiga Junta de Freguesia
de Adaúfe. Segue-se Aveleda no dia 7 de junho, às
15h00 no auditório da Junta de Freguesia de Aveleda. Acompanhando a exibição do documentário
e a exposição "Cartazes
do São João de Braga" ca-

da uma das freguesias irá
abrilhantar as sessões com
a atuação dos seus grupos
etnográficos e culturais.
Com esta iniciativa, a
Associação de Festas de
São João de Braga pretende envolver ainda mais
os bracarenses, preservar
a memória sanjoanina e
perpetuar as maiores e
mais antigas Festas Sanjoaninas de Portugal.

Contrato entre o ministério do ambiente e a associação assegura 4.º edição do festival

Projeto ambiental do Rodellus
galardoado com "Sê-lo Verde"
projeto ambiental do
festival Rodellus voltou a ser galardoado
com “Sê-lo Verde”
pelo Fundo Ambiental.
São já quatro as distinções ambientais obtidas
pelo festival desde 2015,
tendo a edição 2018 ambições ainda maiores quanto à sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
Os resultados das candidaturas ao programa
“Sê-lo Verde”, programa
desenvolvido pelo Fundo

O

tradição A freguesia de Tenões acolhe, es-

DR

evar o São João além
das "portas" do centro
da cidade e despontar o clima sanjoanino é a tónica do programa
"São João Fora de Portas"
que mais uma vez a Associação de Festas de São
João de Braga leva a cabo e
que compõe uma série de
iniciativas pelas freguesias
do concelho. Destaca-se a
exibição do documentário
"O São João é de Braga" e
a exposição "Cartazes do
São João de Braga".
O documentário consiste numa viagem ao passado, que compila toda a
história das Sanjoaninas
deslindando os momentos
mais marcantes das festas.
O filme contempla imagens da memória recente
das festas do São João de
Braga da edição de 2014,
assim como saudosas e
inéditas imagens das décadas de 30 a 70, cedidas
pelo Arquivo de Imagens
em Movimento.
A exposição "Cartazes
do São João de Braga" evoca os cartazes sanjoaninos

FESTAS EM HONRA DE SANTA EULÁLIA
E S. JOSÉ ANIMAM TENÕES

Ambiental, que destaca as
boas práticas ambientais
em festivais foram recentemente tornados públicos. Entre muitos ilustres
da indústria, o Rodellus
voltou a ser considerado,
muito devido ao extenso
e diferenciador programa
ambiental que apresenta,
inserindo Braga no roteiro dos melhores eventos
ao nível da sustentabilidade ambiental.
Numa cerimónia que
contou com a presença

do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, acabou por ser celebrado um contrato de
apoio entre o Ministério
do Ambiente e a Rodellus
– Associação Cultural tendo em vista a quarta edição do festival Rodellus.
«O Rodellus é um festival que vem trilhando
um caminho impar no
que à sustentabilidade diz
respeito. Em 2016 acabamos por ser "shortlisted"
para a categoria “Contri-

bute to Sustainability” pelos Iberian Festival Awards, o que posteriormente
abriu portas para o "Sê-lo
Verde". Este projeto não é
pontual, é pensado e trabalhado no sentido de se
obter os melhores resultados possíveis. As distinções que temos vindo a
obter são um resultado do
excelente trabalho desenvolvido por esta equipa»,
referiu Jorge Dias, presidente da Rodellus – Associação Cultural.

te fim de semana, dias 18, 19 e 20 de maio, as
Festas em Honra de Santa Eulália e S. José, com
um programa composto por elementos religiosos e profanos.
O arranque da iniciativa está marcado para a
sexta-feira, dia 18, às 20h00, com a abertura do
bar, seguindo-se a atuação do Grupo de Concertinas de Gualtar.
No sábado, dia 19, terá lugar o ponto alto das
festividades, com a realização da missa vespertina e procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, às 20h30.
O itinerário terá início na igreja paroquial de
Tenões, prosseguindo pela Rua de Santa Eulália,
Rua da Venda, Rua da Calçada, Bairro das Flores,
Rua 5 de Outubro, Rua Álvaro Vieira Nogueira,
Rua de Santa Eulália e regresso à igreja.
Segue-se, às 22h30, a atuação do grupo Bandaneia, e às 24h00 a sessão de fogo de artifício,
seguindo-se nova atuação dos Bandaneia.
No domingo, dia 20, às 11h00, terá lugar a missa cantada pelo Grupo Coral da Paróquia, estando marcado para as 16h00 o terço e sermão em
honra de Santa Eulália e São José, findo o qual
sairá uma majestosa procissão, que percorrerá
os lugares do costume, com acompanhamento
da fanfarra de Tenões, no qual serão incorporados diversos figurantes.
Às 18h30 terá lugar a atuação do Rancho Folclórico de Este S. Mamede e do Rancho Folclórico de Santa Cecília, de Vilaça.
Para encerrar as festividades terá lugar uma
grande sessão de fogo.
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ex-autarca afirmA estar «de consciência tranquila»

Ministério Público
(MP) decidiu ontem
acusar o ex-presidente da Câmara de
Braga Mesquita Machado e o dono da BRITALAR, António Salvador,
de «um crime de prevaricação», na concessão dos
lugares de estacionamento pago à superfície.
Na acusação, a que a
agência Lusa teve acesso,
o MP diz que os arguidos
«atuaram em conjugação
de esforços e na sequência de acordo previamente firmado, visando, com
as suas condutas consertadas, o favorecimento, no
contexto do concurso público (...) da concorrente
BRITALAR SA» tendo para isso Mesquita Machado agido «em desconformidade (...) e em violação
das peças procedimentais deste concurso e das
normas legais aplicáveis».
Em declarações à Lusa,
confrontado com a acusação do MP, o ex-autarca
afirmou estar «de consciência tranquila».
António Salvador,
que é também presidente do Sporting Clube de
Braga, não quis prestar
declarações.
Em maio de 2012, já
perto do final do último

Arquivo DM

Mesquita e Salvador acusados
de «prevaricação» no caso dos parcómetros

O

Ministério Público decidiu acusar Mesquita Machado e António Salvador

mandado como presidente da Câmara Municipal
de Braga, cargo que, como salienta o MP, exerceu
«ininterruptamente» desde 1977 até setembro de
2013, Mesquita Machado
deliberou pela abertura
de concurso publico para a concessão do estacionamento pago à superfície de 1.172 lugares, sendo
que, acredita o MP, «na
execução do plano que
os arguidos formularam e
na sequência de reuniões

promovidas por estes (...)
foi verbalmente transmitida, pela BRITALAR SA,
uma proposta de alargamento faseado da área de
parquímetros».
O MP sustenta que
«um dia antes da celebração do contrato objeto de concurso (9 de janeiro de 2013), o arguido
Mesquita Machado decidiu, na sequência do acordo firmado com o arguido
António Salvador, acolher
a proposta formulada e,

deste modo, proceder ao
alargamento dos lugares
de estacionamento pago
na via pública» pelo que,
explana, o ex-autarca «ao
decidir favoravelmente o
alargamento da área de
concessão do estacionamento pago na cidade, em
violação dos seus deveres
decorrentes do exercício
das suas funções, apenas
considerou os interesses
financeiros da BRITALAR
SA e do arguido António
Salvador, em detrimen-

to dos interesses patrimoniais da Câmara Municipal de Braga».
À Lusa, Mesquita Machado não se mostrou
preocupado com a acusação contra si dirimida.
«Fiquei surpreso, acho
até caricato, mas estou
de consciência tranquila», afirmou.
O documento explica que a «configuração
inicial do objeto do presente processo, consentia, igualmente, ainda que
em abstrato, a hipótese
de investigação da prática de crimes de corrupção passiva e ativa ou recebimento indevido de
vantagem», mas que «da
prova carreada e analisada (...) nenhum elemento
indicia» a prática daquele
crime, dando como arquivado o processo no que
aquele crime diz respeito.
Quanto ao então vice-presidente da autarquia,
Vítor Sousa, e o à altura
vereador com o pelouro
do Trânsito, Hugo Pires,
o MP concluiu que nenhum dos dois agiu em
conluio com Mesquita
Machado e António Salvador, pelo que o processo que corria contra ambos foi arquivado.
A concessão em causa

foi "resgatada" pelo sucessor de Mesquita Machado frente à autarquia, Ricardo Rio (PSD/CDS-PP/
/PPM), sendo que a "entrega formal" do controlo
dos parquímetros deu-se
em abril deste ano.
No entanto, correm
em tribunal várias ações
a contestar aquele resgate
e os termos em que foi feito, nomeadamente no que
diz respeito à indemnização a receber pela BRITALAR, uma vez que o
acordo inicial previa 15
anos (renováveis) de concessão, tendo apenas decorrido 5.
Lusa

Citação

Mesquita Machado não
se mostrou preocupado
com a acusação contra
si dirimida. «Fiquei
surpreso, acho até
caricato, mas estou de
consciência tranquila»,
afirmou.

Tribunal Administrativo recusa suspender efeito do resgate dos parcómetros

Câmara Municipal de Braga
ganha mais uma batalha à ESSE
Tribunal Administrativo do Norte rejeitou a providência
cautelar que pretendia o efeito suspensivo do
resgate do concessionamento dos parcómetros
na cidade interposto pela concessionária, a ES-

O

SE S.A. Trata-se, assim,
de mais uma batalha que
a Câmara de Braga ganha
à ESSE.
Na conversa com os
jornalistas após a reunião
do executivo da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio voltou a apontar

o «fim do mês de maio»
para que a fiscalização do
estacionamento à superfície volte a ser feita pela
autarquia.
«O Tribunal Administrativo do Norte rejeitou
o efeito apenas suspensivo da providência caute-

lar da ESSE em relação ao
resgate do estacionamento, o que implica que não
haverá qualquer suspensão próxima do processo
do resgate do estacionamento. Vai-se consumar,
já está consumado» afirmou o autarca.

Ricardo Rio salientou
ainda que a Câmara «vai
avançar com a sua própria
fiscalização até ao final
do mês e toda a discussão que existir, do ponto
de vista do valor indemnizatório, será tramitada
em tribunal».

O resgate da concessão
do estacionamento à superfície foi uma das primeiras medidas aprovadas
pelo executivo de Ricardo
Rio quando tomou posse para o primeiro mandato em 2013.
Redação/Lusa
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15 de abril
de 2019
obra com poesia infantil apresentada a dezenas de crianças

Ana Marques Pinheiro

"Di" e "Mi" levaram a hora do conto
ao Colégio D. Pedro V

Ana marques pinheiro

s turmas do primeiro ciclo do Colégio D. Pedro V, em
Braga, receberam
ontem as duas personagens do Diário do Minho,
a "Di e a "Mi", que foram
apresentar uma obra de
poesia, chamada "Lições
Rimadas".
A obra, apresentada no
ano das comemorações do
centenário do Diário do
Minho, leva até às crianças
vários conselhos e lições
através de muitos animais
presentes no livro.

a

Há o Porquinho Chinês que ensina a não comer com rapidez, a Andorinha Branca ensina a
respeitar as pessoas diferentes, o Gato Pingente, o
Texugo Barrigudo, o Elefante Catita, o Coelho Folião, entre outros animais.
As crianças do Colégio
D. Pedro V mostraram-se
entusiasmadas e participativas com as perguntas
das duas personagens do
Diário do Minho.
A "Di" e a "Mi" através
das lições presentes no livro perguntavam se todos
lavavam os dentes, se res-

O livro "Lições
Rimadas é da
autoria de
J. M. Gonçalves
de Oliveira e
as ilustrações
são de Romão
Figueiredo.
peitavam os mais velhos
ou se até mexem em coisas perigosas, recebendo sempre respostas do
público. Para a diretora
pedagógica do Colégio

D. Pedro V, Alcina Silva,
estas são sempre atividades muito interessantes
para os alunos.
«Eles conseguem identificar-se muito com as estas iniciativas. São atividades que os promovem
para novos encontros e
novas ideias. O importante é que eles levam a
mensagem para os pais,
é uma maneira diferentes
de aprender», refere a diretora pedagógica.
As crianças levaram
uma folha onde podem
fazer um desenho sobre
o livro.

Ana Marques Pinheiro

Crianças do Colégio D. Pedro V atentas às personagens

Alunos foram convidados a desenhar
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Festival dedicado ao ambiente vai ter
área de concertos, área de gastronomia,
debates e tertúlias, atividades físicas
e de lazer, exposições, cinema e
mercadinho das IPSS e festa da criança.

A Câmara de Guimarães realiza um
“Open Day Investimento”, com o
presidente da autarquia a visitar
várias empresas do concelho,
a partir das 9h00.

Megacampanha que envolve diversos pelouros camarários decorre de 22 de maio a 8 de junho

Joaquim Martins Fernandes

ssumida como
mais uma campanha que afirma a vontade de

A

Megafesta dedicada ao ambiente junta pela primeira vez pelouros de três vereadoras

a “cidade-berço” ser elevada a Capital Verde Europeia, o projeto “Green
Week” é assumido pela
vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Pinto, e
pelas vereadoras Paula
Oliveira e Sofia Ferreira. Envolve os pelouros
da Educação, Biblioteca
e Arquivos, Cultura, Juventude, Relações Públicas, Relações Internacio-

nais, Ação Social, Espaço
Municipal para a Igualdade, Ambiente, Serviços Urbanos e Turismo. A
realização, que foi ontem
apresentada como «um
festival ambiental», envolve ainda «várias associações, Instituições Particulares de Solidariedade
Social e empresas públicas e privadas.
Para a vereadora Sofia
Ferreira, que tutela o Am-

biente e o Turismo, a realização tem a mais-valia
de contar com «um programa muito abrangente»,
caraterizado pela «transversalidade dos pelouros
municipais».
A autarca, que falava
na cerimónia de apresentação da edição de 2018
da “Green Week”, notou
que «existe uma intervenção cada vez mais alargada dos diferentes setores

DM

Três vereadoras da
Câmara Municipal
de Guimarães
uniram esforços
para dar forma
concreta ao festival
do ambiente,
que é também
assumido pelo
setor social e pelo
setor empresarial
público e privado.
O mega-projeto
arranca no dia 22
de maio e promete
um vasto leque de
realizações focadas
na ecologia, na
cultura, no turismo
sustentável e na
ação social. A
operação encerra
dia 8 de junho,
com a celebração
do Dia Mundial
dos Oceanos.

DM

Festival do ambiente de Guimarães
une cultura, turismo e ação social

Milhares de crianças abrem
realização focada na ecologia
Mais de três milhares de crianças vão abrir a edição
de 2018 da “Green Week”. A Festa do Ambiente e a
Festa da Criança vão decorrer em simultâneo, no
dia 22 de maio, que celebra o Dia Mundial da Biodiversidade. As crianças estão ainda no centro do
mega-projeto. Para o Dia Mundial da Criança está
agendado um concerto no Parque da Cidade. “Rita e a Floresta de Legumes”, com Rita Redshoes, é a
proposta pedagógica que visa a promoção de uma
alimentação e estilos de vida saudáveis.
O “coração” do Festival do Ambiente vai bater
no centro da “cidade-berço”, entre os dias 24 e 27
de maio. A Alameda de S. Dâmaso será transforma-

da numa espécie de bosque urbano. O propósito é
transmitir a ideia da reutilização de materiais, promovendo-se o conceito de ecologia urbana. O mesmo espaço acolhe, entre 25 e 27 de maio, o “Mercadi-

públicos e um grande envolvimento de empresas
privadas».
«Mas a riqueza do programa também resulta
do carácter inter-geracional deste programa,
que consolida a imagem
de Guimarães como uma
cidade que quer ser sustentável e que aspira a ser
Capital Verde Europeia».
Para a autarca que tutela o Turismo municipal,
o “festival do ambiente”
«é também muito benéfico para o modelo de turismo sustentável» que a
cidade quer promover.
Na mesma linha foi a
vereadora da Ação Social.
Paula Oliveira não deixou
de vincar que «o segredo do sucesso do evento reside num modelo
de trabalho que promove a inclusão» e a «complementaridade inter-geracional». Destacando as
mais de três mil crianças
que vão participar na ação
a realizar no “Dia Mundial da Criança”, Paula
Oliveira salientou ain-

da a oportunidade que
as IPSS do concelho vão
ter para «mostrar o que
de melhor sabem fazer»
e «vender os seus produtos», no “Mercadinho” que
tem lugar central no programa da realização “Guimarães Eco Cultural”.
O carácter inclusivo do
certame e o trabalho em
rede que o viabilizou foram as notas dominantes
da intervenção da vice-presidente da autarquia
vimaranense.
«É este trabalho conjunto que tem de ser feito, para que possamos dar
uma resposta mais precisa e mais eficaz na construção de uma cidade que
queremos cada vez mais
inclusiva e que potencia
cada vez mais a cidadania ativa», disse Adelina
Pinto, considerando que
o modelo de realização
do “Green Week 2018”
«é, decididamente, o caminho e a forma de Guimarães mostrar que quer
ser uma cidade cada vez
mais verde».

nho Biológico”, que será assegurado por produtores
agrícolas da região e instituições de Guimarães. O
resultado final é «um mercado repleto de produtos
biológicos e tradicionais, que junta o Mercadinho
Biológico, o Mercado intergeracional e a Associação
para a Manutenção da Agricultura de Proximidade».
O “Green Week” tem ainda espaço para 13 concertos musicais na mesma Alameda. Os West Coast
Man, El Señor, Mister Roland, L Mantra, Birds are
Indie, Joana Espadinha, Atlantic Percussion Group,
Ruído Vário (Luca Argel + Ana Deus + Fernando Pessoa), emmy curl, Mathilda, Ana one man band, Gobi Bear e B Fachada vão dar música aos visitantes,
enquanto que na Plataforma das Artes e Criatividade poder-se-á assistir a um concerto da Bandstand Blues Band.

15.05.18 / TERÇA-FEIRA /

Região / DIÁRIO DO MINHO 11
www.diariodominho.pt

A intervenção tem um custo estimado de 3,3 milhões de euros

BREVES

Arrancaram as obras de beneficiação
na Estrada Nacional 14 em Famalicão

Museu Bernardino
Machado celebra
com festa
Noite Europeia
dos Museus

DR

Comemoração O Muá se encontram no
terreno as obras de
alargamento e beneficiação da Estrada Nacional 14, entre a Rotunda da Variante Nascente
à cidade de Vila Nova de
Famalicão e o lugar de
Santana, em Ribeirão, na
fronteira com o concelho
da Trofa.
A empresa responsável
pela empreitada, a ABB –
Alexandre Barbosa Borges, SA, começou esta
semana a instalar os respetivos estaleiros da obra
e a colocar as máquinas
no terreno para dar início aos trabalhos.
A empreitada tem um
custo estimado de 3,3 milhões de euros e um prazo
de execução de 330 dias,
sendo há muito aguardadas, já que tem em vista a
melhoria da mobilidade
na via e das acessibilidades
rodoviárias à Zona Industrial de Lousado e à Zona Industrial de Ribeirão.
Recorde-se que o contrato da empreitada foi assinado em finais do ano
passado pelo ministro do

J

As obras de alargamento e beneficiação têm um prazo de execução de 330 dias

Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, resultando de um
Acordo de Gestão estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e enquadrada no âmbito do
Programa de Valorização
das Áreas Empresariais.
Na altura, o presidente
da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão,

Paulo Cunha considerou
o momento «de grande
relevo para Vila Nova de
Famalicão que há mais de
25 anos espera, legitimamente, uma intervenção
estrutural na EN14», lembrando que estamos perante «um dos principais
eixos produtores, empregadores e exportadores
do país».
O edil famalicense
mostra-se agora «muito

satisfeito» com o arranque da obra, considerando-a mesmo como «uma
alavanca importante para o investimento privado e para o surgimento e
expansão de negócios na
confluência desta via». Por
outro lado, o autarca revela a expetativa de que este será «o início de outras
intervenções necessárias
para resolver os problemas dos automobilistas

que diariamente percorrem a EN14».
A referida obra contempla a duplicação da
Estrada Nacional 14, entre
a rotunda sul da Variante
Nascente a Vila Nova de
Famalicão e o lugar de Vitória, em Calendário (Rotunda do Grocenter), e a
beneficiação do troço entre os lugares de Vitória e
de Santana, em Ribeirão,
onde vai nascer uma nova rotunda na EN14 que
assegurará a articulação
com a futura via de acesso à Área Empresarial Famalicão Sul – Lousado, a
realizar pela autarquia de
Famalicão.
Refira-se que a Estrada
Nacional 14 regista uma
taxa média diária de circulação de 25 mil veículos, sendo 6% deles pesados, e conta com vários
gigantes da exportação
nacional como é exemplo, só no concelho de
Famalicão, a Continental,
a Leica, a Cup&Saucer, a
Salsa, a Caixiave, a Tiffosi e a Tesco, entre muitas outras.

Empresa empregava 2038 trabalhadores no final do ano passado

Continental Mabor faturou em 2017
mais de 878 milhões de euros
Continental Mabor,
empresa do Grupo
Continental registou, em 2017, um
volume de negócios de
878,40 milhões de euros,
o que representa um aumento de cerca de 6% em
relação a 2016 (830,86
milhões). Os resultados
foram avançados na sequência da sua Assembleia-Geral, realizada no
mês de abril.
Em simultâneo a este

A

aumento do volume de
negócios, a empresa viu o
seu resultado líquido totalizar 211,57 milhões de
euros, cerca de 6% inferior
ao registado em 2016. O
“cash flow” do exercício
foi de 251,96 milhões de
euros e o VAB (valor acrescentado bruto) de 399,87
milhões de euros.
Do volume total de
pneus vendidos cerca de
98% tiveram como destino a exportação. Os pneus

"made in Lousado" foram
enviados para 67 países, o
que é um recorde.

Empresa investiu
mais de 62 milhões
de euros num ano
Segundo Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração, a
empresa «está a reforçar
a aposta na produção de
pneus de alta performance e em novos produtos
como os pneus agrícolas».

«Em 2017, o impacto
no nosso volume de negócios dos pneus agrícolas foi ainda ténue e
contamos com um forte
incremento em 2018. O
ano de 2017 foi também
um ano de aposta clara na
integração e qualificação
dos nossos colaboradores.
Com efeito recrutamos
168 novos colaboradores
quer para a unidade de
pneus agrícolas quer para a de pneus para viatu-

ras de passageiros.
O resultado líquido do
exercício reflete o impacto significativo da subida
dos preços das matérias-primas e das depreciações, consequência dos
investimentos que temos
feito nos últimos anos»,
afirmou.
Em 2017 a Continental Mabor investiu mais
de 62 milhões de euros
e no final do ano empregava 2038 trabalhadores.

seu Bernardino Machado e a Rede de Museus
de Vila Nova de Famalicão realizam no próximo
sábado, dia 19 de maio, a
festa noturna "De Caras
no Museu", que decorrerá na Sala Júlio Machado
Vaz do Museu Bernardino Machado, em Vila Nova de Famalicão.
A iniciativa terá lugar,
entre as 23h00 e as 4h00,
no âmbito das comemorações da Noite Europeia
dos Museus.

Geógrafo Álvaro
Domingues
apresenta novo
livro na Casa
do Território
Portugal A Casa do
Território, no Parque da
Devesa, acolhe na próxima quinta-feira, dia 17 de
maio, pelas 18h30, a apresentação do novo livro do
geógrafo, ensaísta e fotógrafo Álvaro Domingues, intitulado “Volta a
Portugal”.
A sessão contará com
uma conversa com o autor
sobre o território português, as suas gentes e paisagens, com as intervenções do diretor Artístico
do Theatro Circo, Paulo
Brandão, e do radialista e vocalista do “The CityZens”, Jorge Humberto.
Álvaro Domingues é
geógrafo, doutorado em
Geografia Humana e professor associado da Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto
(FAUP). É autor de Território Casa Comum (com
Nuno Travasso, FAUP),
A Rua da Estrada (Dafne), Vida no Campo (Dafne), Políticas Urbanas I
e II (com Nuno Portas e
João Cabral, Fundação
Calouste Gulbenkian)
e Cidade e Democracia
(Argumentum).
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Pedro Soares quer verba para as intervenções no Orçamento do Estado para 2019

BREVEs

Bloco quer Governo a executar
obras de milhões em escolas

MATERIAL APREENDIDO PELA GNR
AVALIADO EM MAIS DE 20 MIL EUROS
operação Um taxista e um amigo são suspeitos de terem furtado mais de 1100 garrafas de
bebidas alcoólicas de hipermercados para depois
vender em cafés. Aveiro, Porto e Braga foram os
distritos alvo desta dupla que acabou apanhada
pelo GNR da Póvoa de Lanhoso. Estima-se que
o material apreendido, sem contar com o tabaco, ascenda aos 20 mil euros.
Segundo declarações do comandante do destacamento da Póvoa de Lanhoso, Tiago Pacheco, o processo de investigação durou meio ano
e culminou na realização de 27 buscas.
«Além de mais de 1100 garrafas de bebidas alcoólicas, foi encontrado tabaco, droga e armas»,
disse ao Diário do Minho Tiago Pacheco.
As buscas, que envolveram 140 militares, resultaram na identificação de 12 suspeitos, mas são
dois os comparsas que tinham esquema de roubo de garrafas de bebidas alcoólicas em hipermercados que chegou às 80 por fim de semana.
Um dos indivíduos, taxista, esperava pelo comparsa que ia ao estabelecimento comercial e roubava as garrafas, escondidas na roupa.
«As buscas aconteceram nos concelhos de
Felgueiras, Amarante, Celorico de Basto, Póvoa
de Lanhoso, Guimarães e Lousada e resultou a
identificação de 12 indivíduos, dos quais, quatro homens, com idades compreendidas entre
os 30 e 60 anos, foram detidos, um por tráfico
de estupefacientes outro por posse de arma ilegal e dois por furtos em estabelecimentos», disse o comandante da GNR da Póvoa de Lanhoso.
Os restantes estão indiciados pelo crime de
recetação, sendo na sua maioria proprietários
dos estabelecimentos de restauração e bebidas.
Recorde-se que foram apreendidos 1147 garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas; 32 100
cigarros contrafeitos; 1282 doses de heroína; 43
litros de aguardente; um automóvel; quatro armas; 165 munições; 10 telemóveis; três computadores e 995 euros em numerário

DM

O Bloco de
Esquerda exige
que o Governo
avance com obras
de reabilitação
em oito escolas do
distrito de Braga.
As intervenções
são reclamadas
«com caráter de
urgência» e as
contas bloquistas
estimam que
são necessários
«largos milhões
de euros».
Pedro Soares defendeu que excedente orçamental deve ir para a reabilitação de escolas
Joaquim martins fernandes

rgência na reabilitação de um conjunto
de oito escolas básicas e secundárias de
Braga, Barcelos, Esposende, Guimarães e Póvoa de
Lanhoso. É o que o Bloco de Esquerda (BE) vai
exigir do Governo, por
considerar que os estabelecimentos de ensino
já visitados e a visitar pelo deputado Pedro Soares
«não reúnem o mínimo de
condições» para cumprirem a sua função.
Em declarações ao Diário do Minho, o parlamentar do BE eleito pelo círculo eleitoral de Braga
sublinhou que em causa
estão escolas «em avançado estado de degradação», com «sinais evidentes de infiltração de água
da chuva» e com «graves
problemas» na canaliza-

U

Nuno Cerqueira

Nuno Cerqueira

ção. «Há, inclusive, uma
escola com paredes sem
condições de segurança.
Foram colocadas vedações para os alunos não
se aproximarem das paredes», disse Pedro Soares. A escola em causa é a
secundária Henrique Medina, em Esposende, que
recebeu ontem a visita
do deputado bloquista à
Assembleia da República. O parlamentar salienta que, desde 1979, que o
estabelecimento de ensino não tem qualquer intervenção de manutenção
e alega a «necessidade de
uma intervenção urgente», até porque «há risco
de queda».
Num quadro semelhante ao do estabelecimento de ensino de Esposende está também a
escola básica e secundária

Santos Simões, no concelho de Guimarães. «É uma
escola com muitos anos
e com problemas semelhantes aos da escola Henrique Medina, em Esposende», garantiu Pedro
Soares, à margem da visita que também fez ontem ao estabelecimento
de ensino.
O deputado bloquista tem já projetos de resolução que o partido vai
submeter à Assembleia
da República, para que o
Governo elabore um plano de reabilitação das escolas do distrito de Braga,
que não reúnem condições de funcionamento.
Para já, o deputado que
encabeçou a lista do BE
no distrito de Braga quer
que as obras incidam sobre oito escolas.
Além das duas que vi-

sitou ontem, entram também no plano de intervenções urgentes a escola
básica de S. Romão (Guimarães), a secundária de
Barcelinhos (Barcelos), a
EB 2,3 Frei Caetano Brandão (Braga), a secundária
Padre Benjamim Salgado ( Joane, Vila Nova de
Famalicão), a secundária da Póvoa de Lanhoso
e a EB 2,3 Gonçalo Sampaio, também na Póvoa
de Lanhoso.
Pedro Soares assume
que o Bloco de Esquerda
não tem números concretos sobre o custo das
intervenções que reivindica, mas não duvida de
que «são largos milhões
de euros». Dinheiro que
«tem de entrar no orçamento do Ministério da
Educação para 2019», vinca o deputado bloquista.

GNR dá conta de dois feridos graves e doze ligeiros na semana passada

PSP DE BRAGA CELEBRA
141.º ANIVERSÁRIO
Guimarães O Comando Distrital de Braga da
PSP celebra o seu 141.º aniversário no próximo
dia 30 de maio, com uma cerimónia comemorativa que terá lugar pelas 15h30, no Paço dos
Duques, em Guimarães.

Viana regista 50 acidentes
GNR de Viana do
Castelo registou, na
semana de 7 a 13 de
maio, na sua área
de intervenção, um total
de 50 acidentes, dos quais

A

resultaram dois feridos
graves e 12 feridos leves.
No domínio da fiscalização de trânsito registaram-se ainda 349 infrações, destacando-se 80

por excesso de velocidade e 22 por uso indevido
do telemóvel no exercício da condução.
Segundo um comunicado do Comando Ter-

ritorial vianense, foram
detidos, durante este período, sete indivíduos em
flagrante delito, designadamente três por condução sob o efeito de álcool.

15.05.18 / TERÇA-FEIRA /

Região / DIÁRIO DO MINHO 13
www.diariodominho.pt

PSD e PCP estiveram de visita a Barcelos e falaram de "saúde"

s deputados do Partido Social Democrata (PSD) dizem
que «está nas mãos
do Partido Socialista (PS)
construir o novo Hospital
de Barcelos». Ontem, durante uma visita do grupo
parlamentar ao atual edifício que serve de hospital a Barcelos e Esposende, com mais de 50 anos e
sem capacidade de obras
ou aumento, Fernando
Negrão utilizou mesmo
a palavra «urgente» para
classificar a necessidade
de nova infraestrutura.
Depois do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido
Comunista (PCP) terem
vindo a público manifestar que «não é por falta de
financiamento que o hospital não é construído», a
direita social-democrata veio carregar mais no
discurso e referiu mesmo que «é uma questão
de vontade política».
«Vamos apresentar um
projeto de resolução no
parlamento para a construção de um novo hospital em Barcelos. É uma
necessidade urgente»,
frisou,após ter realizado
uma visita às instalações
do atual hospital de Barcelos, que funciona nas
«velhas e carentes» instalações de Santa Casa de
Misericórdia de Barcelos
e tem um custo de mais

Nuno Cerqueira

Esquerda e PSD colocam nas "mãos do PS"
a construção do novo Hospital de Barcelos

o

O serviço de urgência do Hospital de Barcelos apresenta enormes carências de espaço e condições para acolher os doentes

de 12 mil euros mês.
Questionado pelo
«consenso de vontades
dos partidos mais à esquerda e do PCP», Negrão
respondeu que o Hospital de Barcelos será «uma
realidade se o PS assim
entender».
«Só falta mesmo o PS
juntar-se. Há um protocolo desde 2007 entre a Câmara e o Governo. É uma
questão de vontade política e não é preciso esperar por financiamento da
União Europeia», frisou.
Ta m b é m p re s e n t e
em Barcelos esteve Car-

Pormenores
O Hospital de
Barcelos serve
uma população
de mais de 152
mil habitantes
de Esposende
e Barcelos.
Caso avance
a nova
infraestrutura
poderá chamar-se "Hospital do
Litoral Cávado".

la Cruz, que alinhou pelo
mesmo discurso da direita
até porque, como explicou , «há financiamento».
«É uma questão do PS
e o seu Governo alocar
esse financiamento para que se inicie em todos
os procedimentos», disse
Carla Cruz, que também
vai lançar um projeto de
resolução para a construção de um novo hospital.
«A construção das novas instalações do hospital, prometido, quer pelo
PS, quer pelo PSD há vários anos, tarda em efetivar-se. E, do atual Go-

verno minoritário do PS
apenas se conhecem proclamações genéricas.
Para o PCP a construção do Hospital de Barcelos não pode ser mais
adiada e tem que ser efetivada para dar concretização à esperança de muitos
barcelenses e de esposendenses em verem melhorados os serviços de saúde», frisou.

Principais problemas
detetados
em Barcelos
Em 2006, pela mão do
então ministro da Saú-

de, o Governo PS encerrou o serviço de obstetrícia do Hospital de Santa
Maria Maior.
O serviço de urgência
do Hospital de Barcelos
apresenta enormes carências, designadamente de espaço e condições
condignas para acolher
os doentes.
O bloco operatório do
Hospital de Barcelos tem
apenas duas salas cirúrgicas e existem problemas no cumprimento
das orientações e normas relativas à circulação de doentes e de produtos contaminados.
O Hospital de Dia de
Oncologia mantém-se
atualmente num espaço
sem condições adequadas, ao passo que o arquivo dos processos clínicos mais antigos (arquivo
morto) se encontra localizado no estádio do clube do concelho.
No relatório de Gestão
e Contas de 2015 é afirmado que, o «Hospital Santa Maria Maior apresenta
fortes constrangimentos
da sua estrutura física que
condicionam a realização
de atividades assistenciais
(...), os atuais constrangimentos só poderão em
definitivo ser solucionados com a construção de
um novo hospital».
Nuno Cerqueira

Câmara de Vila Verde tinha adjudicado a obra por 702 mil euros

Tribunal anula contrato para saneamento em Prado
Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga (TAFB) anulou o contrato celebrado pela Câmara de
Vila Verde para a construção da rede de saneamento em Prado, por ilegalidade do programa do

O

concurso da empreitada.
Por decisão datada de
7 de maio o TAFB deu razão a uma empresa que
concorreu à obra e anulou todo o processo.
A Câmara de Vila Verde tinha adjudicado a obra
por 702 mil euros, tendo

o contrato sido assinado
a 8 de março.
Para o TAFB, o programa do concurso é «ilegal», por não concretizar
os aspetos a valorar para a seleção da proposta
vencedora.
Refere que essa con-

cretização é «efetuada
posteriormente», em sede de avaliação e análise
das propostas.
«Há uma densificação
de critérios feita ‘a posteriori’, concretizando-se só
na avaliação da proposta, por exemplo, quan-

to à memória descritiva,
com a descrição dos métodos construtivos a aplicar, a referência a alguns
aspetos técnicos ou outros que considera essenciais à empreitada, a apresentação da análise global
da obra e locais onde esta

irá decorrer», acrescenta
o TAFB.
Até ao final do dia de
ontem não tinha sido possível ouvir o presidente
da Câmara de Vila Verde, António Vilela, sobre
o assunto.
Redação/ Lusa
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Religião
DESPERTAR ESPERANÇA
ANO PASTORAL 2017/2018

Irmãos e irmãs, em cada época o Senhor põe no caminho da Igreja
testemunhas que encarnam o bom anúncio da Páscoa, profetas de
esperança para o futuro de todos. […] viver o Evangelho sem descontos.
É um convite importante […]. Ajudar-nos-á deveras a difundir hoje a alegria
perfumada do Evangelho.PAPA FRANCISCO

Bispo Auxiliar de braga dá o mote para a celebração da jornada Arquidiocesana da família

D. Francisco exige políticas pública
O bispo auxiliar
de Braga,
D. Francisco
Senra Coelho,
analisa o contexto
sócio-cultural
da Jornada
Arquidiocesana
da Família, que se
celebra no dia 20
de maio, no Espaço
Vita.
O presidente
da Comissão
Arquidiocesana
para o Laicado e
Família lamenta
a ausência de
políticas de fixação
dos agregados no
interior do distrito
e critica o incentivo
à migração
da juventude
minhota.
O prelado
sublinha, no
entanto, o caráter
celebrativo do
evento, cujas
inscrições
terminam hoje.

Alexandre gonzaga

Diário do Minho (DM)
– No próximo domingo
celebra-se a Jornada Arquidiocesana da Família
( JAF). O que lhe sugere
este dia comemorativo?
D. Francisco Senra
Coelho (FSC) – Uma JAF
reporta-nos ao berço da
vida. É aí que se encontra a grande experiência
do encontro e do diálogo,
no amor mais profundo

que é exatamente o dos
pais. Celebrar a família é
celebrar a esperança da
humanidade, é celebrar
o "património imaterial
da humanidade".
A vida familiar acontece no diálogo com amor
e esta experiência acompanha-nos durante toda
a existência. Além disso,
cria em nós o dinamismo
de amarmos com o amor
com que somos amados
e esse amor começa a ser
experimentado no primeiro instante, mesmo
antes do berço, quando
ainda somos vida intra-uterina. O colo é marcante para toda a nossa
existência.
DM – Uma experiência que nos marca para
sempre...
FSC – Não nos podemos esquecer que chamamos a Deus por Pai a partir da própria experiência
que temos da paternidade e da maternidade. O
amor que provamos desde o primeiro instante da
nossa existência é de facto a grande escola para
entendermos o amor de
Deus. Deus é pai e mãe, é
amor na plenitude e, por
isso, entendemos a nossa
relação com Deus a partir da nossa experiência
de filhos.
Não podemos descurar esta dimensão familiar
na nossa relação eclesial.
A primeira preocupação
terá que ser precisamente, construir uma relação
forte, vinculativa com ca-

O bispo auxiliar de Braga afirma que é urgente inverter o quadro de desertificação do interior do distrito de Braga

É necessário descentralizar o país, não apenas a nível político na proposta
de serviços, mas também na possibilidade de empregos. Acredito na
promoção humana e não aceito uma situação de assistencialismo como
recurso em situação de crise.
da uma das famílias, porque a Igreja é uma "família de famílias". No fundo,
as comunidades cristãs assentam a sua própria exis-

tência nas famílias que as
constituem.
DM – Então, a JAF
deverá ser encarada co-

mo uma "autobiografia
espiritual"?
FSC – Celebrar a JAF
é ir às nossas raízes de
Igreja e estarmos, assim,

a viver em conjunto e naquele momento aquilo
que mais nos une: o vínculo da caridade, no amor
que compartilhamos a
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A Jornada Arquidiocesana da Família inicia às 10h30, no Espaço Vita, e conta com atividades
para crianças e adolescentes, um concerto e uma conferência, além de uma concelebração de
bodas matrimoniais relativas a 1, 10, 25, 40 e 50 anos de casados. A eucaristia é presidida pelo
Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga. As inscrições podem ser realizadas até hoje através do site da
Arquidiocese de Braga.D. FRANCISCO SENRA COELHO

partir da nossa experiência com Deus e que nos
faz irmãos uns dos outros
na fraternidade. No fundo, Igreja é família.
DM – Lembremos
também a complexidade da Arquidiocese de
Braga. Motivos para ficarmos satisfeitos?
FSC – Temos a alegria
de compartilhar uma riqueza espiritual muito
grande que nos chega de
um povo ainda marcado
por uma rica componente juvenil. Somos um dos
distritos/dioceses mais jovens de Portugal. Porém,
convivemos já com franjas de envelhecimento populacional e desertificação
preocupantes em alguns
dos concelhos e/ou arciprestados. Vastas zonas da
arquidiocese estão marcadas pela juventude e por
famílias ainda em fase de
educação dos seus filhos
e, ao mesmo tempo, convivem com faixas populacionais marcadas pelo
envelhecimento. A desertificação populacional e
territorial é um desafio.
DM – Qual o papel da
Arquidiocese de Braga
diante destas questões?
FSC – Experimentamos
constantemente este desafio da partilha e da esperança. "Colocar em comum" é próprio da Igreja,
desde a sua origem, desde as comunidades primitivas de Jerusalém e Antioquia. O ministério de
Paulo teve atenção a es-

Avelino Lima

Avelino Lima

s de fixação de famílias no interior

O Auditório Vita acolhe domingo a conferência "Família,
Natureza e Cultura – o corpo e a sexualidade na génese
dos vínculos sociais", proferida por José Carlos Miranda,
docente da Universidade Católica Portuguesa.
ta dimensão própria da
vivência do mandamento novo. Por isso, a Igreja
está atenta e solícita para
com todas as famílias que
vivem a experiência da pobreza ou de uma sobrevivência no limiar da rutura. Espera de todos os que
estão constituídos no serviço público, sobretudo o
poder central, um apreço

e preocupação com a realidade de cada família. Isto
significa um olhar atento à
questão do emprego e, ao
mesmo tempo, da remuneração justa e equitativa
no sentido de abrir possibilidade a uma vida digna.
DM – Mas, quem governa diz que essas questões são complexas....

FSC – Considero que
não podemos alimentar
uma sociedade alicercada
no paternalismo, num assistencialismo passageiro
que não promove a pessoa humana.
Não podemos aceitar
como resposta fácil e evasiva o convite à migração.
Urge pensar naqueles que
não têm lugar à mesa da

sociedade portuguesa e
que têm que utilizar os canais da sua cidadania europeia para procurar em
outros países aquilo que
não encontram em Portugal. É lamentável que
este critério seja apresentado como a única saída.
De facto, é lamentável e
desastroso.
DM – Os últimos governos têm essa responsabilidade...
FSC – Quando pensamos que os nossos jovens
depois da sua formação
universitária em politécnicos ou técnico-profissional tiveram que partir e
que, agora, abrimos a possibilidade de recebermos
emigrantes para colmatar
as suas ausências, percebemos a insensatez que nos
tem conduzido nos últimos anos. Cabe àqueles
que nos governam propor
uma sociedade que sente
os filhos da nossa pátria à
mesa dos seu país.
DM – A descentralização do país é fundamental?
FSC – É preciso criar
condições para que as pessoas permanecem no interior com qualidade de vida. Só assim se pode evitar
a desertificação e uma situação de envelhecimento populacional desiquilibrado e indesejável.
É necessário descentralizar o país, não apenas a
nível político na proposta
de serviços, mas também
na possibilidade de em-

pregos. Acredito na promoção humana e não
aceito uma situação de
assistencialismo como recurso em situação de crise.
DM – As famílias da Arquidiocese de Braga são
convidadas a celebrarem
no próximo domingo esses desafios e alegrias...
FSC – A JAF é, no fundo, um encontro celebrativo das famílias das paróquias da Arquidiocese de
Braga. Lembro que uma
paróquia é "família de famílias". Por isso, é importante que seja apelativa e
interessante, de modo a
que vincule as novas gerações à comunidade.
A fé não se vive de um
modo privatizado, mas em
comunidade. Jesus Cristo nasceu no seio de uma
família e constituiu uma
comunidade com os 12
apóstolos. A família paroquial é esta proposta
catequética para as novas gerações e a liturgia
esta celebração da fé, onde a comunidade se senta
à volta da mesma mesa.
DM – Tal como a JAF
pretende ser no dia 20 de
maio....
FSC– Sim. Inicia às
10h30, no Espaço Vita,
e termina às 17h00, com
a celebração eucarística,
presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga. Nela, celebraremos
os jubileus matrimoniais
relativos a 1, 10, 25, 40 e
50 de casados. Vale a pena participar!
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Pattilabelle

Comunidades: ação curativa
Uma comunidade semeadora de
esperança faz crescer no seu interior
«a consciência da sua missão curativa»
e procura «descobrir melhor a
sua responsabilidade diante das
possibilidades de cura contidas na
experiência cristã vivida no seio da
comunidade crente». Neste sentido,
interroga-se sobre o caminho a percorrer
para possuir «maior virtude curativa
e que passos dar para que a força
salvadora e sanadora do Evangelho se
possa desenvolver melhor na sociedade
atual. [...] Ao falar da força curativa da
fé, não me refiro a uma ação de cura de
carácter taumatúrgico que pode produzir
determinados efeitos extraordinários
pela intervenção de um indivíduo ou de
um grupo carismático, mas quero referir-me ao processo sanador e salvador que a
experiência da fé cristã pode desencadear
nas pessoas e na sociedade» (José
Antonio Pagola, «Ide e curai», Paulus
Editora, 215.218).

Enfermos
Os evangelhos, em diversas passagens, destacam a ação curativa de
Jesus Cristo. Entre outras, o evangelho segundo Mateus recorda que Jesus «começou a percorrer
toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do
Reino e curando entre o
povo todas as doenças e
enfermidades» (capítulo 4,
versículo 23). O mesmo é
dito pelo testemunho dos
primeiros cristãos, como
este de Pedro, em casa
de Cornélio: «Deus ungiu com o Espírito Santo
e com o poder a Jesus de
Nazaré, o qual andou de
lugar em lugar, fazendo o
bem e curando todos os
que eram oprimidos pelo
diabo, porque Deus estava
com Ele» (Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38). Jesus Cristo fez-se
próximo de todos os que
padeciam de qualquer tipo de enfermidade, para
os acolher, manifestar o
seu amor, devolver-lhes

a dignidade, contrariar a
ideia dominante de que
a doença era um castigo
divino.

Recuperar
Uma comunidade semeadora de esperança precisa de recuperar «de modo
mais vivo a preocupação
sanadora em toda a dinâmica da ação pastoral, descobrindo de modo mais
concreto as possibilidades terapêuticas que hoje
pode ter uma comunidade que segue de perto Jesus» ( José Antonio Pagola, «Recuperar o projeto
de Jesus», Paulus Editora, 161). Uma comunidade
semeadora de esperança
assume a missão confiada
aos discípulos: «Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem,
comei do que vos for servido, curai os doentes que
nela houver e dizei-lhes:
‘O Reino de Deus já está
próximo de vós’» (Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 8 e 9). O
Papa Francisco, na men-

Uma comunidade semeadora de esperança precisa de recuperar de modo mais
vivo a preocupação sanadora em toda a dinâmica da ação pastoral, descobrindo
de modo mais concreto as suas possibilidades terapêuticas. Um estilo pastoral
mais são e sanador desenvolve-se através do contacto pessoal, da aproximação
gratuita, da compaixão e de gestos curadores.
sagem para o Dia Mundial do Doente (11 de fevereiro de 2018), também
lembrou que «Jesus deixou, como dom à Igreja,
o seu poder de curar: ‘Estes sinais acompanharão
aqueles que acreditarem:
(...) hão de impor as mãos
aos doentes e eles ficarão curados’ (Marcos 16,
17.18). Nos Atos dos Apóstolos, lemos a descrição
das curas realizadas por
Pedro (cf. Atos 3, 4-8) e
por Paulo (cf. Atos 14, 8-11).
Ao dom de Jesus corresponde o dever da Igreja,
bem ciente de que deve
pousar, sobre os doentes, o mesmo olhar rico
de ternura e compaixão
do seu Senhor. A pastoral da saúde permanece

e sempre permanecerá
um dever necessário e essencial, que se há de viver
com um ímpeto renovado começando pelas comunidades paroquiais».

Cultivar
Uma comunidade semeadora de esperança tem de
«cultivar nos responsáveis
e membros mais ativos da
comunidade um estilo de
ação mais são e sanador.
Eles devem ser as primeiras testemunhas de uma
vida saudável, capazes de
semear salvação com o seu
modo de viver a sua fé e
de agir na comunidade».
Um estilo pastoral mais
são e sanador desenvolve-se através do contacto
pessoal, da aproximação

gratuita, da compaixão e
de gestos curadores (cf.
«Recuperar o projeto de
Jesus», 165-170). Para gerar uma comunidade semeadora de esperança é
urgente, uma vez mais,
colocar no centro da comunidade o «relato sanador» de Jesus Cristo.
«Para experimentar esta ‘cristoterapia’, ou seja,
a força sanadora da vida
de Jesus e das suas palavras, que são ‘espírito e vida’, é necessário entender
e viver a escuta do Evangelho na comunidade de
outro modo. Não se trata
de ler um excerto de um
texto evangélico quando
chega o momento prescrito e depois encarregar
um presbítero que extraia

alguma doutrina religiosa para alimento da fé de
todos. Trata-se de ‘narrar Jesus’, de O colocar
no centro da comunidade; escutar o seu relato a
partir dos problemas, sofrimentos e crises que nos
fazem padecer hoje; senti-l’O vivo entre nós [...];
escutar o Evangelho como um convite a viver,
um chamamento a potenciar a vida, a vivê-la
com olhos novos e esperança nova» («Recuperar
o projeto de Jesus», 172).

Para entrar em contacto com o «Laboratório da
fé» envie um email para
info@laboratoriodafe.pt
ou visite o sítio na internet
www.laboratoriodafe.pt
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O “Coutinho”, um caso de “Apanhados”

dos Sizas e dos Soutos Mouras?). Por amor de Deus!... Cada vez mais se constroem, nas
cidades e aldeias de Portu-

pessoas não tem uma opi-

3 – Viana? Para mim?). Eu

te rio desagua bem mais a

singularidade é a tal cómica

gal, autênticos “abortos es-

nião fundamentada. E que,

não sou propriamente de lá,

norte); ou até em vez de Via-

aversão ao prédio Coutinho,

téticos”; e tratando-se de vi-

por tal se tornam uma sa-

confesso. Mas nada me impe-

na “de Portugal” (para distin-

como se adivinha.

vendas, estas mais parecem

borosa e divertida presa pa-

de de reconhecer as belezas

guir de Viena” de Áustria”);

5 – Ribeiro e Castro,

micro-ondas ou máquinas

ra os demagogos.

da cidade (em cujo monte fiz

a cidade passou a designar-

Joaquim Letria, Manuel

de lavar deitadas à sucata;

2 – A sanha contra o “pré-

aliás o meu exame prático de

-se, no séc. XIX, por Viana de

Monteiro, todos a favor do

abundando estúpidas vidra-

dio Coutinho” é um ou-

“cacciatore”); e as belezas do

“um castelo que nunca exis-

prédio). Há dias, uma impor-

ças “nórdicas” e corrimões

tro exemplo disto). É ou-

distrito, com os belos vales do

tiu”. Mas, como disse atrás,

tante petição do arq.º Maia

idiotas e sem classe. No Por-

tro exemplo consumado do

Lima e do Minho. Em Perre,

“Maria vai com as outras”…

Pinto (com muitos apoian-

to dos “Kàmpiões”, a horro-

– Só num país do “Ma-

1

nosso “rebanhismo cultural”.

podia há anos ter começado

A 2.ª singularidade vianense

tes, inclusive o catedrático J.

rosa desconformidade esté-

ria vai com as outras”).

Sabe-se lá por motivo de que

um namoro. O meu pai foi

é outra obsessão local, a mo-

E. Ribº de Melo e os 3 cita-

tica que representa aquela

E o nosso país é um des-

interesses pouco claros, desde

professor 1 ano, em Viana (e

nomania anti-taurina, que

dos no título acima) pretende

“nave espacial acidentada”

ses países. Em 1910, ha-

finais dos anos 90 (ou antes),

também lá deixou uma apai-

apesar de só afectar os sec-

classificar o “Coutinho” co-

que é a Casa da Música, pare-

via menos de 10% de votan-

certos políticos de esquerda

xonada). Em Coimbra, fui co-

tores de esquerda, deu para

mo imóvel de interesse pú-

ce que merece de todos, no-

tes republicanos; e contudo,

moveram contra o “edifício-

lega de 3 vianenses: o muito

encerrar a praça de touros

blico, dada a vivência que já

ta 20. Então por que é que o

a República foi “democrati-

-jardim” (acho que é assim

mais velho dr. Moisés Paren-

e, desde há anos, vergonho-

tem na história da cidade e

toque de “modernismo clás-

camente” promulgada pelo

que se chama) uma campa-

te do Nascimento, mais tarde

samente cercear a liberdade

a sua plena funcionalidade

sico” que a branca proa, o

telégrafo (e o povo tornou-

nha com o fim inimaginável

advogado, de S.ta Marta; do dr.

de locais ou forasteiros orga-

para o fim habitacional (de

mastro (que significa esteti-

-se republicano dum dia pa-

de o mandar abaixo. De des-

Paulo Renato R. Pato, que se

nizarem no concelho, toura-

qualidade) para o qual foi

camente o “Coutinho”), co-

ra o outro). Em 24 de Abril de

truir uma gigantesca edifica-

formou em Economia e que

das. Que são tidas por des-

construído. Além disso, pe-

mo bonita descontinuidade

1974, seguramente metade da

ção de 13 andares, que em si

vive em Miranda do Corvo;

porto “cruel”, numa região

lo prejuízo económico fú-

na fachada da rua em fren-

população ainda estava com

mesma nada tem de insegu-

e um 3.º , cujo nome não me

em que não há lavradeira de

til que o seu fim acarretaria.

te ao rio e ao jardim, algu-

Marcelo (Caetano, bem en-

ro, ilegal ou inestético. Pa-

recordo, habilidoso futebolis-

meia-idade que não tenha

Além do perigo da sua im-

ma vez mereceria reprova-

tendido) e com a manutenção

ra quê? Oficialmente para

ta de V. P. de Âncora, vetera-

já cortado carinhosamente

plosão, para os prédios vi-

ção? Como em Direito, “se

das colónias; mas no dia 26

(nesta época de hipermerca-

no colega meu dos amado-

o pescoço a largas centenas

zinhos. Notem que da lista

se permite o mais, também

já todos eram (aliás, “sempre

dos e centros comerciais) aí

res da Académica.

de galinhas… Viana tinha até,

consta Letria, o “especialis-

se tem de permitir o menos”.

tinham sido”…) democratas e

reformularem o… mercado

4 – Singularidades via-

um emblemático clube tau-

ta em apanhados” e este ca-

O que se devia proibir, eram

anti-salazaristas; e passados 3

municipal! É o tal “progra-

nenses). Selecciono aqui três.

rino, no centro da cidade. Se

so parece ser mesmo um ca-

os “diktats” de certos “peque-

meses, 90% dos portugueses

ma Polis”; e os mais de 300

A 1.ª é o próprio nome, que se

do Ribatejo não chegam os

so de apanhados. E talvez a

nos monarcas republicanos”,

já só queria era deitar a Áfri-

cidadãos-moradores que se

vai inexplicavelmente man-

touros, também não chegam

partir de agora “as Marias já

especialistas em inventar es-

ca pelo esgoto e puxar o au-

lixem. Defensor Moura “di-

tendo, até hoje. Em vez de

(há anos…) os bons melões; e

não vão mais com as outras”…

tes novos “casos de apanha-

toclismo. É o que acontece a

xit”; José Maria Costa “dixit”;

Viana do Lima (“do Minho”

as portagens da A 28 ali es-

6 – Condenar a estética

dos”, sejam eles taurinos ou

povos em que a maioria das

e cá vai disto…

seria algo equívoco, pois es-

tão, baratinhas. Bem, e a 3.ª

do “Coutinho”, no pobre país

EDUARDO TOMÁS ALVES

Laicos (mas não laicistas) somos todos

imobiliários.

outra perspectiva sobre o
homem, além da perspectiva material. Precisam de
matar uma outra sede: a se-

2. A separação entre a

das as religiões são acolhi-

6. Há, entretanto, quem

tado que substitua a trans-

Igreja e o Estado é tida co-

das. Num Estado laicista, ne-

comece a questionar este

cendência divina por um

mo garantia de respeito pe-

nhuma religião é integrada.

regime de separação.

credo republicano».

la autonomia de cada um.

JOÃO ANTÓNIO
PINHEIRO TEIXEIRA

Em Portugal, ninguém

Foi o que aconteceu nu-

8. Assim sendo, «a Repú-

também são «laicos» no sen-

se declara laicista. E a Cons-

ma recente – e corajosa –

blica não pede a ninguém

tido de que também per-

também é pretexto para tor-

tituição da República nem

intervenção do Presiden-

que esqueça a sua fé». Pedirá

tencem ao «laos», ou seja,

nar irrelevante o papel dos

sequer define o Estado co-

te da República da França.

até aos crentes que expres-

ao povo.

crentes na sociedade.

mo «laico».

Este, sim, é um país que, na

sem publicamente o que di-

sua Constituição, se identi-

mana da sua fé.

5. Ainda assim, não falta

do não interfere na religião.

quem, em nome da laicida-

Mas torna-se laicista quan-

de, se aproxime do laicismo

Na era da conexão,
tem sentido insistir na
separação?

do pretende controlar na

mais restritivo.

1.

10. No «laos» – isto é, no
povo – tem de haver lugar

Concretamente, aos ca-

para todos. E se nem todos

7. Não obstante, para Em-

tólicos pede três dons: «o

são religiosos, todos esta-

manuel Macron é tempo

dom da sabedoria, o dom

mos religados.

Será que a sobredita se-

de repensar a separação e

do compromisso e o dom

Quem não se sente reli-

A laicidade é isenta pois

paração entre a Igreja e o

de repor os vínculos entre

da liberdade». E a primeira

gado a Deus não deixará de

o Estado e a Igreja.

liberdade que a Igreja «po-

se sentir religado aos que

de oferecer é a liberdade de

crêem em Deus. Acolhê-los

importunar».

é um acto de justiça. E escu-

religião.

fica como «laico».

Se as pessoas estão

não tem uma opção religio-

Estado é incompatível com

cada vez mais conectadas,

sa. Já o laicismo não é im-

qualquer cooperação? Se-

À laicidade não cabe «ne-

como entender que as ins-

parcial porque assume uma

rá que ela inviabiliza a pre-

gar o espiritual em nome do

tituições onde estão as pes-

posição irreligiosa.

sença do religioso no espa-

temporal». Não pode pro-

9. Todos os cidadãos

ço público?

mover «uma religião de Es-

«têm necessidade de uma

soas sobrevivam separadas?

Macron compreendeu
que, no fundo, os crentes

Só que, não raramente,

3. O Estado é laico quan-

Teólogo

de de absoluto».

4. Num Estado laico, to-

tá-los será sempre um sinal
de maturidade e lucidez!
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“As feridas do matrimónio
e a aproximação à declaração de nulidade”

CATARINA ALEXANDRA
SALGADO GONÇALVES
Serviços Centrais
Juiz do Tribunal Eclesiástico

O Desafio das Crises matrimoniais à luz da Exortação Apostólica AL (números
232-252).
matrimónio é um estado de vida escolhido por duas pessoas
de sexo oposto em
vista a constituírem uma
família inserida no círculo íntimo da Igreja doméstica, diria S. João Paulo II,
e ao mesmo tempo na esfera social.
Instaurar uma convivência para todo o sempre, sob o vínculo indissolúvel do matrimónio, é
como comprar uma viagem de comboio: bela e
prazerosa, condividida
com quem amamos, com
quem desejamos. Mas com
as nuances próprias das
vicissitudes da vida que
inevitavelmente tocam,
de forma directa, o sofri-

O

mento. Por isso, ouso à luz
dos números 232-252 da
Exortação Apostólica Amoris Laetitia apresentar o matrimónio como AMOR(E),
visto numa perspetiva vertical, donde dimanam todas
as crises que lhe são inerentes, e em simultâneo normais na vivência quotidiana de dois seres humanos
não infalíveis. Pensar num
conceito de amor onde o
sofrimento está ausente seria compará-lo aos efeitos
benéficos da água de uma
fonte que secou há séculos!
No meu parecer analítico, e neste contexto, o matrimónio verdadeiro passa
por cinco fases distintas:
A: amor – fase de conhecimento mútuo, DESCOBERTA, COMPLEMENTARIDADE, PAIXÃO, UMA
VIVÊNCIA NOVA, (re)NAMORAR com total liberdade e independência.
Nesta fase, temos o conceito de amor, tal e qual
como ordinariamente o
definimos: um estado de
vivência onde a ausência do
mal é notória e sublinhada.
Quase não há espaço para
a experiência do sofrimento, para o toque da contradição. Porém não passa de
uma experiência utópica,
ilusória e efémera.

M: monotonia – (nn.
235-236): os cônjuges entram numa rotina diária, já
nada há para descobrir um
no outro. A vida é preenchida pelas mudanças EXTRÍNSECAS das partes, nas
quais elas passam a ocupar
um espaço secundário: filhos, pais/sogros, trabalho,
ausência, problemas: afectivos, económicos, laborais,
tempo, amigos, etc.
Para ultrapassar esta fase
é importante a compreensão da Parte mais “aliviada,
e serena”, mas também o
acompanhamento de casais mais experientes, amigos, e sempre que possível
de um acompanhamento espiritual. Digo possível, porque é preciso que
as Partes que vivenciam
este primeiro drama (pode ter um prolongamento
de tempo, mais ou menos
longo) procure esta ajuda,
e a ela se entregue. Também é verdade, e é preciso esclarecer os fiéis neste
sentido, porque nem sempre sabem como procurá-la, e a quem recorrer. O
caminho de discernimento que tanto se tem vindo
a falar nos últimos tempos,
deveria começar aqui, sem
demoras.
O: ódio (n.º 237) – difi-

culdade em ultrapassar a
menor contradição/desilusão. Tudo é motivo para
terminar a vida conjugal. O
outro cônjuge deixa de ser
alguém desejado e amado,
e toma o lugar de um estranho não querido, que por
regra defraudou os planos
matrimoniais.
Está muito patente nesta fase o egocentrismo e o
narcisismo, frutos de uma
carência de maturidade.
R: reconciliação (n.º 238)
– REDESCOBERTA do outro. PERDÃO E O REENCONTRAR-SE novamente.
Ver a face do outro e reconhecer que aquela pessoa
em concreto é a mesma
que na época de namoro/
/noivado, lhe tinha conseguido transformar a paixão
em amor.
É a fase em que os cônjuges alcançam a plena maturidade, e aprendem a não
viver um sem ou outro.
E: eternidade – indissolubilidade do matrimónio: RENOVAÇÃO DOS
VOTOS (CONSENSO): envelhecer juntos… até que a
morte os separe.
Os cônjuges passam a
viver todos os dias uma verdadeira vida conjugal, repetindo, diariamente: que-

res casar comigo todos os dias?
(Pedro Chagas Freitas).
Infelizmente, nem sempre é possível ultrapassar
todas as etapas, e evitar o
inevitável: separação ou divórcio! Poderíamos enumerar imensas razões, que
podemos sintetizar em dois
chavões: Grave perigo moral ou físico das pessoas
(cônjuge e/ou filhos), e a
impossibilidade de estabelecer uma vida conjugal a dois (bilateral) (nn.
239-240).
Na grande maioria, a
génese do problema está
arraigado na INFÂNCIA/
/ADOLESCÊNCIA de uma
ou ambas as Partes, quer
por CARÊNCIA AFECTIVA quer por EXCESSO DE
AFECTIVIDADE. Em ambos os casos patenteia-se
uma MATURIDADE débil,
incapaz de acompanhar o
crescimento intelectivo/
/volitivo do indivíduo que
se propôs a casar. No entanto, não é um dado conclusivo, pode haver distúrbios da personalidade ou
outras anomalias adquiridas ao longo da vida.
A Igreja tem aqui um papel muitíssimo importante,
que deve desempenhar activamente e sem reservas;
permito-me resumi-lo numa única atitude, tendo em

conta toda a amplitude que
lhe é inerente: O ACOLHIMENTO. Primeiro, pela
Comunidade agindo com
compaixão face ao sofrimento do outro (não podemos esquecer as feridas
profundas que causa a separação/ divórcio), que consequentemente leva à inserção no seio da própria
comunidade, de igual para
igual, independentemente da situação de cada um.
Depois, pelos “pastores”, em
dois campos diversos: ajuda
espiritual e ajuda mais técnica, que por sua vez conduz ao terceiro ente do acolhimento, a saber, o Apoio
“jurídico canónico” (n.º 244)
onde com total prudência,
recorrendo sempre às virtudes teologais da fé, esperança e caridade, avaliará a situação e conduzirá sempre
que haja fundamentos de
facto a um processo de declaração de nulidade matrimonial. Em caso negativo,
conduzirá os interessados
para o acompanhamento
de discernimento espiritual, onde poderão encontrar paz, e as respostas mais
válidas para cada problema
em concreto.
A família será sempre a
semente da Igreja, e a Igreja será infinitamente a sua
Mãe!
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DESPORTO

AF BRAGA
Os campeonatos mais jovens
caminham para o ﬁnal e já
são conhecidos os nomes
da maior parte dos novos
campeões distritais.

BRAGA
CÂMARA OFERECE
TRANSPORTE
PARA O JAMOR

UMINHO
A equipa de Orientação da
Universidade do Minho conquistou a medalha de ouro
nos campeonatos universitários da modalidade.

ponta de lança continua a merecer a confiança do selecionador egípcio Héctor Cuper

Avançado Hassan nos pré-convocados
do Egito para o Mundial-2018 na Rússia
ponta de lança Hassan, do SC Braga, figura entre os 29 pré-convocados do Egito para o Mundial-2018.
A lista elaborada pelo
selecionador egípcio, o
argentino Héctor Cuper,
que é liderada pelo avançado Mohamed Salah, ‘estrela’ do Liverpool e melhor marcador da Premier
League, passará a 23 nas
próximas semanas.
Hahmed Hassan, de
25 anos, foi utilizado em
34 jogos pelo SC Braga –
19 como titular –, tendo
marcado seis golos (um
na Liga Europa e cinco no
principal campeonato luso), ficando, assim, muito distante do seu melhor
registo no SC Braga, conseguido em 2015/2016,
quando apontou 14 golos
em 44 jogos ao serviço dos
guerreiros do Minho, que
terminaram a época no
Estádio Nacional, no Vale
do Jamor, onde conquis-

O

taram a Taça de Portugal,
após baterem, na final, o
FC Porto, após a marcação de grandes penalidades.
Mas, e apesar de ter tido uma época menos produtiva em Braga, Hassan
continua a merecer a confiança do selecionador do
Egito que, ao que tudo indica, vai colocar o avançado do SC Braga na lista final para a prova a ter
lugar, entre 14 de junho
e 15 de julho, na Rússia.
O Egito integra o Grupo A, com a seleção da
casa, Uruguai e Arábia
Saudita.

DM

pedro vieira da silva

Valorização à vista?
Hassan, que tem contrato com o SC Braga até 30
de junho de 2020, é um
dos jogadores considerados "negociáveis" pela estrutura bracarense.
A SAD arsenalista detém apenas 50 por cento dos direitos económicos do ponta de lança e,
por isso, António Salva-

Hassan não fez uma grande época em Braga mas tem fortes hipóteses de estar no Mundial-2018

dor pretende fazer um
negócio na casa dos 10
milhões de euros.
É quase certo que
Hassan estará no Mundial-2018 e, claro, o SC

Braga espera que o ponta de lança se valorize em
terras russas.
O reinado de Hassan
no SC Braga – o atacante completou, recente-

mente, 100 jogos pelos
arsenalistas, polvilhados
com 24 golos – pode, assim, estar perto do final.
O guarda-redes Marafona (30 anos), o central

Rosic (24), os médio Rafael Assis (27) Bakic (24),
e o avançado Stojiljkovic
(25) são outros jogadores
que a estrutura bracarense considera "negociáveis".

arranque de 2018/2019 definido... no domingo

temporada 2017/
/2018 fechou, no
domingo passado,
para a maioria das
equipas dos campeonatos profissionais – apenas Desportivo das Aves
e Sporting disputam, domingo, no Estádio Nacional, no Vale do Jamor,
a final da Taça de Portu-

A

gal –, mas os jogadores do
SC Braga apenas estão autorizados a ir de férias na
próxima sexta-feira.
Hoje, tal como ontem,
Abel Ferreira deu folga
aos seus jogadores mas, a
partir de amanhã, os atletas voltam a juntar-se na
Cidade Desportiva do SC
Braga, agora num regis-

to mais tranquilo, devendo manter-se por aí até
sexta-feira.
No domingo, após a
realização da final da prova rainha do futebol português, o SC Braga vai saber quando abre a oficina
de trabalho e, sobretudo,
quando realizará o seu
primeiro jogo oficial.

DM

Guerreiros realizam último treino na sexta-feira
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miguel santos, técnico da equipa feminina do sc braga, e a presença no jamor

DM

«Ganhar é que torna as finais históricas»
52 golos marcados e nenhum sofrido em 8 jogos

Recordes defensivos e ofensivos
perto de serem "pulverizados"
O SC Braga manteve, no domingo passado, na receção
ao CA Ouriense (vitória por 6-0 em partida que carimbou a passagem à final da Taça de Portugal), pelo oitavo jogo consecutivo, as suas redes “seguras”, igualando,
assim, o recorde de partidas sem sofrer golos registado na temporada passada (oito).
No próximo fim de semana, na receção ao UR Cadima, relativa ao principal campeonato luso feminino, a
equipa treinada por Miguel Santos pode, caso não sofra golos, fixar um novo recorde.
E se, em termos defensivos, as minhotas têm razões
para sorrir, ofensivamente também existem dados que
valorizam o trabalho feito na presente temporada.
Antes da partida com o CA Ouriense, o SC Braga
levava sete goleadas (46 marcados e... zero sofridos) e,
anteontem, subiu os números para 52 remates certeiros e oito goleadas.
E, caso vença, na próxima semana, o UR Cadima, no
Estádio 1.º de Maio, fixa, também, um novo recorde de
goleadas consecutivas (serão nove em 2017/2018 contra as oito alcançadas na última temporada).

DM

Sporting de Braga quer voltar do Jamor, desta vez, com o troféu da Taça de Portugal nas mãos

pedro vieira da Silva

treinador da equipa feminina do SC
Braga, Miguel Santos, garante que é
«uma honra» estar na final da Taça de Portugal,
mas assegura que só vencendo a presença se tornará «histórica».

O

«É uma honra para
mim, para os meus adjuntos, para as jogadoras e
todos os elementos do SC
Braga. Umas atletas já lá
estiveram, outras vão pela primeira vez, mas posso dizer que é uma honra para toda a gente que
está envolvida neste projeto feminino do SC Bra-

ga. Mas é preciso perceber
que para um clube como o
SC Braga ir às finais é importante mas mais importante é ganhá-las. Porque
vencer é que torna histórico o que fazemos. Vencer torna as coisas eternas. Ficamos na história
se vencermos o troféu e é
nisso que temos de pen-

sar», destacou.
«Temos de pensar em
ficar na história e, de facto, a exigência deste clube e aquilo que é o esforço que o presidente faz no
futebol feminino tem de
ficar materializado com
troféus. E é isso que vamos à procura de conquistar», finalizou.

Máquina de golos arsenalista sempre a carburar

garantia de ricardo rio, presidente da edilidade bracarense

o final da reunião
camarária que teve lugar ontem de
manhã, Ricardo Rio,
presidente da Câmara
Municipal de Braga, anunciou que, à semelhança do
que aconteceu na época
passada, a autarquia bracarense vai disponibilizar autocarros para que
os adeptos do SC Braga
possam apoiar a equipa
na final da Taça de Portugal, com o Sporting, a
ter lugar, no próximo dia

N

27, no Estádio Nacional,
no Vale do Jamor.
Portanto, à semelhança
do que sucedeu na época
passada, prevê-se que sejam milhares os adeptos
braguistas que vão marcar presença na final da
competição.
No final da época passada, recorde-se, o Sporting bateu, no mesmo
palco da final desta temporada, as guerreiras
do Minho, por 2-1, após
prolongamento.

DM

CM Braga disponibiliza autocarros para o Jamor

Adeptos do SC Braga, de novo, a caminho do Jamor
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pró-nacional Da af braga: forjães sc garantiu cedo a permanência

DM

«Não fico nada admirado
com o lugar que ocupamos»

Forjães ainda pode terminar a época no 5.º lugar

josé costa lima

um jogo de terminar a época, o Forjães SC já há várias
jornadas que garantiu o principal objetivo da
temporada, a permanência no Pró-Nacional da AF
Braga. O técnico da equipa de Esposende recorda
que o facto de a preparação para 2017/18 ter sido
feita de forma «atempada» e assente numa escolha «criteriosa de jogadores
com qualidade» contribuiu

A

para um percurso praticamente sem sobressaltos.
«Depois das dificuldades na temporada anterior,
este ano, e porque a direção se manteve, conseguimos preparar a nova época de forma pensada e não
me admira nada o lugar
que ocupamos. Sinto é o
sabor amargo porque podíamos ter mais uns pontinhos. Tem sido um percurso fantástico e ainda
pode ser melhor», indica
Miguel Magalhães.
O Forjães é 7.º classifi-

cado (53 pontos), mas pode acabar a prova no top-5: tem de vencer o Urgeses e esperar que o Ninense
perca e o São Paio d'Arcos
não triunfe.
«Ficar em 5.º não é a
mesma coisa do que ficar em 7.º. Por isso, vamos
partir com ambição para a
última jornada», promete.
Apesar da «temporada
fantástica» no campeonato, «custa» a Miguel Magalhães engolir a eliminação
caseira na Taça AF Braga
ante o FC Amares. O traba-

lho do juiz Bruno Silva não
foi do agrado dos visitados
e o técnico diz que a sua
equipa «tem claras razões
de queixa» da arbitragem.
«É o momento negativo da época, mas nada tenho a apontar aos jogadores. Não fomos embora da
Taça, empurraram-nos da
Taça! Foi exatamente o que
aconteceu e, por isso, a desilusão é a dobrar. Foi uma
arbitragem que não esteve à altura e foram coincidências a mais durante
a partida. Todas as expulsões que tivemos esta época foram com este árbitro»,
constatou, reconhecendo
mérito ao campeão Maria da Fonte.
«Assenta-lhes bem. Ficou provado que este campeonato não é fácil para
ninguém, mas foram os
mais regulares», disse, surpreendido com a luta pela
descida. «Não esperava ver
o GD Prado ou o Águias da
Graça lá em baixo...».

Póvoa de Lanhoso

Câmara homenageia
SC Maria da Fonte
O SC Maria da Fonte será recebido, no próximo sábado, na Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso, onde será homenageado pela sua recente conquista da Pró-Nacional da AF Braga,
com o consequente regresso ao futebol nacional.
A receção nos Paços do Concelho está agendada para as 18h00 de sábado, logo após o final
do encontro que o Maria da Fonte disputa, nos
Moinhos Novos, com o FC Marinhas, da última
jornada da Pró-Nacional.
O conjunto da Póvoa de Lanhoso parte para
esta última ronda com 69 pontos, mais sete que
o Taipas, segundo classificado.

Braga

Câmara aprova votos
de louvor a atletas

Presidente não deve continuar e técnico está de saída

o fim de temporada
e meia ao serviço do
Forjães, ambas com
o objetivo cumprido
(permanência na Pró-Nacional), o futuro de Miguel
Magalhães não deve passar pelo emblema de Esposende. E tudo porque
o presidente José Manuel
Silva, «um excelente homem e dirigente», não está disponível para continuar no cargo.
«O presidente veio falar comigo e manifestou a
intenção de não continuar
à frente do clube. Perante esta incerteza diretiva,
considero que o meu ciclo
no clube terminou e estou
aberto a novos projetos que

DM

Indefinição dita adeus ao banco

A

O executivo da Câmara de Braga aprovou ontem, por unanimidade, votos de louvor a vários
atletas pelos resultados que alcançaram nas provas em que estiveram envolvidos.
Assim, foram agraciados José Paulo Lopes, do
Agrupamento de Escolas D. Maria II; João Oliveira, Tamila Holub, Jorge Silva e José Paulo Lopes, do SC Braga. Os vereadores aprovaram ainda um voto de louvor à a equipa da APD/Braga,
que conquistou a Taça de Portugal em basquetebol de cadeira de rodas.

Futebol: veteranos

Adaúfe a caminho
das meias-finais

Miguel Magalhães (3.º a contar da esquerda) com os seus adjuntos

possam surgir. Tive muito
gosto em trabalhar com este
presidente e o facto de ele
não ficar também me leva
a procurar novos desafios»,
acrescentou Miguel Maga-

lhães, que deixou uma palavra de apreço a toda a estrutura do Forjães.
«Escusado será dizer
que este clube marcou-me e estou extremamente

agradecido a todas as pessoas que ajudaram a desenvolver o meu trabalho, da
minha equipa técnica e dos
jogadores. Foram fantásticos!», elogiou o treinador.

O GD Adaúfe recebeu e bateu o Ceramistas por
4-1, em encontro da primeira mão dos quartos
de final do campeonato de futebol em veteranos, e deu um grande passo rumo às meias-finais da competição. Nos restantes encontros os
resultados foram bem mais equilibrados:
Adaúfe-Ceramistas ...............................................4-1
Este-B.º Misericórdia ...........................................2-2
Santa Lucrécia-Andorinhas ...............................2-1
Maria da Fonte-Arentim.....................................2-1
Os jogos da segunda mão disputam-se no dia
19 de maio.
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Nacional Universitário de Orientação

O Arsenal da Devesa recebe hoje, pelas 21h00, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o Boa Hora, em encontro antecipado da 11.ª jornada da fase final (manutenção) do campeonato de andebol.
Em caso de vitória, o Arsenal poderá carimbar desde já a permanência no principal escalão do andebol nacional. As entradas no pavilhão são livres.
O conjunto bracarense parte para este encontro na quinta posição, com 40 pontos, mais cinco que o São Bernardo, que é sexto, enquanto o
Boa Hora ocupa o terceiro posto, com 45.
O restante da jornada disputa-se amanhã.

Futebol feminino

CP Martim disputa
2.ª fase da Promoção
A equipa de futebol feminino da Casa do Povo
de Martim é uma das apuradas para disputar a
2.ª fase da Taça de Promoção da modalidade.
A primeira fase da competição terminou no
último domingo, com os vencedores de série a
conquistarem o direito de competir na próxima
etapa da prova.
Estão neste caso as equipas da Casa Povo
Martim, AD Lousada, Boavista FC, Valadares Gaia, Viseu 2001, Marítimo Murtoense,
AD Poiares, UD Ponte Frielas, CAC Pontinha e
Amora FC.

AAUMinho conquistou o ouro
equipa de Orientação da Associação Académica da
Universidade do
Minho (AAUMinho) conquistou, no fim de semana, a medalha de ouro
no Campeonato Nacional Universitário (CNU)
da modalidade, repetindo assim o feito de 2017. A
nível individual, João Novo (licenciatura em Física)
conquistou também o título individual.
A prova disputou-se em
Idanha-a-Nova e contou
com a presença de 22 atletas provenientes de seis
academias.
A luta final pelo título coletivo haveria de ser
mais uma vez entre minhotos e tripeiros (UPorto), sendo que a brilhante prestação individual de
João Novo acabaria por ditar a vitória da AAUMinho.
Pela AAUMinho competiram: João Novo (Licenciatura Física), Leonardo Ramalho (Mestrado
Engenharia Física), Francisco Abreu (Licenciatura
Biologia e Geologia), Ana

DR

Arsenal da Devesa
recebe hoje Boa Hora

A

Equipa da UMinho no pódio

Castanheiro (Mestrado
Biofísica e Bionanossistemas) e Rita Fernandes
(Licenciatura Bioquímica)

Kickboxing renova
título nacional
A lutar em casa, a equipa
de kickboxing da AAUMinho voltou a não dar hipótese às suas rivais e renovou o título de campeã

nacional universitária. A
juntar ao título coletivo,
os minhotos conquistaram ainda mais oito medalhas individuais: duas
de ouro, cinco de prata e
uma de bronze.
Pela AAUMinho, os
destaques vão para Sofia
Oliveira (-65kg / MIEEIC)
e Vítor Ribeiro (-71kg /
/MIEEIC) que conquista-

ram o ouro. Rita Novais
(-56kg / MIEGSI), Ricardo
Leal (-81kg / Mestrado Engenharia Informática), Garik Hayrapetyan (-67kg),
Rui Martins (-71kg/ Mestrado em Física) e Vadym
Hapanchak (-86kg) alcançaram a prata, e Rui Vieira (-81kg / Mestrado Engenharia Informática), o
bronze.

Clube de Golfe de Braga

David Aguiar e Rui Taveira
campeões em pares
par composto por
David Aguiar e Rui
Taveira sagrou-se
campeão absoluto
no Campeonato Norte
Pares de Pitch and Putt,
no sábado, no campo de
Pitch & Putt do Clube de
Golfe de Braga.
O torneio organizado pela Associação Golfe Norte de Portugal, inserido na programação
da Cidade Europeia do
Desporto – Braga 2018,
foi disputado em três voltas de 9 buracos (27 buracos), nas modalidades de

O

Greensomes, Foursomes
e Fourball.
David Aguiar e Rui Taveira totalizaram o excelente agregado de 81
pancadas (27-29-25), completando a competição
com par de campo. Um
dos vencedores, David
Aguiar, referiu: «Foi um
torneio muito disputado, registando uma participação acima da média e
com nomes de referência
mundial da modalidade e
uma vitória muito importante para o nosso clube».
O par composto por

DR

andebol

David Aguiar e Rui Taveira

António Ressurreição e
Óscar Sales, também em
representação do Clube de

Golfe de Braga, saiu vencedor no desempate pela
última volta na prova Net.
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AF Braga: juniores

PRÓXIMA JORNADA
Fão - Lomarense
Torcatense - Esposende
Alvelos - Moreirense
Maximinense - Urgeses
Ribeirão - Prado
M. Fonte - Vilaverdense
Arões - Sp. Braga
Santa Maria - Marinhas

Classificação

J

V E D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28

22
17
16
16
16
14
13
15
11
11
9
9
6
5
4
0

Sp. Braga
Maria Fonte
Fão
Urgeses
Moreirense
Vilaverdense
Prado
Esposende
Torcatense
Alvelos
Marinhas
Santa Maria
Ribeirão
Maximinense
Arões
Lomarense

3
6
7
6
6
8
7
1
7
4
5
1
5
5
2
5

2
5
5
6
6
6
8
12
10
13
14
18
16
18
22
23

Golos
100: 20
59: 32
66: 30
76: 46
64: 32
46: 38
53: 33
55: 59
41: 65
51: 56
47: 53
51: 60
37: 64
30: 81
28: 82
25: 78

Pts
69
57
55
54
54
50
46
46
40
37
32
28
23
20
14
5

28.a JORNADA
Ribeira Neiva 4 - 0 Porto d'Ave
Amares 5 - 0 Terras de Bouro
Lago 4 - 10 Vieira
Merelim SP 10 - 0 Adaúfe
Este FC 10 - 0 Cabanelas
ACD Serzedelo 1 - 6 Figueiredo
Arsenal 4 - 4 SP Arcos

ÚLTIMA JORNADA
Forjães 3 - 0 P. Tibães
Andorinhas 3 - 4 S. Veríssimo
MARCA 2 - 4 Dumiense
Roriz 1 - 1 B.º Misericórdia
Martim 1 - 2 Realense
Tadim 4 - 1 Ferreirense
Apúlia 2 - 3 Celeirós

Classificação

J

V E D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
26
26
26
26
25
26
26
26
25
26
26
26
26

21
21
11
11
11
12
9
10
8
9
9
7
6
1

Tadim
Celeirós
MARCA
B. Misericórdia
Martim
Apúlia
Realense
S. Veríssimo
Dumiense
P. Tibães
Andorinhas
Forjães
Roriz
Ferreirense

4
3
10
7
5
2
7
2
6
3
3
8
7
3

1
2
5
8
10
11
10
14
12
13
14
11
13
22

Golos
100: 33
84: 27
74: 44
61: 47
54: 50
54: 51
50: 47
61: 82
42: 51
51: 68
40: 74
60: 59
37: 59
24: 100

Pts
67
66
43
40
38
38
34
32
30
30
30
29
25
6
DR

Na Série B, o Este FC somou mais
um triunfo, e já vai no 27.º consecutivo, e nas restantes séries, Joane, Lousado e Ronfe continuam na luta na C,
e Antime e Santa Eulália na D.
Na Divisão de Honra, a dúvida é saber se é o Maria da Fonte ou o Fão a
subir aos nacionais.

H
28.a JORNADA
Fão 7 - 0 Torcatense
Esposende 2 - 1 Alvelos
Moreirense 3 - 2 Maximinense
Urgeses 5 - 2 Ribeirão
Prado 0 - 1 Maria da Fonte
Vilaverdense 4 - 1 Arões
Sp. Braga 6 - 2 Santa Maria
Marinhas 6 - 2 Lomarense

SÉRIE B

SÉRIE A

FC Tadim campeão distrital
O FC Tadim (na foto, ao lado) bateu
o Ferreirense por 4-1, em encontro
da última jornada do campeonato
de juniores da primeira divisão, e sagrou-se campeão da Série A, conquistando ainda o título de campeão distrital e a consequente subida à Divisão
de Honra.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA

Classificação

J

V E D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

27
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

27
22
18
17
16
15
13
13
12
9
6
5
4
3
1

Este FC
FC Amares
Porto d'Ave
Vieira
Merelim S. Paio
Figueiredo
S. Paio d'Arcos
Ribeira Neiva
Adaúfe
Lago
P. Regalados
Terras Bouro
Arsenal Devesa
Cabanelas
ACD Serzedelo

0
1
2
2
2
3
2
2
4
3
5
0
2
1
1

0
3
6
7
9
8
11
11
10
14
15
21
20
22
24

Golos
137: 18
106: 37
89: 27
77: 31
73: 53
69: 48
68: 49
74: 51
56: 46
61: 95
40: 64
37: 99
38: 110
25: 91
14: 145

Pts
81
67
56
53
50
48
41
41
40
30
23
15
14
10
4

PRÓXIMA JORNADA
- SP Arcos
- FC Amares
- Lago
- P. Regalados
- Este
- ACD Serzedelo
- Arsenal Devesa

Ribeira Neiva
Porto d'Ave
Terras Bouro
Vieira
Adaúfe
Cabanelas
Figueiredo

SÉRIE C

SÉRIE D

28.ª JORNADA
Ninense 6 - 3 Avidos e Lagoa
Celeirós 3 - 1 S. Cosme
Joane 4 - 0 Fradelos
Lousado 1 - 0 Operário
Ruivanense 1 - 1 Cavalões
Ronfe 7 - 3 Calendário
S. Cláudio 0 - 4 Oliveirense
Louro 1 - 4 Bairro

Classificação

J

V E D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
22
22
19
15
16
15
14
12
10
9
7
5
6
4
0

Joane
Lousado
Ronfe
Bairro
Cavalões
Oliveirense
Ruivanense
Calendário
Louro
S. Cosme
Fradelos
Ninense
Celeirós
Avidos e Lagoa
Operário
S. Cláudio

2
4
2
3
8
2
3
4
2
3
1
4
4
1
4
3

3
2
4
6
5
10
10
10
14
15
18
17
19
21
20
25

Golos
109: 27
96: 23
123: 38
62: 21
84: 40
84: 45
67: 44
80: 52
74: 61
46: 65
56: 99
43: 71
35: 89
26: 109
21: 85
17: 154

PRÓXIMA JORNADA
- Bairro
- Celeirós
- Joane
- Lousado
- Ruivanense
- Ronfe
- S. Cláudio
Oliveirense - Louro

Ninense
Avidos e Lagoa
S. Cosme
Fradelos
Operário
Cavalões
Calendário

27.ª JORNADA
Cabeceirense 2 - 3 Santa Eulália
Celoricense 1 - 1 Aldão
Brito 2 - 3 Polvoreira
Donim 6 - 1 Golães
Mota 2 - 4 Ponte
Santa Eufémia 1 - 3 Antime
Pevidém 1 - 1 Mascotelos

Pts
71
70
68
60
53
50
48
46
38
33
28
25
19
19
16
3

Classificação

J

V E D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

26
26
26
26
27
26
26
26
25
25
26
26
27
26
26

19
17
17
16
16
15
14
13
12
8
7
6
4
3
2

Antime
Sta. Eulália
Brito
Aldão
Polvoreira
Pevidém
Cabeceirense
Mascotelos
Celoricense
Sta. Eufémia
Ponte
Sandinenses
Golães
Donim
Mota

3
6
3
3
2
5
5
6
2
6
4
2
2
2
1

4
3
6
7
9
6
7
7
11
11
15
18
21
21
23

Golos
72: 21
97: 34
67: 35
86: 46
104: 62
74: 36
70: 44
61: 33
64: 56
60: 52
42: 62
45: 88
39: 92
39: 106
23: 176

PRÓXIMA JORNADA
- Mascotelos
- Celoricense
- Brito
- Donim
- Mota
- Santa Eufémia
- Pevidém

Cabeceirense
Santa Eulália
Aldão
Polvoreira
Sandinenses
Ponte
Antime

Pts
60
57
54
51
50
50
47
45
38
30
25
20
14
11
7

24
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H

AF Braga: juvenis

I D
SÉRIE A

28.a JORNADA

O GD Prado (na foto ao lado) sagrou-se campeao da Série A do campeonato de juvenis
da primeira divisão, ao vencer o Merelinense por 1-0, na última jornada da competição,
e beneficiar da derrota do Marinhas – com
quem dividia o primeiro lugar – em Esposende (1-0). Garantiu, ainda, a subida à Divisão de Honra da categoria.
Na Série B, o FC Famalicão já garantiu o
título, e na Divisão de Honra, também tem
confirmada a subida aos nacionais, faltando
apenas saber se consegue o título de campeão distrital, uma vez que soma mais quatro pontos que o Vitória de Guimarães, segundo classificado, com duas jornadas para
disputar.
Na II Divisão, a AD Ninense sagrou-se
campeã da Série A, o Parada de Tibães fez o
mesmo na B, dado que soma mais três pontos que o Porto d'Ave, segundo, mas tem vantagem no confronto direto.
Na Série C, o Pevidém também garantiu o
título de campeão, e na D, tudo se decidirá
na última jornada, com Aldão e Antime separados por dois pontos, sendo certo que o
Aldão visita o Torcatense e o Antime faz o
mesmo ao Santa Eufémia.

Classificação
1 Famalicão
2 Guimarães
3 Marinhas
4 Fafe
5 Sta. Maria
6 Merelinense
7 Moreirense
8 Vilaverdense
9 Gil Vicente
10 Taipas
11 Prado
12 Maria Fonte
13 Ronfe
14 Urgeses

J
28
28
29
28
28
28
28
28
29
28
28
28
28
28

V
23
22
18
14
15
13
13
12
12
9
8
8
8
5

E
4
3
4
7
4
8
7
4
0
7
8
6
4
3

D
1
3
7
7
9
7
8
12
17
12
12
14
16
20

Golos
85: 12
91: 23
69: 47
61: 37
42: 41
53: 32
41: 27
51: 40
44: 65
50: 59
37: 38
40: 53
31: 58
22: 55

15 Bairro
28 3 5 20 21: 67
16 B. Misericórdia 28 4 2 22 17: 101

SÉRIE B

ÚLTIMAa JORNADA

Taipas
Vilaverdense
Ronfe
Prado
Urgeses
Moreirense
Gil Vicente
Guimarães

Santa Maria
Esposende
Merelim SP
Prado
Alvelos
Fão
FC Amares

Pts
73
69
58
49
49
47
46
40
36
34
32
30
28
18
14
14

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prado
Marinhas
Fão
Esposende
Merelim S. Paio
Arsenal
Merelinense
Sta. Maria
FC Amares
Maximinense
Este FC
Alvelos
Ferreirense
Forjães

3-1
1-0
0-1
1-0
3-0
7-1
4-0

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
17
16
16
16
15
11
11
10
9
7
9
8
7
0

ÚLTIMA JORNADA

Arsenal
Marinhas
Este FC
Merelinense
Maximinense
Ferreirense
Forjães

E
4
4
4
3
1
7
4
6
6
9
3
3
5
1

D
5
6
6
7
10
8
11
10
11
10
14
15
14
25

Fafe
Cavalões
Lousado
Ruivanense
Famalicão
Santa Eulália
Sandinenses

Golos Pts
66: 30
55
71: 39
52
72: 39
52
70: 24
51
55: 36
46
53: 36
40
40: 35
37
48: 42
36
45: 52
33
48: 51
30
39: 51
30
50: 57
27
34: 61
26
17: 155 1

Classificação
1 Famalicão
2 Lousado
3 Fafe
4 Esc. Fintas
5 Joane
6 Vizela
7 Ruivanense
8 Sta. Eulália
9 Arões
10 Sandinenses
11 Louro
12 Soccer Acad.
13 Urgeses
14 Cavalões

2-2
4-3
2-3
0-2
6-0
0-1
4-2
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
22
16
13
13
12
10
9
8
9
9
9
9
9
2

Vizela
Louro
Joane
Soccer Academy
Escola Fintas
Urgeses
Arões

E
2
3
6
4
5
7
6
8
5
5
4
4
3
2

D
2
7
7
9
9
9
11
10
12
12
13
13
14
22

Golos
90: 21
58: 37
56: 42
54: 48
54: 47
49: 38
24: 34
54: 54
42: 51
37: 56
58: 72
41: 43
30: 45
32: 91

Pts
68
51
45
43
41
37
33
32
32
32
31
31
30
8
António Valdemar

GD Prado campeão
na I Divisão

2-2
2-1
1-1
2-0
2-1
0-0
5-0
0-1

Bairro
Santa Maria
Merelinense
Maria da Fonte
B.º Misericórdia
Fafe
Famalicão
Marinhas

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA

PRÓXIMA JORNADA

Bairro
Taipas
Vilaverdense
Ronfe
Prado
Urgeses
Moreirense
Gil Vicente

-

Guimarães
Santa Maria
Merelinense
M. Fonte
B.º Misericórdia
Fafe
Famalicão
Marinhas

II D
SÉRIE A

SÉRIE B

25. JORNADA
5 - 2 Apúlia
2 - 1 Celeirós
4 - 1 Esposende
7 - 1 Andorinhas
11 - 0 Perelhal
0 - 2 Pousa
3 - 2 Roriz

25. JORNADA
3 - 1 Realense
4 - 3 Pico Regalados
2 - 1 Freiriz
5 - 0 Merelim S. Paio
2 - 0 Vilaverdense
3 - 0 Maximinense
0 - 9 Porto d'Ave

a

Santa Eugénia
S. Veríssimo
Ninense
Sequeirense
MARCA
Tadim
Gandra

Classificação
1 Ninense
2 MARCA
3 Pousa
4 Esposende
5 Gandra
6 S. Veríssimo
7 Sequeirense
8 Celeirós
9 Roriz
10 Tadim
11 Andorinhas
12 Apúlia
13 Santa Eugénia
14 Perelhal

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24

V
23
21
17
16
14
11
9
10
9
8
6
5
5
0

E
2
3
2
5
1
1
7
4
4
2
3
3
1
2

D
0
1
6
4
10
13
9
11
12
14
16
17
19
22

Golos
101:9
106:9
86:27
62:24
87:77
57:51
47:45
43:42
46:46
42:69
35:87
39:79
33:97
16:138

ÚLTIMA JORNADA

Celeirós
Esposende
Andorinhas
Perelhal
Pousa
Roriz
Apúlia

- Santa Eugénia
- S. Veríssimo
- Ninense
- Sequeirense
- MARCA
- Tadim
- Gandra

SÉRIE C

a

25.a JORNADA
2 - 1 Oliveirense
1 - 4 Guisande
4 - 2 Dumiense
0 - 1 Ribeirão
8 - 0 Fradelos
S. Cosme

Ribeira Neiva
Águias
Adaúfe
Arsenal Crespos
Parada Tibães
Vieira
Lago

Pts
71
66
53
53
43
34
34
34
31
26
21
18
16
2

Classificação
1 Parada Tibães
2 Porto d'Ave
3 Vieira
4 Ribeira Neiva
5 Vilaverdense
6 Arsenal Crespos
7 Freiriz
8 Adaúfe
9 Merelim S. Paio
10 Pico Regalados
11 Lago
12 Águias
13 Maximinense
14 Realense

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
21
20
20
18
13
13
13
9
7
7
6
6
5
1

E
3
3
1
3
4
3
1
4
2
1
3
2
2
0

D
1
2
4
4
8
9
11
12
16
17
16
17
18
24

Golos
97:18
102:27
93:28
95:37
53:33
50:47
51:53
59:66
46:67
47:77
31:86
41:86
22:71
21:112

ÚLTIMA JORNADA

Pico Regalados
Freiriz
Merelim S. Paio
Vilaverdense
Maximinense
Porto d'Ave
Realense

- Ribeira Neiva
- Águias
- Adaúfe
- Arsenal Crespos
- Parada Tibães
- Vieira
- Lago

SÉRIE D
25.a JORNADA
3 - 2 Santa Eufémia
1 - 0 Alvite
2 - 0 Celoricense
6 - 1 Fermilense
4 - 5 Torcatense
9 - 1 Prazins
11 - 0 Selho

Lomarense
S. Cláudio
Calendário
Operário
GD Figueiredo
Alvite

Pts
66
63
61
57
43
42
40
31
23
22
21
20
17
3

Classificação
1 Pevidém
2 Lomarense
3 Alvite
4 GD Figueiredo
5 Guisande
6 Oliveirense
7 S. Cosme
8 Calendário
9 Operário
10 Ribeirão
11 Dumiense
12 S. Cláudio
13 Fradelos

J
23
23
22
23
23
23
22
23
23
23
23
24
23

V
18
17
13
13
13
13
12
11
6
5
4
3
2

E
2
0
5
5
4
3
1
3
4
5
2
3
1

D
3
6
4
5
6
7
9
9
13
13
17
18
20

Golos
54:17
77:28
43:18
53:31
76:42
59:31
47:36
60:51
32:54
29:61
24:59
24:79
22:93

ÚLTIMA JORNADA

Guisande
Dumiense
Calendário
Fradelos
S. Cosme
Oliveirense

- Lomarense
- Pevidém
- Ribeirão
- Operário
- GD Figueiredo
- Alvite

Brito
Santa Eulália
Tabuadelo
Aldão
Polvoreira
Mascotelos
Antime

Pts
56
51
44
44
43
42
37
36
22
20
14
12
7

Classificação
1 Aldão
2 Antime
3 Alvite
4 Brito
5 Torcatense
6 Tabuadelo
7 Santa Eufémia
8 Mascotelos
9 Celoricense
10 Santa Eulália
11 Polvoreira
12 Fermilense
13 Prazins e Corvite
14 Selho

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
20
19
18
16
15
13
11
9
8
8
6
5
2
1

E
3
4
3
2
4
4
3
2
3
3
5
8
4
0

D
2
2
4
7
6
8
11
14
14
14
14
12
19
24

Golos
91:26
92:29
94:27
60:31
84:45
56:50
64:53
68:72
38:52
32:49
46:54
39:62
30:120
11:135

ÚLTIMA JORNADA

Alvite
Celoricense
Fermilense
Torcatense
Prazins
Selho
Santa Eufémia

- Brito
- Santa Eulália
- Tabuadelo
- Aldão
- Polvoreira
- Mascotelos
- Antime

Pts
63
61
57
50
49
43
36
29
27
27
23
23
10
3
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H

FC Marinhas
campeão da Divisão
de Honra

I D
SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE A

ÚLTIMA JORNADA

ÚLTIMA JORNADA

25.a JORNADA
Roriz 2 - 0 Santa Maria
Pousa 0 - 1 Cávado
Perelhal 2 - 1 MARCA
Andorinhas 0 - 0 Martim
Carreira 9 - 1 Prado
Forjães 7 - 2 Fão

28.ª JORNADA

O FC Marinhas (na foto ao
lado) garantiu, no fim de semana, o título de campeão
da Divisão de Honra em iniciados, com a consequente
subida ao nacional, ao bater
o Vizela por 4-0 e beneficiar
da derrota do GD Prado (21) em Guimarães.
Com apenas duas jornadas para disputar, soma já mais seis pontos que
os pradenses, sobre quem
têm vantagem no confronto direto.
Na I Divisão, Urgeses (A)
e Pevidém (B) também são
campeões, o mesmo acontecendo na II Divisão, com
o Cávado (A), Vilaverdense
(B), e Mascotelos (E).
Já na Série C, a luta estende-se até à última jornada, com Lomarense e Leões
das Enguardas separados por
um ponto, na D, com Ribeirão e Elite Sport separados
por dois, e na F, onde o Taipas lidera com um ponto de
vantagem sobre o Santa Eulália, segundo.

Guimarães 2 - 1 Prado
Gil Vicente 3 - 0 Famalicão
Arões
Sandinenses
Escola Fintas
Ronfe
Santa Maria
Marinhas

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marinhas
Prado
Fafe
Vilaverdense
Guimarães
Sta. Maria
Merelinense
Esc. Fintas
Vizela
Gil Vicente
Famalicão
Sandinenses
Arões
Ronfe
Esposende
Bragalona

0-2
3-0
3-0
2-2
-0
4-0

M. Fonte
Sp. Braga
Lomarense
Merelinense
Este FC
Porto d'Ave
Arsenal

Fafe
Bragalona
Vilaverdense
Merelinense
Esposende
Vizela

J V E D Golos Pts
20 4 4 89: 28 64
18 4 6 51: 30 58
17 4 7 60: 24 55
17 3 8 47: 32 54
15 7 6 52: 30 52
16 3 9 48: 26 51
14 8 6 72: 34 50
12 5 11 53: 57 41
11 5 12 46: 44 38
10 6 12 29: 35 36
10 6 12 38: 36 36
7 7 14 36: 58 28
6 5 17 26: 65 23
4 6 18 28: 81 18
4 5 19 25: 60 17
2 4 22 10: 70 10

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

II D

Urgeses
Lomarense
M. Fonte
Marinhas
Gandra
Sp. Braga
B. Misericórdia
Merelinense
Este FC
Parada Tibães
Alvelos
Arsenal
Porto d'Ave
FC Amares

8-0
4-0
1-0
4-1
2-1
2-2
2-1
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
24
22
21
11
11
10
10
9
8
7
8
7
5
2

FC Amares
Marinhas
Alvelos
B.º Misericórdia
Parada Tibães
Urgeses
Gandra

E
2
2
2
6
3
5
3
5
4
7
4
6
4
1

D Golos
0 120: 17
2 136: 19
3 113: 21
9 49: 43
12 67: 77
11 52: 47
13 39: 66
12 55: 58
14 31: 54
12 51: 60
14 34: 73
13 34: 70
17 29: 80
23 19: 144

Pts

74
68
65

39

36
35
33
32
28
28
28
27
19
7

Antime
Urgeses
Operário
Soccer Academy
Joane
Louro
Vizela

Classificação
1 Pevidém
2 Taipas
3 Moreirense
4 Lousado
5 Joane
6 Bairro
7 Urgeses
8 Antime
9 Fafe
10 Vizela
11 Louro
12 Soccer Acad.
13 Ruivanense
14 Operário

2-0
2-3
3-2
4-1
6-0
1-0
1-1
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
24
21
20
18
15
10
9
7
6
6
6
6
4

Taipas
Bairro
Moreirense
Ruivanense
Lousado
Pevidém
Fafe

E
1
2
3
3
4
4
2
6
8
6
4
3
4

D
1
3
3
5
7
12
15
13
12
14
16
17
18

Golos
97: 19
99: 20
64: 25
70: 25
48: 26
44: 60
36: 65
30: 45
26: 60
36: 57
29: 63
20: 58
38: 59

Classificação

Pts
73
65
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

57

49
34
29
27
26
24
22
21
16
26 3 4 19 17: 72 13
DR

I 

PRÓXIMA JORNADA
- Vizela
- Gil Vicente
- Arões
- Sandinenses
- Escola Fintas
- Ronfe
- Santa Maria
- Marinhas

J V E D Golos Pts
23 21
23 17
23 15
23 13
23 13
23 13
23 10
23 10
23 5
24 4
23 4
23 4
23 4

Cávado
Pousa
Roriz
Carreira
MARCA
Apúlia
Sta. Maria
Perelhal
Martim
Forjães
Andorinhas
Prado
Fão

2
3
1
3
3
3
7
2
3
3
2
1
1

0 147:7
3 63:19
7 55:33
7 69:47
7 68:28
7 58:32
6 46:30
11 51:60
15 22:71
17 26: 75
17 27:78
18 32:
18 30:

65
54
46
42
42
42
37
32
18
15
14
13
13

ÚLTIMA JORNADA

Guimarães
Prado
Famalicão
Fafe
Bragalona
Vilaverdense
Merelinense
Esposende

Santa Maria - Apúlia
Cávado - Roriz
MARCA - Pousa
Martim - Perelhal
Prado - Andorinhas
Fão - Carreira

II D
SÉRIE B

SÉRIE C

25.a JORNADA
Panoiense 3 - 0 Lago
Prado 3 - 0 Tadim
Vilaverdense 1 - 2 Aveleda
MJ Póvoa 2 - 0 Sequeirense
Freiriz 0 - 3 Cunha
P. Regalados 2 - 6 Lomarense

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vilaverdense
MJ Póvoa
Cunha
Sequeirense
Aveleda
Lomarense
Prado
P. Regalados
Freiriz
Realense
Panoiense
Lago
Tadim

J V E D Golos Pts
23 18
23 17
23 15
23 15
23 15
23 15
23 14
24 7
23 7
23 4
23 4
23 2
23 2

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

3
4
4
4
5
6
5
14
15
18
19
18
20

66:15
73:15
73:22
65:17
84:24
69:25
50:25
45:60
45:58
33:95
18:
21: 77
13: 107

ÚLTIMA JORNADA
Lago - Realense
Tadim - Panoiense
Aveleda - Prado
Sequeirense - Vilaverdense
Cunha - MJ Póvoa
Lomarense - Fradelos

SÉRIE D
25.ª JORNADA
S. Cosme 2 - 6 Elite Sport
Fradelos 1 - 4 Cavalões
Ribeirão 0 - 0 Famalicão
Delães 1 - 7 Ninense
Joane 1 - 1 S. Cláudio

25.ª JORNADA
Lomarense 1 - 1 Enguardas
Maximinense 1 - 5 Vieira
Maria Fonte 2 - 2 MJ Póvoa
Dumiense 1 - 6 Crespos
Ferreirense 2 - 2 Adaúfe

56
53
49
49
48
47
46
24
22
13
12
9
7

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

Lomarense
Enguardas
MJ Póvoa
Celeirós
Adaúfe
Vieira
Crespos
Dumiense
Ferreirense
Maria Fonte
Maximinense
Este FC

J V E D Golos
21 18
21 18
21 16
22 15
21 8
20 8
21 7
21 7
22 6
21 5
21 3
20 0

2
1
3
1
3
2
3
2
3
4
2
4

1 84:15
2 101:15
2 70:16
6 72:39
10 44:53
10 29:25
11 51:54
12 31:54
13 24:59
12 41:68
16 13:87
16 9:84

ÚLTIMA JORNADA
Enguardas - Este FC
Vieira - Lomarense
MJ Póvoa - Maximinense
Crespos - M. Fonte
Adaúfe - Dumiense

Pts

56
55
51
46
27
26
24
23
21
19
11
4

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

Ribeirão
Elite Sport
Ninense
Cavalões
Famalicão
Joane
Calendário
S. Cláudio
Oliveirense
Fradelos
Delães
S. Cosme

J V E D Golos
21 18
22 18
23 14
21 12
21 8
22 6
21 8
21 7
21 6
21 5
21 5
21 3

3
1
2
4
4
9
1
3
2
3
1
3

0
3
7
5
9
7
12
11
13
13
15
15

90:10
78:22
77:35
47:35
34:31
35:41
48:61
26:41
32:56
36:62
31:80
26:86

ÚLTIMA JORNADA
Elite Sport - Oliveirense
Cavalões - S. Cosme
Famalicão - Fradelos
Calendário - Ribeirão
S. Cláudio - Delães

Pts

57
55
44
40
28
27
25
24
20
18
16
12

SÉRIE E

SÉRIE F

25.a JORNADA
Selho 4 - 0 Airão
Torcatense 8 - 0 Taipas
Escola Fintas 1 - 8 Aldão
Mascotelos 15 - 0 Pevidém
Guisande 0 - 2 Brito

25.a JORNADA
Brito 3 - 0 Antime
Cabeceirense 2 - 2 Mascotelos
Taipas 2 - 0 Alvite
Celoricense 0 - 2 Tabuadelo
Guimarães 1 - 1 Santa Eulália

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

Mascotelos
Brito
Aldão
Torcatense
Guisande
Selho
Figueiredo
Sta. Eufémia
Esc. Fintas
Pevidém
Taipas
Airão

J V E D Golos Pts
21 19
21 15
21 15
21 14
22 13
21 13
21 9
21 7
21 4
21 4
22 2
21 1

1
4
2
3
2
2
3
1
1
1
1
1

1 117:14
2 64:17
4 79:24
4 76:30
7 55:36
6 59:33
9 46:33
13 32:59
16 25:78
16 13:96
19 23:79
19 16 : 106

ÚLTIMA JORNADA
Airão - Santa Eufémia
Figueiredo - Selho
Aldão - Torcatense
Pevidém - Escola Fintas
Brito - Mascotelos

58
49
47
45
41
41
30
22
13
13
7
4

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taipas
Sta. Eulália
Cabeceirense
Alvite
Guimarães
Moreirense
Mascotelos
Brito
Tabuadelo
Vizela
Antime

J V E D Golos Pts
21 16
21 15
22 13
21 13
22 11
21 9
21 9
21 7
21 5
21 2
21 2

1
3
6
5
9
5
5
3
3
3
2

4
3
3
3
2
7
7
11
13
16
17

67:18
66:20
70:22
68:16
71:24
36:25
46:34
37:37
29:79
15:60
11:97

ÚLTIMA JORNADA
Antime - Vizela
Mascotelos - Brito
Alvite - Moreirense
Tabuadelo - Taipas
Santa Eulália  Celoricense

49
48
45
44
42
32
32
24
18
9
8

26
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Natação: Torneio da ED Viana
Sociedade Columbófila de Braga

SC Braga venceu por equipas

Silvestre Pereira nas
duas primeiras posições

DR

DR

A 12.ª corrida oficial da Sociedade Columbófila de Braga realizou-se no passado domingo e
registou a participação de 51 concorrentes, que
embarcaram 1355 pombos. Estes foram soltos às
7h30, em Almeirim.
O destaque desta semana vai para a equipa de
Silvestre da Silva Pereira que classificou o primeiro e o segundo pombo nesta prova. Demoraram cerca de três horas e 20 minutos a voar
cerca de 270km a uma média de 1329.6397m/m
(79km/h).
No próximo fim de semana realiza-se mais
uma prova de fundo com solta prevista a cerca
de 560km de distância.

Nadadores arsenalistas que participaram no torneio

Sporting de Braga
foi o vencedor, por
equipas, do torneio
do aniversário da Escola Desportiva de Viana,
no qual participou com
14 nadadores, cadetes e

O
Silvestre Pereira com os dois primeiros classificados

infantis.
Em colaboração com a
Associação de Natação do
Minho, a EDV organizou
o torneio de comemoração do seu aniversário na
piscina municipal de Vila

Praia de Âncora no dia 12
de maio, onde estiveram
presentes 18 clubes em
competição representados
por um total de 225 atletas
femininos e masculinos.
Do somatório dos pon-

tos alcançados nas diferentes provas disputadas,
os clubes que alcançaram
o pódio foram: Sporting
de Braga, GDVN Famalicão e Vitória SC.
Em termos individuais
destacaram-se os seguintes atletas do SC Braga:
Adriana Barros em 1.º lugar aos 50m bruços; Carolina Peixoto em 3.º aos
100m bruços; Carolina
Correia em 3.º aos 50m
costas; Gonçalo Rocha em
1.º aos 100m bruços; João
Sousa em 1.º aos 200m livres; Maria Neves em 3.º
aos 200m costas; Mariana Pinto em 3.º aos 50m
livres; Milan Jevic em 1.º
aos 50m livres; Teresa Vale
em 3.º aos 50m mariposa.
O quarteto feminino de
estafetas alcançou o primeiro lugar, na prova de
4x50m estilos, e o quarteto masculino foi segundo.
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VER OUVIR
&

DOCUMENTÁRIO
HARRY E MEGHAN: UMA HISTÓRIA
DE AMOR
DOCUMENTÁRIO QUE EXPLORA A RELAÇÃO DO PRINCE HARRY
E DE MEGHAN MARKLE E A FORMA COMO ESTA REFLETE AS
ALTERAÇÕES DE FUNDO NA MONARQUIA E NA GRÃBRETANHA
TVI24, 22h30

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

CANAIS POR CABO

CINEMA
CINEMAX - BRAGASHOPPING

Sala 8 – ANON (M/16)

Sala 1 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – VP – 2D (M/6)

Sala 9 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – dob. (M/6)

Sala 3 – ASAS PELOS ARES – VP – 2D (M/6)

Sala 9 – BEIRUTE: O RESGATE (M/12)

Sala 3 – DEATH WISH: A VINGANÇA – 2D (M/16)

*Sáb. e dom. **4ª ***3ª e 4ª ****Exceto 4ª *****Exceto 3ª e 4ª

Sessão: 17h45**

06h30
10h00
12h15
13h00
14h15
15h00
17h30
19h10
20h00
21h00
22h00
22h45
23h30
00h35

06h30
07h00
10h20
10h45
11h00
12h15
13h00
14h00
15h05
15h35
16h30
16h55
21h05
21h15
21h30
22h15
23h15
23h35

Bom dia Portugal
A praça
As receitas lá de casa
Jornal da tarde
O sábio
Agora nós
Portugal em direto
O preço certo
Telejornal
Brainstorm
1986
Isto somos nós
Irlanda, uma longa viagem para a paz
Lendas do futuro

Repórter África
Zig zag
Desalinhado/A mentira da verdade
O solitário
Fernando Lemos: como, não é retrato?
Visita guiada: Rosa Ramalho
Pais desesperados
Sociedade civil: famílias hoje
A fé dos homens
Ástico selvagem
Medicinas do mundo
Zig zag
A mentira da verdade
O solitário
Jornal 2
A zona
Literatura aqui
O crepúsculo da vida

Sessões: 15h00* – 15h00** – 17h30**
Sessões: 21h40* – 21h40**

Sessões: 15h00* – 21h45* – 15h00** – 17h30** – 21h45**

Sala 1 – OS EMPATAS – 2D (M/12)

Sessões: 15h00 – 17h10 – 19h20 – 21h30 – 23h40*

Sala 1 – DEADPOOL 2 – 2D Atmos (M/12)

Sessões: 16h00** (3ª e 4ª) – 18h30 (3ª e 4ª) – 21h00 (3ª e 4ª)

*Diária **Sáb., dom. e feriado

CINEMAX - BARCELOS

Sala 2 – VINGADORES: GUERRA DO INFINITO – 2D Atmos (M/12)
Sessões: 14h40 – 15h20 (3ª e 4ª) – 17h50 (3D) – 18h30 (3D) (3ª e
4ª)– 21h00 – 21h40 (3ª e 4ª) – 00h00*

Sala 1 – OS EMPATAS – 2D (M/14)

Sala 3 – ANON – 2D (M/16)

Sessões: 15h30* – 21h40* – 17h30** – 21h40**

Sessões: 13h20 – 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h10*

Sala 1 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – VP – 2D (M/6)
Sessão: 15h00**

Sala 4 – ASAS PELOS ARES – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h20 – 15h20 – 17h20 – 19h20

Sala 4 – RUTH – 2D (M/12)

Sala 1 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – dob. (M/6)

Sessões: 21h20 – 23h45*

Sessão: 13h10

Sala 5 – GUERNSEY: SOCIEDADE LITERÁRIA TARTE... – 2D (M/12)

Sala 1 – UM LUGAR SILENCIOSO (M/16)

Sessões: 15h20** – 17h20*** – 19h20*** – 21h30*** – 23h55*

Sala 1 – DEADPOOL 2 (M/12)

Sessões: 15h20**** – 18h00***** – 21h20***** – 23h55*****

Sala 2 – OS EMPATAS (M/12)

Sessões: 15h30 – 17h30 – 19h30 – 21h30 – 23h50*
*6ª e sáb. **Exceto dia 16 ***Exceto dias 15/16 ****4ª *****3ª/4ª

NOS - BRAGA PARQUE
Sala 1 – RAPOSA MANHOSA E OUTRAS HISTÓRIAS – dob. (M/6)
Sessão: 10h40* – 12h50 – 15h10

Diário da manhã
Você na TV!
Jornal da uma
SOS 24
Secret story
Sedução
Espírito indomável
A tarde é sua
Apanha se puderes
Jornal das 8 (+ Euromilhões)
A herdeira
Secret story
Código de honra

06h35 Castle; 08h20 Inesquecível; 12h52 Invesgação criminal; 15h15 Do cabaré para o convento 2; 17h10 Mentes
criminosas: sem fronteiras; 18h45 Chicago ﬁre; 21h25 Arma
morfera; 23h12 The blacklist: redempon; 00h10 Como
defender um assassino; 01h00 O juiz

A programação incluída nesta página é fornecida pelas estações de televisão. O Diário do Minho não se responsabiliza por eventuais alterações efetuadas pelos canais.

Sala 6 – DEADPOOL 2 (M/12)

Sessões: 14h30** (3ª e 4ª) – 16h50** (3ª e 4ª) – 19h10 (3ª e 4ª) – 21h30 (3ª e 4ª)

Salas 7 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – 2D – VP (M/6)/
NOITE DE JOGO – 2D (M/14)
Sessão: 16h40/18h50

Sala 8 – OS SUPER-HERÓIS DA SELVA – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h40 – 15h50

Sessões: 11h10* – 13h20 – 15h35 – 17h50

Sala 8 – UM LUGAR SILENCIOSO – 2D (M/16)
Sessões: 18h00 – 20h00 – 22h00 – 00h05*

Sala 2 – RUTH (M/12)
Sessões: 20h20 – 23h00

Sala 9 – JOURNEYMAN: VONTADE DE VENCER – 2D (M/6)

Sala 3 – VINGADORES: GUERRA DO INFINITO (M/12)
Sessões: 13h50* – 17h20 – 21h00 – 00h30

Sessões: 13h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40 – 23h50*

Sala 9 – RAPOSA MANHOSA E OUTRAS HISTÓRIAS – 2D – VP (M/6)
Sessão: 15h10

Sala 3 – DEADPOOL 2 (M/12)

Sessões: 13h10** – 15h50** – 18h40*** – 21h30*** – 00h20***

Sala 10 – PETER RABBIT – 2D – VP (M/6)
Sessões: 12h40 – 14h40 – 16h50

Sala 4 – O HERÓI DA QUINTA – dob. (M/6)

Sala 10 – RAMPAGE: FORA DE CONTROLO – 2D Atmos (M/12)

Sessão: 11h30*

Sessões: 19h00 – 21h20 – 23h40*

Sessões: 14h00 – 17h00 – 21h20 – 00h20

Sala 11 – ILHA DOS CÃES (M/12)/ SÓ TE VEJO A TI (M/14)

Sala 5 – OS EMPATAS (M/14)

Sala 11 – AMAR-TE À MEIA-NOITE – 2D (M/12)

Sessão: 15h20/ 17h30

Sessões: 13h10 – 15h40 – 18h10 – 21h10 – 00h00

06h30
10h10
13h00
14h00
14h30
15h15
15h45
16h30
19h10
20h00
21h45
22h45
01h15

Sala 6 – VINGADORES: GUERRA DO INFINITO – 2D Atmos (M/12)
Sessões: 14h40 (3ª e 4ª) – 15h20 – 18h30 (3D) – 21h40

Sessões: 17h10 (3ª e 4ª) – 19h20 (3ª e 4ª) – 21h30 (3ª e 4ª)

Sala 4 – GUERNSEY: SOCIEDADE LITERÁRIA TARTE... (M/12)

06h30 A ilha; 08h45 Um novo po de amor; 10h35 Um
amor inevitável; 12h10 A emigrante; 14h05 Dragão; 16h00
A saga twilight: amanhecer (parte 1); 18h00 Falhados... por
um ﬁo; 19h30 Gran Torino; 21h30 Rush: duelo de rivais;
23h35 A máquina; 01h10 Caso 39

Sessão: 14h10

Sala 7 – OS EMPATAS – 2D (M/12)

Sala 2 – ASAS PELOS ARES – dob. (M/6)
06h00 Liga Russa: Arsenal Tula x Lokomov; 07h30 Liga
Francesa: Guingamp x Marselha; 09h30 Liga Espanhola: Bés
x Sevilha; 11h20 Bundesliga: Hoﬀenheim x B. Dortmund;
13h20 Liga Espanhola: Real Madrid x Celta Vigo; 15h10 Liga
Italiana: Roma x Juventus; 17h00 Liga Espanhola: Getafe x
At. Madrid; 18h50 Bundesliga: B. Munique x Estugarda;
20h40 Liga Espanhola: Levante x Barcelona; 22h30 Copa Sul-Americana (resumos); 23h15 Taça Libertadores da América:
Def. Sporng x Cerro Porteño (direto); 01h20 Liga Francesa:
Mónaco x Saint-Eenne

Sala 6 – RUDOLFO, O GATINHO PRETO – 2D – VP (M/3)

Sessões: 14h20*** – 21h10 – 23h35*

Sessões: 17h30**** – 20h30**** – 23h40
Sessão: 19h00**

Edição da manhã
Queridas manhãs
Primeiro jornal
Mar salgado
Sol de inverno
Dr. Saúde
Linha aberta
Jornal da noite
Paixão
Vidas opostas
O outro lado do paraíso
Navy NCIS

Sessões: 16h10 – 18h50 – 21h30 – 00h10*

Sala 7 – BEIRUTE: O RESGATE – 2D (M/12)

Sala 1 – RAMPAGE: FORA DE CONTROLO (M/12)
Sala 1 – UM AMERICANO EM PARIS (M/12)

07h00
09h30
13h00
14h45
16h15
18h15
19h15
20h00
21h45
22h45
00h00
00h50

Sala 3 – SHERLOCK GNOMES – 2D – VP (M/6)
Sessão: 15h30

*Diária **Sáb., dom. e feriado

FÓRUM - VIZELA

06h00 Ténis/ATP World Tour 1000: Roma; 09h50 NBA:
Houston x Golden State; 12h05 Primeira Liga: Boavista FC
x Belenenses, Vitória SC x FC Porto, Rio Ave x SC Braga e
Marímo x Sporng; 20h10 Primeira Liga (resumos); 20h40
NBA: Houston Rockets x Golden State; 22h55 Combate/UFC:
Miocic x Cormier; 23h40 Combate/UFC-PPV Rio de Janeiro:
Nunes x Pennington; 00h35 Combate Nacional: OSV Fight
Night VII; 01h30 NBA: Boston x Cleveland (direto)

Sessões: 11h00* – 13h40 – 16h10

CINEPLACE - NOVA ARCADA

Sala 4 – OS EMPATAS – 2D (M/14)

Sessões: 15h00* – 21h50* – 15h00** – 17h30** – 21h50**

06h30 Diário da manhã; 10h00 Nocias; 11h00 Nocias;
11h30 SOS 24; 11h55 Nocias; 13h00 Jornal da uma; 13h55
Nocias; 14h30 SOS 24; 15h00 Nocias; 16h00 Nocias;
17h00 Nocias; 18h00 Nocias; 18h15 Mais transferências;
18h55 Nocias; 20h00 Jornal das 8; 21h00 21ª Hora; 22h30
Harry e Meghan: uma história de amor; 00h00 25ª Hora

Sessões: 14h10 – 16h40 – 19h10 – 21h40 – 00h15

Sessões: 18h40 – 21h50 – 00h35

Sala 5 – UM LUGAR SILENCIOSO – 2D (M/16)

06h00 Edição da manhã; 09h45 Espaços e casas; 10h00 Jornal
das 10; 10h55 Global teacher prize; 11h00 Jornal síntese;
11h15 Opinião pública; 11h50 Visões globais; 11h55 Visões
globais; 12h00 Jornal meio-dia; 13h00 Jornal síntese; 13h30
Boa cama boa mesa; 13h35 Visões globais; 13h45 Jornal das
2; 14h25 Edição da tarde; 18h55 Jornal das 7; 19h52 Global
teacher prize; 20h00 Jornal da noite; 21h00 Edição da noite;
23h00 Tempo extra; 00h00 Jornal da meia-noite

Sessão: 11h40*

Sala 1 – VINGADORES: GUERRA DO INFINITO – 2D (M/12)
Sessões: 15h00* – 21h35* – 15h00** – 21h35**

06h30 Bom dia Portugal; 10h00 3 às 10; 11h00 3 às 11;
12h00 Jornal das 12; 13h00 Tudo é economia; 14h00 3 às
14; 15h00 3 às 15; 15h30 Eixo norte sul; 15h50 Zoom África;
16h00 3 às 16; 17h00 3 às 17 (+ desporto); 18h00 18/20 (+
economia e desporto); 19h50 As horas extraordinárias; 20h00
Volvo Ocean Race 2017; 20h30 Magazine Rússia 2018; 21h00
360º; 23h00 3 às 23; 23h05 O outro lado; 00h00 24 Horas

Sala 8 – PATRULHA DE GNOMOS – dob. (M/6)

Sessões: 13h20 – 19h30 – 21h30 – 23h30*

Sala 6 – UM LUGAR SILENCIOSO (M/16)

Sala 12 – CUIDADO COM A MAMÃ E O PAPÁ – 2D (M/16)

Sessões: 13h30 – 16h00 – 18h20 – 21h30 – 00h10

Sessões: 19h50 – 21h50 – 23h50*

Sala 7 – NOITE DE JOGO (M/14)/ SÓ TE VEJO A TI (M/14)
Sessões: 13h00**** – 15h30***** – 20h50***** – 23h30*****/
18h00*****

Sala 12 – A CUIDADORA – 2D (M/12)
Sessões: 13h50 – 15h50 – 17h50

*6ª, sáb. e vésp. feriado **Exceto 3ª ***De 5ª a 4ª

RÁDIO

00h00 Suave é a Noite, Aurélio Carlos Moreira; 03h00 As
Músicas da Sim; 05h00 Sim é Manhã, Carlos Lopes; 08h00
Olha que Dois, Carlos Counho e Mariana Marques Vidal;
12h00 Assim ou Assado, Felicidade Ramos; 14h00 Giras e
Discos, Helena Almeida e Inês Carneiro; 18h30 Rosário;
19h00 Livre Trânsito, José Manuel Monteiro; 22h00 Casa
de Fados, José da Câmara
RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

00h00 INDIEpendência, João Pereira; 01h00 Music Hal; 08h00
Abel Duarte; 10h50 Elisabete Apresentação; 11h05 UM em
Antena, com Paulo Costa; 11h40 Elisabete Apresentação;
14h00 Sérgio Xavier; 16h00 Sara Pereira; 19h00 Português
Suave, João Pereira; 20h00 Campus Verbal, Daniel Vieira da
Silva; 21h00 Ficha Tripla, João Moura; 22h00 Blast!
RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM
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VEJA SE SABE…

«Cristo morreu de braços abertos, para que
nós não vivamos de braços cruzados».
Blaise Pascal

Blaise Pascal, génio da ciência e da literatura universal,
matemático, físico, filósofo, teólogo e escritor, nasceu em
Clermont-Ferrand, França, no dia __ de junho de 1623 e faleceu
em Paris, França, no dia __ de agosto de 1662.
R: 19.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Horizontais: 1- Denunciar; Carapinha. 2- Multiplicar três
vezes um número por si mesmo; Sem folhas. 3- Domesticar;
Moda. 4- Que não se deixa iludir. 5- Geração direta em que
os seres vivos se desenvolvem sem metamorfoses ou fases
alternantes, a partir de um único casal da sua espécie. 6- Sacerdote muçulmano; Que não é ondulado nem encaracolado
(inv.). 7- Forma do verbo dizer; Além. 8- Nome masculino;
Instituto do Consumidor (sigla). 9- Amarrara; Mulher que faz
intriga amorosa. 10- Rente; Indivíduo austero.
Vercais: 1- Dividir ao meio. 2- Título obtido por quem possui
o grau académico de licenciatura em ciências económicas.
3- Iluminação pública em sinal de festa. 4- Susto; Terreiro em
frente ou à volta de uma igreja. 5- Espécie de torno para ligar
duas peças de madeira; Ordem dos Arquitetos (sigla). 6- Brisa;
Revés de fortuna. 7- Que diz respeito à vinicultura. 8- Bola
formada de fio dobado e enrolado sobre si próprio; Etiópia
(abrev.). 9- Pequeno trenó no qual se desliza em posição
deitada, com os pés direcionados para a frente (plu.); Nome
feminino. 10- Argumentação.

6
7
8
9
10
Com o apoio da Porto Editora

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Planificar. 2- Rugina; Ode. 3- Ab; Chiar. 4- Grotesco. 5- Mi; Ancinho. 6- Afilhada. 7- Tiago;
Eras. 8- IC; Único. 9- Calafetar. 10- Ara; Adesão. Vercais: 1- Pragmática. 2- Lubrificar. 3- Ag; ia; Lá. 4- Nictalgia. 5- Inhenho; Fá. 6- Faísca; Deu.
7- Acidente. 8- Coronárias. 9- Ad; Acra. 10- Responso.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

4
8

2
6

7

1

9

4

5

4

7
2
8
5

8

6
2
8

5

4

1
3

7

8
6

9
4

1

7

2
3
9
8
6
1
7
5
4

1
8
6
5
4
7
3
2
9

7
4
5
2
3
9
8
1
6

4
7
2
6
8
5
1
9
3

5
6
1
9
7
3
2
4
8

8
9
3
1
2
4
5
6
7

6
2
4
7
5
8
9
3
1

3
1
7
4
9
2
6
8
5

9
5
8
3
1
6
4
7
2

2
3
7
8
9
1
4
6
5

5
1
6
2
4
7
8
9
3

6
5
8
3
7
2
9
1
4

4
2
3
6
1
9
5
8
7

7
9
1
4
8
5
3
2
6

9
6
4
7
5
8
1
3
2

CALENDÁRIO
TERÇAFEIRA DA SEMANA VII DA PÁSCOA
Branco – Ofício da féria (Semana III do Saltério).
issa da féria, pf. pascal.
Act 20, 17-27;
Sal 67 (68), 10-11. 20-21
Jo 17, 1-11a

AMARES:

Mercado

BARCELOS:

Avenida

CABECEIRAS
DE BASTO:

Mounho

7
1
2

3
8
5
1
2
6
7
4
9

1
7
2
9
3
4
6
5
8

VILA VERDE:

Fáma Marques

VIANA
DO CASTELO:

Nelsina

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Lapa

CAMINHA:

Torres
Vale de Mouro

CALDAS
DE VIZELA:

Alves

MONÇÃO:

CELORICO
DE BASTO:

Alves Dias

PAREDES
DE COURA:

Calçada

ESPOSENDE:

Gomes

PONTE
DA BARCA:

Moderna

FAFE:

Sousa Alves

PONTE
DE LIMA:

S. Gonçalo

GUIMARÃES:

Pereira

VALENÇA:

Jardim

PÓVOA
DE LANHOSO:

S. José

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Moderna

EMERGÊNCIA ................................................ 112

5
9
7

9

3

4

* Solução do número anterior
8
4
9
5
6
3
2
7
1

Caires, nº 82

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Cameira

TELEFONES ÚTEIS

6

REGRAS SUDOKU: O Sudoku é um jogo de lógica muito simples e cavante. O objecvo é preencher uma grelha (9x9) com números de 1 a 9, sem reper números em cada linha
e em cada coluna. Também não se pode reper números em cada quadrado de 3x3. Bom Jogo!

* Solução do número anterior

BRAGA:

Marns

6

2

1
4
7

6

4
1
9

3

3

9
3

5
3
9

5

Pinheiro - Rua do

DIFICULDADE: DIFÍCIL

2
7

5
3

FARMÁCIAS

VIEIRA
DO MINHO:

HUMOR
Numa família de palhaços celebram o aniversário do ﬁlho
de seis anos. A mãe coloca o bolo de aniversário na mesa:
– Parabéns a você, nesta data querida... hoje é dia de festa,
cantam as nossas almas, para o menino Rui uma salva
de palmas.
– Plaaaaﬀf!
– Rui ra a cara do bolo! Como tenho que te dizer que
em casa os bolos comem-se?

CONFISSÕES
CARMO – Das 8h30 às 9h00, das 9h30 às 11h00 e das
15h30 às 18h30 (de terça-feira a sábado). CONGREGA
DOS – Todos os dias, exceto aos domingos e dias santos, conforme o horário aﬁxado nas pautas de avisos
da igreja. MENSAGEIRO – Das 10h00 às 12h00, exceto
quartas-feiras, domingos e feriados. PÓPULO – Todos
os dias, exceto terças-feiras e domingos, das 8h30 às 10h00.

AMARES
GNR .................................................. 253 900 070
Centro de Saúde................... 253 909 230
Bombeiros Voluntários ...253 993 162
BARCELOS
PSP ..................................................... 253 802 570
Hospital .........................................253 809 200
Bombeiros Voluntários ...253 802 050
BRAGA
Hospital de Braga ................ 253 027 000
GNR ................................................... 253 203 030
PSP ..................................................... 253 200 420
Polícia Municipal .................. 253 609 740
Cruz Vermelha ........................ 253 208 872
Bombeiros Sapadores ......253 264 077
Bombeiros Voluntários ...253 200 430
Braga Táxis ........................ 253 253 253
916 233 602 - 966 233 602 - 936 233 602
Ambubraga Ambulâncias ...253 257 257
Loja do Cidadão
(Informações) .......................... 707 241 107
ESPOSENDE
GNR ................................................... 253 989 110
Hospital .........................................253 965 115
Bombeiros Voluntários ...253 969 110
FAFE
GNR ................................................... 253 490 890
Hospital .........................................253 700 300
Bombeiros Voluntários ...253 598 111

FAMALICÃO
PSP ..................................................... 252 373 375
Hospital .........................................252 300 800
Bombeiros Voluntários ...252 301 110
GUIMARÃES
PSP ..................................................... 253 540 660
Hospital .........................................253 540 330
Bombeiros Voluntários ...253 515 444
PÓVOA DE LANHOSO
Bombeiros Voluntários ...253 639 240
Hospital António Lopes ..253 639 030
TERRAS DE BOURO
Centro de Saúde................... 253 350 030
GNR ................................................... 253 391 137
Bombeiros Voluntários ...253 350 110
VIANA DO CASTELO
PSP ..................................................... 258 809 880
Hospital .........................................258 802 100
Bombeiros Voluntários ...258 730 643
VILA VERDE
GNR .................................................. 253 320 100
Hospital ........................................ 253 310 120
Bombeiros Voluntários ...253 310 390
VIZELA
GNR .................................................. 253 481 261
Centro de Saúde.................. 253 589 040
Bombeiros Voluntários ...253 489 100
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PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, MISSA DE 7.º DIA E AGRADECIMENTO
DE

Maria Arminda de Arantes

Seus filhos, nora, genro, netos e demais família participam a todas as
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido,
Sr.ª D. MARIA ARMINDA DE ARANTES, de 82 anos de idade, natural
de Lage, Vila Verde, residente que foi nesta cidade.
O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto em câmara-ardente
na igreja paroquial de S. Victor, onde hoje, terça-feira, dia 15, às 16h00,
será celebrada missa de corpo presente. Finda esta irá a sepultar no
cemitério de Monte d'Arcos, Braga.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia em
sufrágio de sua alma será celebrada no próximo, domingo, dia 20, às
19h30, na igreja paroquial de S. Victor.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes
atos religiosos.
Braga, 15 de maio de 2018
A FAMÍLIA
Serviços fúnebres a cargo de A Funerária de S. Vicente – Tel.: 253 262 302 / E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Maria Fernanda Marques da Silva Mouta
A família participa a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª D. MARIA FERNANDA MARQUES DA
SILVA MOUTA, residente que foi na rua da Cruz de Pedra, n.º 111,
Maximinos, Braga.
O seu corpo encontra-se em câmara-ardente na capela S. Miguel
O Anjo – Maximinos. As cerimónias religiosas realizam-se amanhã,
quarta-feira, com início às 15h00, findas as quais irá a sepultar em
jazigo de família no cemitério de Monte d'Arcos.
Aproveita para comunicar que a missa de 7.º dia será celebrada no
domingo, dia 20 de maio, às 19h00, na igreja paroquial de Maximinos.
Antecipadamente se confessa agradecida a todos quantos se dignem honrar com a sua
presença nas cerimónias religiosas.
Braga, 15 de maio de 2018
A FAMÍLIA
AFM – Agência Maximinos – Tel.: 253 261 356 / 917 210 155 / 917 736 299 – Email: afm.maximinos@gmail.com

PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE PALMEIRA, BRAGA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
DE

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
DE

Manuel da Silva Gomes
(Manuel Mau)

Rosa Pereira Rodrigues Monteiro

Sua família cumpre o dever de participar, a todas as pessoas de suas relações
e amizade, o falecimento do seu ente querido, Sr. MANUEL DA SILVA GOMES,
de 75 anos.
O corpo encontra-se em câmara-ardente na capela de S. Lázaro, em Creixomil,
Guimarães. Pelas 16h00 de hoje, terça-feira, será transladado para o cemitério de
Monte d'Arcos – Braga, onde irá a sepultar em jazigo de família.
Antecipadamente agradece a todos quantos participem nas cerimónias fúnebres do saudoso falecido.
A FAMÍLIA

É com o mais profundo pesar que o Conselho Económico da Fábrica
da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Palmeira comunica o falecimento
da Sr.ª D. ROSA PEREIRA RODRIGUES MONTEIRO, de 88 anos de idade,
residente em Palmeira, irmã do Rev. Pe. João Pereira Monteiro, nosso pároco.
O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto na capela mortuária
da Paróquia de Joane, Vila Nova de Famalicão, sua terra natal.
O seu funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 15 de maio pelas 17h30,
com missa de corpo presente na igreja paroquial de Joane, finda a qual
vai a sepultar no cemitério local.
Antecipadamente, agradecemos a todos quantos se dignarem participar
nestes atos religiosos.
O CONSELHO ECONÓMICO

MISSA DE 30.º DIA DE FALECIMENTO
DE

Prof. Dr. Eurico Nelson
Coimbra Veloso da Veiga

Decorridos que estão 30 dias após o falecimento do Sr. Prof. EURICO NELSON COIMBRA VELOSO DA VEIGA, sua família comunica a todas as pessoas
de suas relações e amizade que, em sufrágio da sua alma, será celebrada missa
hoje, terça-feira, dia 15, às 18h30, na igreja paroquial de S. Victor.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem
assistir a este ato religioso.
Braga, 15 de maio de 2018
A FAMÍLIA
A Funerária de S. Vicente – Tel.: 253 262 302 / E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt

DMUOP – DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO, ORDENAMENTO E PLANEAMENTO

EDITAL N.º ED/159/2018

MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
DE

ALTERAÇÃO N.º 1 AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2017

Josefa Teixeira Pinto

MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA, Vereador do Pelouro do Urbanismo, Ordenamento e
Planeamento da Câmara Municipal de Braga:

FAZ SABER QUE, nos termos do art.º 78.° do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e por meu despacho de 2017/12/27, praticado
no uso de competências subdelegadas por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 2017/11/06,
são alteradas as prescrições do ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2017, em nome de CONSTRUÇÕES
IRMÃOS VIEIRA DE CARVALHO, LDA., respeitante ao prédio sito Avenida de São Pedro, Freguesia de
Oliveira São Pedro (atualmente integrada na União das Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro),
deste concelho, alterações essas que respeitam o PDM e constam do seguinte:
Mantém-se a área total a lotear; A área total de implantação passa a ser de 983,05m2, a área total
de construção passa a ser de 1 818,35m2 e o volume total de construção passa a ser de 5 561,45m2;
O loteamento passa a ser constituído por 6 lotes de terreno, em virtude de os lotes 6 e 7, terem
sido eliminados e em sua substituição ter sido criado um único lote, designado por lote 6, destinado
a uma moradia unifamiliar isolada constituída por 2 pisos acima da cota de soleira, sendo o 1.° piso
para garagem e habitação e o 2.° piso para habitação, e ainda um anexo com a área de 32,50m2,
destinado a arrumos, localizado no limite posterior do lote;
No lote 6, agora criado, há uma redução da área relativamente ao somatório das áreas dos lotes que
lhe deram origem, uma redução da área de implantação, da área e volume de construção;
Lote 6 – área de 1 032,85m2;
Número de fogos – 6;
É aumentada a área do lote 5 que passa a ser de 726.10m2, à custa da redução do antigo lote 6,
agora, eliminado. São ainda aumentadas as áreas de implantação e construção que passam a ser
de 157,50m2, incluindo o anexo e 280,70m2, incluindo o anexo, respetivamente, destinado a uma
moradia unifamiliar em topo de banda com 2 pisos acima da cota de soleira, sendo o 1.° piso para
garagem e habitação e o 2.° piso para habitação e ainda um anexo destinado a arrumos encostado
ao limite posterior do lote;
Não há alteração às infraestruturas do loteamento;
Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares de estilo, publicitado no site do Município e publicado num jornal de âmbito de âmbito local.
Braga e Direção Municipal (DMUOP), 2018/05/03
O VEREADOR,
Miguel Sopas de Melo Bandeira (Doutor)

98
anos

Sua família participa a todas as pessoas de suas relações
e amizade que será celebrada missa de 1.º aniversário de
falecimento em sufrágio da saudosa falecida hoje, terça-feira,
dia 15, às 19h30, na igreja paroquial de Adaúfe.
Desde já agradece a todos quantos participem neste ato
religioso.
A FAMÍLIA

a servir a região

Telf.: 253 273 039
966 178 499 | 912 320 250
standcardoso@hotmail.com
www.standcardoso.com
BMW
330D CABRIO
10/2007
BMW
318D TOURING
2010
FIAT
BRAVO MULTI-JET 16V 2008
FIAT
DOBLO MULTI-JET
2006
FIAT
PANDA 1.1
2005
HYUNDAI
H1 2.5 CRDI
2001
LANCIA
MUSA 1.3 16V M.JET.
2005
LAND
ROVER DISCOVERY 300TDI1995
LAND
ROVER FREELANDER 2.0 DI1999
MERCEDES CLK KOMPRESSOR
1999
MERCEDES B180 CDI
2007
MITSUBISHI CANTER 3.0 DiD TURBO 2001
NISSAN
PICK-UP 2.5 D22
2001
OPEL
CORSA 1.7 DI VAN
2002
RANGE ROVER 2.5 TD
1991
TOYOTA
YARIS 1.4 D-4D
2010
VW
BEETLE 2.0 I.
1999
VW
GOLF VI 1.6I TDI
2010

NACIONAL, PACK M, CX. 6 VEL, PM, BANCOS PELE, LIV REV. 21.900 €
NACION., LIVRO REVISÕES, GPS PROFISSIONAL, 1 REGISTO 16.500 €
VERSÃO DYNAMIC, ACA, JE, ABS, PM, AL, NAC., LB DE REV. 8.300 €
COM IVA DEDUTÍVEL, VE, FC, DUAL-DA, RCD
3.250 €
NACIONAL, AC, RCD, PM, DUAL-DA, ABS, VE, FCC, IMP
3.600 €
1 REGISTO, 3 LUGARES, DA, VE, RC, FC, IMOB., IMPECÁVEL 3.000 €
VERSÃO ORO, NACIONAL, DUPLO TETO, PM, ABS, AL
5.500 €
AC, DA, AL, FCC, ORIGINAL E ESTIMADO, 3 PORTAS
5.600 €
AC, 5 PORTAS, JE, AL, DA, FCC, PM, RC, BARRAS, ABS
3.400 €
VIATURA NACIONAL, COM KIT GPL, PM, ALARME
7.000 €
NACIONAL, IUC ANTIGO, CX 6 VEL., LIVRO REV., IMPECÁVEL 11.900 €
DA, VE, EXCELENTE ESTADO, C/ IVA, LIGEIRA
7.400 €
3 LUGARES,1 REGISTO, DA, CX METAL, IMPECÁVEL
6.500 €
DA, FCC, IMOBI, PM, RC, DEDUZ IVA
2.400 €
NACIONAL, PM, DA, VE, RC, FC, PRÉ-CLASSICO
6.200 €
NACIONAL, 5 PORTAS, AC, ALARME, LIVRO REV., CX 6 VEL., 8.500 €
VE, NACIONAL, DA, JE, ALARME, IMOB., PM, RCD, 2 REG., AC 3.900 €
NACIONAL, LIVRO REVISÕES, 5 P, PM, AC, VOL. MULTIF.
11.500 €

«oferta do registo»
Largo Espadanido 4A 4710-214 Braga (Quinta da Capela)

1 ano de garantia +++ veículos em stock
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PRECISA-SE

OPORTUNIDADE
INVESTIMENTO

FORNEIRO

T2 E T3 NOVOS

Com ou sem experiência.
Horário noturno. Full-time.
Contacto: 253 841 181

Excelente localização
e qualidade.
932 846 731

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

EMPREGADO/A
P/ distribuição de bebida,

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES
PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

(M/F)

rh.comprarcasamaximinos@gmail.com

o

960 050 509

Rua dos Barbosas, 4
4715-267 Braga

T2/T3 novos................................. a partir de 165.000 €
T3 S. Lázaro remodelado .............................. 75.000 €
T3 Maximinos................................................. 110.000 €
T3 Ponte Pedrinha, c/ 3 garagens............... 110.000 €
T3 Ferreiros, último piso, terraço 140m2 ... 160.000 €
T3 Pachancho ................................................ 185.000 €
T4 Lamaçães, novo, gar. 3 carros .............. 245.000 €
Moradia T4 banda, Dume ............................. 220.000 €
Moradia gav. T3, gar. e armazém, Lomar... 249.000 €
Moradia banda T3 nova, Lamaçães ........... 235.000 €
Lote individual, Tenões, 834 m2 .................. 265.000 €
Lote p/ pavilhão indust., Braga, 1855 m2 ... 220.000 €
Lote industrial Monsul................. a partir de 24.000 €

VENDO BARATO

MORADIA
NOVA
EM MERELIM
S. PEDRO
Contacto:
968 015 522

ARRENDA-SE T1

Excelentes áreas.
Lamaçães, junto ao edifício
Primavera/Continente.
Cozinha mobilada e equipada.
Contactar: 932 562 367

IMOBRAGA IMOBILIÁRIA
Insparedes
Centro de Inspecções

759 m2

REMUNERAÇÕES ALICIANTES
Marque a sua entrevista
912 033 352

Ve
nd
id

id
o
Ve
nd

815 m2

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades…
Tel.: 967 200 625

c/ idade dos 25 aos 35 anos,
carta de condução.
Tel.: 937 506 004
Ligar a partir das 15h00

GESTOR DE CLIENTES

Contacto 253 215 321

1606 m2 938 m2

COMPRO!!!

PRECISA-SE

VENDO T3

NA ZONA DO PACHANCHO
Uma suite, ar condicionado,
lareira c/ recuperador,
garagem fechada p/ 1 carro.
185.000 €
967 066 522

VENDO
APARTAMENTO T3

Com 150 m2, terraço com 140 m2,
garagem para 2 carros, último piso,
vistas sobre a cidade.
Preço: 160.000 €
Telem. 929 442 592

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

COMPRO
IMÓVEIS

COMPRO
IMÓVEIS

NA ZONA DE BRAGA
961 500 272

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

Lic. RODRIGO ANTÓNIO PRIETO DA ROCHA PEIXOTO
Cartório Notarial

Enviar curriculum:
rafael.fernandes@imobraga.pt
Agendar entrevista: 915 592 732

Técnico não especializado
Zona Barcelos/Braga
Tel. 253 911 121
comfloresta@gmail.com

PARA VENDA EM BRAGA

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

NOTÁRIO

RECRUTA
COMERCIAIS

EMPRESA SERRAÇÃO
ADMITE (M/F)

COMPRO
APARTAMENTOS

Largo Barão de S. Martinho, n.º 13, 4.º – 4700-306 – Braga
Tel.: 253 265 216 – Fax 253 265 215
notariorodrigorpeixoto@sapo.pt

PASSA-SE

LAVANDARIA
A funcionar em Braga.
Bom preço.
Telem. 919 193 243

JUSTIFICAÇÃO

CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada em dois
de novembro do ano corrente, lavrada a folhas trinta e nove e seguintes, do
livro 257-E, deste Cartório, a cargo do Notário Lic. Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, compareceram como outorgantes, ANTÓNIO GONÇALVES RIBEIRO,
NIF 123035600, natural da freguesia de Sande (S. Lourenço), concelho de Guimarães e mulher MARIA DO ROSÁRIO PIRES, NIF 133516393, CC n.º 03221909 1ZY5,
válido até 11/10/2020, emitido pela República Portuguesa, natural da freguesia
de Moure, concelho de Vila Verde, residentes na Rua de Cima n.º 7, na união
das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães, concelho de
Braga, casados sob o regime da comunhão geral de bens.
DECLARARAM:
Que são atualmente, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores
do prédio rústico, composto por terreno de eucaliptal, sito no lugar da Encosta
do Gaio, na freguesia de Morreira, atual união das freguesias de Morreira e
Trandeiras, concelho de Braga, com a área de nove mil novecentos e quarenta e cinco metros quadrados e trinta e oito decímetros, a confrontar do norte
com Limites do concelho e Francisco Marques, do sul com Miguel Coelho e José
Maria Ribeiro, do nascente com Herdeiros de Manuel Oliveira e do poente com
Francisco Marques, não descrito na Conservatória do Registo Predial, inscrito
na respetiva matriz sob o artigo 584 e omisso na anterior e extinta freguesia de
Morreira, com o valor patrimonial tributário de 880,00 €.
Que adquiriram o referido prédio por doação verbal feita por Laura Ferreira
Gonçalves, viúva, residente que foi na Rua de Cima, na união das freguesias de
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães, concelho de Braga, atualmente
falecida, no ano de mil novecentos e noventa e dois, em dia e mês que não
podem precisar, sem que tal aquisição tivesse sido reduzida a escritura pública.
Os justificantes, contudo estão na posse dele desde tal doação, portanto há
mais de vinte anos.
Essa detenção e fruição foram adquiridas sem violência, e exercidas por eles
sem interrupção, ocultação ou oposição de quem quer que fosse, de modo a
poderem ser conhecidas por todos os interessados contrariá-las.
Tal posse, assim mantida e exercida, foi-o sempre em nome e no interesse
exclusivos deles, traduzindo-se nos factos correspondentes a uma normal utilização do prédio, cultivando-o, colhendo os respetivos frutos, procedendo à sua
limpeza, introduzindo-lhe benfeitorias e pagando os inerentes impostos.
É assim tal posse pacífica, pública, contínua, tendo durado mais de vinte anos,
pelo que lhes faculta a aquisição do prédio por usucapião.
Nestes termos, e para levar ao registo o seu direito sobre ele, vem proceder à
sua justificação para primeira inscrição, invocando a usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA
Braga, sete de maio de dois mil e dezoito
O Notário
(Assinatura ilegível)
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LOJA NA PÓVOA DE LANHOSO
Com 106 m2.

NO

VIDADE

37.500 €

ID Imóvel 124391005-343

LOTE DE TERRENO NA UCHA
Com 1.570 m2
em zona
residencial,
bastante
tranquila
e com bons
acessos.

51.000 €
ID Imóvel 124391022-10

MORADIA PARA RESTAURO

MORADIA T3 EM MERELIM (S.PAIO)
Com logradouro
e excelente
exposição solar,
em lote
com 300 m2.

47.500 €

ID Imóvel 124391001-795

TERRENO NA PÓVOA DE LANHOSO

Com 1.891 m2
de terreno
em Oliveira,
Barcelos.

Com 2.632 m2,
vistas
desafogadas
sobre a serra,
a 5 min. de Braga
e P. Lanhoso e
projecto
de construção
aprovado
para moradia
individual.

85.000 €

179.000 €

ID Imóvel 124391026-1

ID Imóvel 124391005-320

EXCELENTE MORADIA EM NOGUEIRA

MORADIA T8/QUINTA EM S. MARTINHO
DO CAMPO, PÓVOA DE LANHOSO

Com boas áreas,
garagem
para 4 viaturas,
2 salas,
logradouro
com 50 m2
e bons acessos.
C.E.:(F).

Com jardim,
árvores de fruto,
vinha, poço de
água, vistas
deslumbrantes
e excelentes
áreas, muito bem
localizada em
zona sossegada.

220.000 €
ID Imóvel 124391022-11

215.000 €
ID Imóvel 124391013-57
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APARTAMENTO T3 – FRAIÃO

APARTAMENTO T3 DÚPLEX – CENTRO

APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

MOR. GEMINADA T4 – S. PEDRO (ESTE)

Varanda c/ Churrasqueira, Elevador, AC,
Som Ambiente, Gar. Ind.. Loc. Privilegiada!

Totalm. Remodelado, AC, Estores Elétricos.
Com muita Qualidade… Junto à Sé!

Boas Áreas, Terraço c/ Churrasqueira,
Garagem para 1/2 Carros. Oportunidade!

Lote c/ apróx. 300 m2, Aq. Central, Estores
Elétricos, Recup. Calor, Cozinha Equipada.

179.900 €

250.000 €

Desde 155.000 €

199.000 €

Ref. 5536

Ref. 5534

Ref. 5440

Ref. 5502

DINHEIRO JÁ €€€

Créditos Bancários e Investimentos
INVESTIMENTOS NA HORA SOBRE: Imóveis, Automóveis, Ouro, Prata e Obras de Arte.
Penhorista: Ouro, Prata.
Tenha dinheiro na hora pelos seus bens.
STATUSMONEY: Rua dos Barbosas n.º 27 – Braga
Ligue já: 967 200 625 ou 253 615 311 – statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY… Porque dinheiro não é problema… É a solução.

Marca

Modelo|Versão

ALFA ROMEO
BMW
MOTO
BMW
MOTO
CITROEN
DACIA
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FORD
FORD
FORD
HONDA
MINI
NISSAN
NISSAN
OPEL
OPEL
OPEL
POLARIS
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
SEAT
SMART
TOYOTA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

GASOLINA
MITO 1.4 MULTIAIR DISTINCTIVE
R 1200 GS
R 1200 GSA
C 1 1.0 5P AUTOM
SANDERO 1.0 TCE 5P
BRAVO 1.4T-JET 16V SPORT
500 1.2
PUNTO EVO 1.4 SP 5P
PUNTO 1.2 5P
KA 1.2 TITTANIO
FOCUS 1.0 125CV TITTANIO
FOCUS SW 1.4 SPORT
CIVIC 1.4 5P
ONE 1.4 95CV
JUKE 1.6 117CV
PIXO 1.0 5P
ZAFIRA 1.6 7LUG
ASTRA 1.4 16V 5P COSMO
ASTRA SW 1.4 16V COSMO
HAWKEYE 300 4X2
107 5P
307 1.4 5P EXCLUSIV
308 1.6 5P 150CV
CAPTUR 1.0 TCE 100CV C\GPS
CLIO 1.2 100CV 3P
CLIO 1.2 SW+GPS
CLIO 1.2 16V
IBIZA 1.2 5P
FRTWO 1.0
AURIS 1.3 VVTI
YARIS 1.0 VVTI
GOLF V SW 1.4I
GOLF V 1.4I 5P

www.gilcar.pt

Ano
2010
2016
2016
2010
2013
2008
2015
2010
2010
2009
2016
2009
2003
2007
2012
2012
2005
2005
2006
2010
2012
2005
2008
2016
2011
2010
2008
2014
2013
2010
2008
2009
2008

Marca
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO
AUDI
AUDI
AUDI
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
DODGE
FIAT
FIAT
FIAT
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
MAZDA

Modelo|Versão
DIESEIS DE 5,7 LUGARES
MITO 1.3 JTD +GPS
MITO 1.3 JTS
MITO 1.6 JTD 120CV
A5 TDI SPORTB 150CV
A4 TDI SPORT 136CV SW
A3 TDI 105CV 3P
320D SW AUT+GPS
320D COUPE
320D SW
318D SPORT-LINE+GPS+CXA
316D SW+GPS
116D SPORT+GPS
C5 HDI SW
C5 HDI
C4 G.PICASSO HDI 115CV+GPS+CXA
C4 1.6HDI 115CV EXCLUZ CXA
CACTUS 1.6 HDI +GPS+CMT
DS 5 HDI 1.6+GPS+CXAUT
C3 1.4HDI+CXAUT
C2 1.4HDI+CXAUT
CALIBER 2.0 CRD
BRAVO 1.6 M-JET
500 M-JET
500L M-JET
S-MAX TDCI TITTANIO 2.0 150CV
C-MAX TDCI TITTANIO 1.6
FOCUS SW TDCI TITTANIO
FOCUS SW TDCI TITTANIO 115CV
FOCUS TDCI TRENDE 5P 95CV
FOCUS SW TDCI TITTANIO
FIESTA TDCI 1.4 TITTANIO X
M-3 1.6D SPORT

Ano
2015
2010
2009
2014
2010
2014
2014
2008
2010
2015
2013
2015
2013
2011
2015
2012
2015
2015
2012
2004
2007
2009
2009
2015
2016
2008
2014
2012
2011
2008
2012
2011

Marca
MAZDA
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MINI
MINI
NISSAN
NISSAN
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

Modelo|Versão

Ano

M-3 1.6D 115CV
E COUPE 250CDI
C COUPE 250CDI AMG 9-G
C 200D AVANTGARD+GPS
C 220CDI AVANTGARD+GPS+CXA
CLA 180CDI URBAN
A 180CDI+GPS+CMT+CXAUT
A 160CDI+GPS+CMT
B 180D+GPS+CMT
ONE D
COOPER D
TIIDA DCI 105CV
QASHQAI DCI 1.5 110CV
ZAFIRA 1.7 CDTI COSMO
HINSIGNIA 2.0 CDTI COSMO
VECTRA SW 1.9 CDTI 120CV
ASTRA CDTI 125 CV
ASTRA SW CDTI 125CV +GPS+TA
ASTRA SW 1.7 CDTI 125CV
ASTRA GTC 1.7 125CV
ASTRA GTC 90CV
CORSA CDTI 5P COSMO
508 SW HDI 115CV
3008 HDI 120CV+GPS+CXA+CMT
308 SW HDI 120CV
308 SW HDI 110CV
308 HDI 110CV 5P
208 1.4HDI 3P
207 1.4HDI 5P
MEGANE DCI 130CV
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI COUPE

2009
2009
2016
2015
2008
2016
2015
2014
2015
2014
2008
2008
2007
2011
2014
2007
2010
2011
2008
2008
2006
2006
2014
2015
2015
2008
2007
2012
2006
2017
2014
2013
2010

Stand 1: Av. das Barreiras, n.º 288 / Tamel S. Veríssimo / Barcelos
Stand 2: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro / VF S. Pedro / Barcelos

Marca
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
SEAT
SEAT
SEAT
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
BMW
NISSAN
NISSAN
NISSAN
TESLA
TESLA
TESLA
CITROEN
CITROEN
OPEL
OPEL

Modelo|Versão
MEGANE DCI DYNAMI
CLIO DCI +GPS
CLIO SW DCI 90CV+GPS
CLIO SW DCI DYNAMI
ALHAMBRA 1.9 TDI
ALTEIA TDI 105CV FULL EXT
IBIZA ST 1.6 TDI
V40 D2 120CV+GPS+CMT
V40 D2 115CV+GPS+CMT
V40 D2 115CV+GPS+CXAUT+CMT
XC60 D4
TIGUAN 2.0TDI SPORT 4MOTION
PASSAT 2.0 TDI 140CV+GPS+CXAU
GOLF VII TDI 1.6 5P
GOLF VI TDI 2.0 3P
GOLF VI TDI 1.6 DSG 5P
GOLF V TDI 1.9 5P
AURIS D-4D 1.4 90CV+GPS
AURIS D-4D 1.4 90CV
YARIS 1.4 D-4D 90CV+GPS+CMT
ELECTRICOS
I3
LEAF
LEAF 30KW
E-NV 200
MODEL S 75
MODEL S 90D
MODEL S 100D
COMERCIAIS E FURGOES DE 3,7,9 LUGARES
BERLINGO HDI 90CV+GPS
BERLINGO HDI 90CV
ASTRA GTC VAN 90CV
VIVARO CDTI 120CV 9LUG+GPS

Ano
2005
2015
2014
2012
2010
2010
2013
2016
2015
2014
2014
2007
2013
2015
2010
2010
2004
2012
2008
2015
2015
2015
2016
2015
2016
2016
2018
2015
2014
2006
2015

Telef. 253 826 181 Fax. 253 826 182 Mov. 932 748 421
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T3
MORADIA V4
GEMINADA – BRAGA

NC

MORADIA EM
CONSTRUÇÃO BRAGA

NC

Possui cerca de 390 m2 de logradouro,
churrasqueira, sala c/ recup. calor, 1 quarto
suite, pré-inst. aq. central. Sótão aproveitado
e transformado em ginásio. Localizada numa
urbanização tranquila e de fácil acesso.

Em fase de acabamento,
a 5 minutos do centro da cidade,
com acabamentos de luxo
e amplo jardim.

185.000 €

185.000 €

7609/13

VENDE-SE LOJA
DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO

NC

8883/17

PARCELA DE TERRENO
C/ APRÓX. 588 M2

Em Braga. C/ todo o equipamento
de estética. Em excelente estado,
boa localização. Oport. de negócio.

P/ construção de moradia
geminada. Totalmente plano
e c/ ótima exposição solar.
Bons acessos e zona nobre.

48.000 €

75.000 €

8960/17

NC

8963/17

CAFÉ
EM NOGUEIRÓ

NC

Com ambiente acolhedor
e muito bem decorado.

17.500 €

MORADIA
V3

APARTAMENTO
T3

NC

No Centro da Cidade,
acabamentos de alta qualidade,
áreas agradáveis!
Varandas privilegiadas!
ST2379/17

NC

Sob Consulta

APARTAMENTO
T2

ST2416/17

NC

No centro da cidade
com excelentes áreas,
cozinha equipada, aquecimento
central e recuperador de calor.

Com cozinha mobilada e equipada,
boas áreas, excelente terraço
e lugar de garagem.
Rentabilidade garantida!

170.000 €

100.000 €

ST632/12

DESDE 172.000€ (pronta)

ST1706/14

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)

T4

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

MORADIA BANDA
T4
FRAIÃO
Ar Condicionado;
Aq. Central;
Logradouro;
Vistas sobre a cidade!

265.000 €

Ref. 013-3040

APARTAMENTO
T3
FERREIROS
Aq. Central;
Aspiração Central;
Garagem Fechada;
Áreas Surpreendentes!
Ref. 013-3035

145.000 €

B-

LOTE P/MORADIA
INDIVIDUAL
LAMAÇÃES
Possibilidade construção
moradia individual 150m2
de área de implantação
e 450m2 de área bruta.

127.000 €

Ref. 013-3024

TEL. 253 254 081

|

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

AMI: 7630

4 ESCRITÓRIOS junto à Clínica Santa Tecla ........... 75.000 €
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AMI:

8398

253 270 019 – 931 493 509
WWW.MEDIVANTAGEM.COM

MORADIA RÚSTICA

2719/J4

MORADIA GONDORIZ

€ 255.000

Restaurada, mantendo a pedra rústica original combinada
com materiais modernos. Equipada com
om forno em pedra
original e salamandra para aquecimento. CE: F

2724/A2

€ 100.000

2.250 m2 de terreno, água de mina e da companhia,
tanque e vistas sobre o campo/serra.
mpo/serra
Acesso para carro. CE: F

R. MONSENHOR FERREIRA, 195 4710-407 S. VICTOR BRAGA –

FRENTE AO

MORADIA TÉRREA

2778/J

T3 NOGUEIRA

PREÇO SOB CONSULTA

Com piscina, inserida em lote com 1781m2,
C
781m2, com uma área de
habitação de 365m2.
5m2
CE: NC

2807/A2

COMERCIAL@MEDIVANTAGEM.COM

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA
AMI 10748

€ 68.000

3 frentes com varandas, 2 WCs,
garagem fechada e gás canalizado. Cozinha mobilada.
mobilada
A 5 minutos do centro da cidade. CE: D

RESTAURANTE JUNTO AO CENTRO DA CIDADE
PARA TRESPASSE

www.negociospontuais.com
geral@negociospontuais.com
R. Costa Gomes, n.º 61 - Real - Braga
(junto ao Colégio Nª Srª das Graças)

Telf 253 331 275 | 937 773 593

MORADIA ARQUITETURA MODERNA
Coz. equipada, painéis solares, asp. central,
churrasqueira. Bons acessos, boa localização.
Vistas desafogadas.
Valor: 207 500 €

Praça do Condestável nº156
Loja 16 r/c (Edicio Eiﬀel)

M ax i m i n o s - B ra ga

Te l . 2 5 3 0 4 1 7 2 7

braga@lardesonho.pt
w w w.la rdesonho.pt/braga

Completamente
equipado,
pronto a funcionar!
EXCELENTE
OPORTUNIDADE!!

€ 7.500

Ref. 166
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Inquérito DM online

Todas as semanas
uma pergunta diferente.

Concorda com a greve dos médicos?
RESULTADOS

SIM | 45%

Não | 55%

www.diariodominho.pt/inqueritos

Assinaturas DM

www.diariodominho.pt/assinatura

EXERCÍCIO
CONJUNTO
TESTA
SALVAMENTO
NO RIO MINHO
EM CAMINHA

O 1.º prémio do sorteio de ontem da Lotaria Clássica no valor de 600.000 euros, foi para o número 03.825, anunciou o Departamento de Jogos da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa. O 2.º prémio, de 60.000 euros, foi para o número
37.123 enquanto o 3.º prémio, no valor de 30.000 euros, coube ao número 03.447.
Estas informações não dispensam a consulta da lista oficial

DR

Plano de fogo controlado
executado em 10 por cento

O

do Plano Nacional de Redução de Ignições de Incêndios Rurais e de assinaturas dos protocolos de
colaboração entre o ICNF
e as Forças Armadas e entre
o ICNF e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorreu em Lisboa e contou
com a presença do primeiro-ministro, António Costa,
e do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.
As ações de queimadas

253 609 460

# segurança

Lotaria Clássica

Plano de Fogo Controlado tem mais de
10 mil hectares autorizados, mas está executado em apenas
10% devido às condições
meteorológicas, avançou
ontem o responsável pelo plano de defesa da floresta contra incêndios, Rui
Almeida.
«Temos planeados em
termos genéricos 10 mil
hectares, 5700 de planos
de fogo controlado e 5300
de queimadas» e o objetivo era «ter parte substancial de área feita nas zonas
planeadas», disse o coordenador do Plano Nacional da Defesa da Floresta
contra Incêndios.
Tal «não foi possível devido às condições meteorológicas», justificou o especialista do Instituto de
Conservação da Natureza
e Florestas (ICNF).
Rui Almeida falava aos
jornalistas no final da cerimónia de apresentação

BRAGA

O Diário do Minho publica, diariamente, a edição impressa e digital do jornal.
Qualquer uma delas requer uma assinatura independente.
Faça a(s) sua(s) assinatura(s) através do nosso endereço eletrónico ou pelo telefone.
Fique informado do que é, realmente, importante.

ou de fogo controlado «basicamente só foram feitas
na última quinzena», referiu o responsável.
«A nossa estimativa deve
rondar os 10% em cada uma
das áreas, quer em termos
de fogo controlado, quer
em termos de queimadas,
grande parte na zona norte
que foi onde tivemos mais
candidaturas», nomeadamente as zonas de Caminha e Vila Real, acrescentou Rui Almeida.

A capitania do porto e a
Polícia Marítima de Caminha vão participar, entre hoje e quinta-feira,
num exercício conjunto de segurança e salvamento marítimo/fluvial,
promovido pela Armada
Espanhola, denominado
MARSEC 18.
Hoje, será realizado
«um exercício de salvamento marítimo, com
simulação do naufrágio
de uma embarcação de
recreio, com alguns feridos e desaparecidos,
havendo a necessidade
de envolver equipas especializadas em resgate
aquático, buscas apeadas
nas margens e buscas de
superfície, de ambas as
marinhas».
No dia 17, quinta-feira, a Polícia Marítima
de Caminha «irá realizar
uma abordagem a uma
embarcação, simulando
um caso de transporte
de estupefacientes, com
o apoio de um helicóptero de vigilância aduaneira, de uma embarcação de alta velocidade,
motas de água e do NRP
Rio Minho».
Redação/Lusa

25

7

VIANA DO CASTELO

BOM TEMPO

CÉU POUCO NUBLADO, PASSANDO A CÉU LIMPO.
VENTO FRACO DE NORTE, TORNANDO-SE MODERADO
DE NOROESTE.

24

8

BOM TEMPO

CÉU POUCO NUBLADO, PASSANDO A CÉU LIMPO.
VENTO FRACO DE NORTE,
TORNANDO-SE MODERADO DE NOROESTE.

Ministério Público
acusa seis pessoas
de tráfico de droga
Guimarães O Ministério Público (MP)
acusou de tráfico de
estupefacientes seis
indivíduos, entre os
quais um «distribuidor grossista» que a
partir de vários locais de Guimarães
alimentava os “retalhistas”, divulgou
a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP).
Em nota publicada no seu ‘site’, a PGDP refere que o MP
considerou indiciado
que um dos arguidos
funcionou, de janeiro
de 2015 a outubro de
2017, como distribuidor

grossista de heroína e
cocaína, alimentando outros traficantes
retalhistas.
Quando foi detido,
em outubro de 2017, este arguido tinha consigo, numa residência em
Guimarães, 1,3 quilos
de heroína e 191 gramas de cocaína.
Segundo o MP, este
arguido desenvolveria
a sua atividade a partir de vários locais de
armazenamento, preparação, dissimulação
e corte no concelho
de Guimarães e com
a colaboração de uma
mulher e um homem,
também arguidos.

Colisão entre bicicleta e ligeiro
causa um ferido em Guimarães
acidente Um homem de 59 anos sofreu, ontem de manhã,
ferimentos considerados ligeiros, na sequência de uma colisão entre um veículo
ligeiro de passageiros
e uma bicicleta, registada na Rua de Nossa
Senhora de Fátima, em
Infantas.

O alerta para os
Bombeiros Voluntários de Guimarães foi
dado às 10h36, tendo
sido enviados para o
local dois operacionais e uma ambulância. A vítima que seguia
na bicicleta foi assistida e transportada ao
Hospital Senhora da
Oliveira.

ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE DA EDIÇÃO N.O 31761
DE 15 DE MAIO DE 2018, DO JORNAL DIÁRIO DO MINHO,
NÃO PODENDO SER VENDIDO SEPARADAMENTE

