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Instabilidade emocional…
dos dirigentes e não só

A noitada
nquanto subia e descia lentamente a Avenida da Li-

que temos visto, ouvido, sentido e cap-

Ao que o avô respondeu:

tado em vários factos, acontecimentos

– Sabes, neto, nós somos descendentes daqueles

O

e episódios da nossa vida coletiva – na

que ficaram…

dimensão desportiva/associativa por

Sim, uma longa e incontrolável lista de cidadãos

excelência – é uma fortíssima instabi-

deste país vive (ou vai sobrevivendo) dos proventos

lidade emocional duma grande parte

antes trabalhados e agora pouco ou nada acrescentam

dos dirigentes e não menos expressivamente dos que

ao já feito e até sem interesse pelo que outros possam

são por eles conduzidos… O que ontem era considera-

conquistar… e fazer melhor.

do posição irreversível, hoje não passa duma nota de

E

berdade, na noite de S. João, e me cruzava com a
multidão de foliões, fui refletindo sobre o poder
das tradições e a transmissão das mesmas aos vindouros. Perguntava-me: quanto tempo esta noitada
viverá? As minhas lucubrações eram outra compa-

nhia naquela noite de apitadelas e marteladas, a ponto de a familiar que me acompanhava me dizer, “ei, acorda, alô terra, estamos
na noitada de S. João”. Na realidade a mente humana é uma “sopa prodigiosa” onde as ideias se interligam e desligam para criar

rodapé, num texto em branco, pois a escritura nun-

= É notório que nos faltam líderes capazes de nos

outras realidades; aquela noite, estava a existir fora de mim, mas

ca teve redação. O que era considerado acerto de po-

conduzirem com serenidade e prudente ousadia, is-

em mim. Naquela noitada, o politicamente correto era estar com

sição contra os opositores, hoje parece ser motivo de

to é, sabendo quando podem propor caminhos que

os outros e, no entanto, deles me ia desligando; a divagação do

diálogo, mesmo sem interlocutor. O que há dias pa-

fazem andar sem ser preciso desviar-se dos obstácu-

pensamento para outros mundos, que não aquele que me rodea-

recia ser uma atitude de luta inquebrantável, hoje não

los e dentro duma dinâmica que possa empenhar o

va, criava outra ordem de pensamentos. Do ponto de vista do po-

passa dum afago no ego dos responsáveis sem linha

maior número possível de concidadãos. Tais respon-

liticamente correto, eu estava a tirar da “sopa prodigiosa” que é o

nem direção…

sáveis/dirigentes teriam horizontes alargados e não

pensamento humano, outras realidades, e também o sonho: Foi

pequenas metas para a sua autopromoção.

sonhando que a humanidade evoluiu de homem habilis a homem

É notório que nos
faltam líderes capazes
de nos conduzirem com
serenidade e prudente
ousadia, isto é, sabendo
quando podem propor
caminhos que fazem
andar sem ser preciso
desviar-se dos obstáculos
e dentro duma dinâmica
que possa empenhar o
maior número possível
de concidadãos.

Ao desnorte de tantos dos que estão investidos em

sapiens; são milhões de anos de evolução, marcados por aqueles

poder – seja em razão das votações, seja pelas artima-

que saltaram as barreiras para lá do velho mundo. As tradições

nhas mais ou menos subtis – falta-lhes nitidamente

de S. João podem estar a desaparecer numa sociedade tecnológi-

autoridade, essa qualidade que se adquire em função

ca que já cá está, isto é, dos que estão a saltar para o mundo tec-

daquilo que se é e muito para além do que se diz. De

nológico, mundo que faz dos velhos letrados de dantes, analfa-

facto, a incongruência entre a palavra e a ação é uma

betos de hoje. O reino tecnológico pode matar o saudosismo das

espécie de erro muito comum naqueles/as que exer-

tradições? Na subida da avenida fui “atropelado” por um carri-

cem funções de governança… seja qual for a instân-

nho de bebé. A mãe nem sequer me pediu desculpa pelo toque

cia em que se possam encontrar. Pior será ainda se

nos calcanhares. É uma questão de educação. Certamente pen-

tais pessoas forem desequilibradas emocionalmente,

sou que este velho deveria estar em casa a cabecear diante da te-

na medida em que possam confundir os seus gostos

levisão, em vez de ocupar espaço ao futuro que ela conduzia na-

mesquinhos com os objetivos da corporação à qual

quele carrinho de bebé, por entre a multidão. Mas olhando para

dirigem ou presidem… Isto temos visto nos últimos

aquele carrinho, e para outros que vi nessa noite de folias, e re-

tempos de forma abundante em certas agremiações

parando simultaneamente para crianças de tenra idade que an-

desportivas, culturais e sociopolíticas… dentro e fo-

davam acompanhados pelos pais e avós, fiquei a pensar se aque-

ra de portas.

las crianças, na sociedade de amanhã, serão transmissores destas
tradições. Mas elas pertencerão a uma nova sociedade, a nova ge-

= A crise do dirigismo tem servido para emergi-

ração tecnológica, onde tudo será robotizado, onde a inteligên-

rem pequenos ditadores, que até conseguem cativar

cia artificial reinará, onde os botões e os comandos serão ferra-

para o seu projeto pessoas mais ou menos credíveis.

mentas de uso comum: a sociedade comandada por um cérebro

No entanto, quando lhe sobe a importância ao tes-

computadorizado. E vai ser interessante observar a “guerra” en-

Estamos, de verdade, numa fase complexa da hu-

to facilmente deixam transparecer quem são e o que

tre estes dois mundos; a da tradição contra a da inteligência arti-

manidade, seja qual for o âmbito de intervenção e/ou

pretendem, apesar de já terem feito estragos quase ir-

ficial. Os dois estarão presentes na nova sociedade, sem disputa

de decisão. De entre os mais urgentes problemas de

remediáveis. Não estamos infelizmente livres de ser-

pela supremacia? A fusão em vez da bifurcação? Eu gostava que

alcance geral, o dos refugiados é um dos mais gravo-

mos conduzidos por alguns desses “democratas” de

estas crianças da noitada pudessem continuar as tradições do S.

sos e quase desumanos. Há países que foram erguidos

laboratório ou de feira. Será preciso estarmos muito

João sem que isso implicasse ou prejudicasse a utilização da tec-

pela intervenção dos refugiados – nos tempos de anta-

atentos para que não se apeguem ao poder, destro-

nologia. Mas tempos virão em que serão implantados nos bebés

nho eram antes considerados como emigrantes – co-

nando-os logo que seja possível e não deixando que

elementos computorizados de inteligências artificiais. À nascen-

mo os EUA e tantos outros no quadro da cultura (dita)

lancem tentáculos quase invisíveis. A desmotivação e

ça serão vacinados contra tudo, mesmo contra a burrice. Esta so-

ocidental, que agora se acham no direito de criar obs-

o deixar andar podem ser as armas mais comuns pa-

ciedade será dirigida por um computador “deus” que dará ordens,

táculos a que outros povos, menos favorecidos pelos

ra que tais ditadores se considerem imprescindíveis

transformando os humanos em humanóides Basta vermos o que

recursos económicos e dos fatores de produção, pos-

e armadilhem os espaços em que se movem. Já temos

faz a inteligência artificial, a física quântica e o aparecimento de

sam melhorar as suas condições pessoais, familiares

exemplos mais do que suficientes para que estejamos

uma ciência superlativa de comandos à distância. Mas isso não é

e sociais… emigrando com armas, bagagens e filhos.

em alerta permanente.

para os nossos tempos, dir-me-ão. Talvez sim talvez não, mas não

Por esta ocasião lembro-me dum certo diálogo en-

No quadro dos nossos relacionamentos precisamos

deixa de ser uma probabilidade; a sociedade, tal como a temos

tre um neto e um avô, em que o mais novo inquiria:

de estar em contínua avaliação emocional – mais do

e conhecemos, vai ser “engolida” pela sociedade “dos implantes

– Avô, porque somos considerados, enquanto por-

que intelectual – dos nossos dirigentes, responsáveis e

eletrónicos”. Assim, uma nova era civilizacional se nos apresen-

tugueses, como um povo que saiu, em tempos recua-

chefes, colocando-os e colocando-nos em apreciação

ta. Apanhei com um martelão na cabeça e acordei para a noitada.

dos, a dar novos mundos ao mundo e agora estamos

para que não se tornem nem nos tornemos isso que

Vejam, senhoras e senhores, se sou companhia que se deseje na

tão pobres ou mais do que os outros?

contestamos nos outros… Equilíbrio, precisa-se sempre!

noite das apitadelas e marteladas, na noitada do S. João de Braga!
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hoje

Braga

Esta obra
no pulmão da freguesia
é um orgulho para todos.
JOSÉ MAGALHÃES

Foi também
inaugurado o novo
acesso à capela
de S. Filipe.

Apresentação da iniciativa
"II Jovens Sem Fronteiras"
no Parque de Gerizes
em Merelim S. Pedro.

foram investidos cerca de 300 mil euros no parque e nos acessos

Avelino Lima

Tibães ganha zona de lazer
com novo parque de merendas de S.Gens
ana marques pinheiro

oi inaugurado ontem
o novo parque de
merendas de S. Gens
e a requalificação da
rua de acesso à capela de
S. Filipe, na freguesia de
Mire de Tibães.
Para os momentos de
inauguração, com muita
música e animação, estavam presentes centenas de pessoas.
Segundo o presidente
da Junta de Mire de Tibães, José Magalhães, esta
obra no «pulmão da freguesia» é motivo de contentamento e de orgulho
para toda a localidade.
O presidente da Junta
explica que a requalificação dos acessos à capela de S. Filipe é também
uma forma de «defesa do
património».
«A presença das pessoas
neste parque de merendas
é significativa, principalmente ao fim de semana»,
explicou José Magalhães.
O responsável explicou
que tem de haver, a partir de agora, um cuidado
acrescido por ser uma zona de floresta.
O padre Francisco Marcelino, também presente da inauguração, agra-

F

deceu às entidades civis
e públicas que olharam
para esta obra e a tornaram possível.
O presidente da Câmara de Braga, Ricardo
Rio, explicou que é uma
obra importante, não só
para a freguesia, mas para o concelho de Braga.
Ricardo Rio salientou
o facto de com este novo acesso haver melhores condições de combate

aos fogos e melhorar assim a segurança pública.
Outro fator exposto pelo presidente foi que os
dois quilómetros de caminho vão permitir um
novo acesso entre as freguesias de Mire de Tibães
e Cabreiros.
Para estas obras foram gastos cerca de 300
mil euros, que Ricardo Rio considera «bem
investidos».

Avelino Lima

Descerrar da placa com o nome da rua Manuel José Rodrigues Pinto Machado

Centenas de pessoas juntaram-se para a inauguração
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iniciativa decorre até dia 15 de julho

Avelino Lima

Chuva afugentou público
da Feira do Livro de Braga

Recinto da Feira estava com pouca afluência

ana marques pinheiro

terceiro dia da Feira do Livro de Braga foi ontem prejudicado pela chuva.
No certame, que está
instalado no Largo São
João do Souto, na rua
Francisco Sanches e na
rua Justino Cruz, alguns
stands encontravam-se
fechados durante a tarde de ontem.
«Espero que venha
mais gente, o tempo não

Feira do Livro de Braga.
«A editora tem uma linha específica de edição
de filosofia e espiritualidade. Não é um tema
que seja muito acessível
ao público em Braga, eu
já sabia disso», disse.
A vendedora conta que
estava na Feira do Livro do
Porto e um dos promotores da feira convidou-a a vir
a Braga com o seu stand.
«É mais uma experiência, há muito menos gente. Nota-se uma diferença

AVelino Lima

O

está a ajudar. Embora esteja chuva, não está frio.
É possível que as barracas voltem a abrir de tarde», disse o responsável do
stand Alberto Pinheiro.
Para o vendedor o espaço este ano é melhor
para os participantes da
feira, por causa do calor, mas para o público a
Avenida Central era mais
indicada.
A comerciante Maria
Elisa Fora explica que é
a primeira vez que faz a

Apesar da chuva algumas pessoas estavam a visitar os stands abertos

muito grande do público em relação ao Porto,
então em Lisboa não tem
comparação. Eu espero
que as pessoas venham e
que comecem a reparar
em nós. Há um determinado nicho de mercado
para esta área», explicou.
Outros vendedores que
o Diário do Minho contactou disseram que a
afluência tem sido grande
neste local, mas da questão monetária ainda não
podem falar com poucos
dias de feira.
«Vamos ver, estamos a
começar. O sítio é melhor,
na minha opinião, e confirmo isso com os meus
colegas. A fraca afluência
hoje (ontem)deve-se ao
tempo mas vai melhorar,
dura até ao dia 15, até lá é
que vamos ver como corre», disse um dos comerciantes presentes na feira
com um stand.
No Museu dos Biscainhos realizaram-se duas
sessões de teatro de marionetas de mandrágora,
chamado "Descobridores"
destinado às crianças e
para as famílias.

programa para hoje
15h30 Espaço Fórum
Apresentação do livro "Frescas Raízes",
de Fernanda Santos

17h30 Espaço Fórum
Apresentação do livro "Aqueles que Vão Morrer",
de Cláudia Lucas Chéu - Labirinto

18h30 Espaço Fórum
Jornada de Arqueologia
Novidades editoriais da Unidade
de Arqueologia da Universidade do Minho

Lançamento
Boletim da Unidade de Arqueologia

Apresentação do livro
"Atlas da Arqueologia do Parque Arqueológico
do Vale do Terva, Boticas", de Luís Fontes, Bruno Osório, Mafalda Alves e Maurício Guerreiro

Apresentação do livro
"Guia do Núcleo Museológico de Dume",
de Luís Fontes

21h30 Espaço dst
Momento musical pelos alunos
do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian

21h45 Rossio da Sé
"O Baile das Coisas Importantes"
Teatro do Bolhão
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Número de passageiros transportados em 2017 corresponde a 7,53 por cento de toda a rede

Linha 74 dos Transportes Urbanos de
Braga – TUB, que
liga as Camélias ao
Hospital, tem registado,
segundo os dados da empresa municipal, um aumento constante da procura, ao ponto de ser já
considerada a que mais
passageiros transportou
em 2017.
Em comunicado, os
TUB fazem, por isso, um
balanço positivo desta linha que foi melhorada e
reforçada há quatro anos.
A empresa explica que
foi a 1 de julho de 2014
que a oferta foi aumentada nesta linha, com a afetação de mais dois autocarros e quatro motoristas
por dia, passando a frequência para 15 minutos.

A

António Silva

TUB registam aumento constante na procura
da Linha 74 das Camélias-Hospital
Assim, desde essa data, são quatro os autocarros e oito motoristas
que estão afetos nesta linha e que percorrem diariamente mais de 800
quilómetros.
Por outro lado, os TUB
dizem ter também implementado uma oferta que
opera com a frequência
de uma hora aos sábados, domingos e feriados.
E, no que diz respeito

Os autocarros percorrem cerca de 800 quilómetros todos os dias na Linha 74

No ano passado,
viajaram na
Linha 74
um total
de 877 992
passageiros.

a números, no ano passado os TUB garantem que
foram transportados na
Linha 74 um total de 877
992 passageiros, o que
corresponde a 7,53% do

total dos utentes transportados em toda a rede
da empresa. Este valor,
acrescenta, corresponde ainda a um aumento
de 122 por cento relati-

vamente a 2013 em que
foram transportados 393
737 passageiros.
Depois das melhorias
introduzidas em 2014,
o interesse e a procura

por esta linha registaram
um aumento constante
e, atualmente, são 3800
os passageiros que viajam nos dias úteis nesta
linha. Os TUB recordam
que a Linha 74 serve a zona das Camélias, o Fujacal, a Secundária D. Maria II, o centro da cidade
e a freguesia de S. Victor,
nomeadamente a rua de
S. Victor, a rua D. Pedro
V e o Bairro da Alegria,
terminando no Hospital.
A empresa sublinha
que o seu objetivo não
é apenas reter os atuais
clientes, mas também
captar novos utentes.
António Gama, diretor
comercial da empresa
afirma que os TUB vão
continuar a promover a
mobilidade sustentável.

06

DIÁRIO DO MINHO /

Braga / SEGUNDA-FEIRA / 02.07.18

www.diariodominho.pt

EURODEPUTADO QUER VITÓRIA EM TODAS AS ELEIÇÕES

eurodeputado José
Manuel Fernandes
foi reeleito presidente da Comissão
Política Distrital do PSD/
/Braga com 98,4% dos votos, apontando o «reforço
da união do partido» e a
«vitória em todas as eleições» como prioridades.
«O grande desafio que
se nos coloca agora é ganhar as eleições autárquicas, ganhamos nove das
14 câmaras do distrito das
últimas eleições mas ambicionamos mais, queremos ganhar as europeias
a nível distrital e contribuir para que nas legislativas Rui Rio [presidente
do PSD] chegue a primeiro-ministro de Portugal», reafirmou à Lusa
José Manuel Fernandes.

DR

José Manuel Fernandes reeleito líder
da Distrital do PSD/Braga com 98,4%

O

José Manuel Fernandes concorreu sob o lema "Manter a União, Reforçar o PSD"

Segundo fonte do
PSD/Braga, votaram nestas eleições, que decorre-

ram entre as 18h00 e as
22h00 de sábado, 1853
militantes (26,5% dos mi-

litantes aptos a votar), havendo sete votos nulos e
22 brancos.

Para o eurodeputado,
que concorreu sob o lema "Manter a União, Reforçar o PSD", só com o
partido unido «é possível
atingir as vitórias que o
PSD deseja e que o país
precisa».
José Manuel Fernandes desvalorizou ainda
«alegadas divisões internas» no PSD referindo que «opiniões diferentes são sinal que há
ideias, que há discussão
e pluralidade».
«O debate de ideias é
algo positivo, construtivo
e não é verdade que não
haja no PSD um sentimento de união em torno do mesmo objetivo,
ganhar as eleições que
se aproximam e fazer de
Rui Rio primeiro-minis-

tro. É uma emergência
nacional que isso aconteça», salientou.
Questionado sobre se
se mantém disponível
para integrar a lista do
PSD ao Parlamento Europeu nas eleições de 2019,
o eurodeputado lembrou
que a decisão cabe à Comissão Nacional e não às
estruturas distritais.
«Eu gosto do que estou a fazer, acho, sinceramente, que o trabalho
que faço é bem acolhido,
tenho em mãos alguns
dos dossiês mais importantes no Parlamento Europeu e, da minha parte,
admito que gostaria de
continuar este trabalho.
Mas esta é uma decisão
que não cabe só a mim
tomar», reforçou.

Acidente causou constrangimentos na Variante Sul

Avelino Lima

Nuno Cerqueira

Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros em Nogueira

Bombeiros de Braga e Guimarães estiveram no socorro

m choque em cadeia
provocou, na tarde de ontem, cinco
feridos ligeiros, na
Avenida Miguel Torga,
em Nogueira.
Segundo o que foi dito
no local ao Diário do Minho, um carro teve de pa-

U

rar por causa de uma avaria e os carros que estavam
atrás acabaram por bater
de forma violenta uns nos
outros.
Foram transportadas
cinco pessoas para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros.

No acidente, que ocorreu no sentido Minho
Center/Hospital Privado, estiveram envolvidas
quatro viaturas ligeiras.
Com alerta às 16h20,
duas ambulâncias do
INEM de Braga e a Viatura Médica de Emergência

e Reanimação de Guimarães socorreram as vítimas
numa primeira fase.
Os Bombeiros Voluntários das Taipas (BVT), face
à ausência de meios suficientes em Braga, prestaram também socorro.
«Foi solicitado o de-

sencarceramento aos
Bombeiros Sapadores de
Braga, que chegaram ao
local às 16h48», disse fonte dos BVT, acrescentando que no teatro de operações havia uma vítima
encarcerada.
Segundo a mesma fon-

te, das cinco vítimas conhecidas, dois são do sexo masculino, na casa dos
30 anos e há ainda uma
mulher.
A PSP de Braga tomou
conta da ocorrência.
Ana Marques Pinheiro/
/Nuno Cerqueira
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Congresso decorre hoje e amanhã no Forum Braga

Casa do Professor
promove, a partir
de hoje e até 5 de
julho, no auditório do Forum Braga, a
conferência internacional intitulada "Making
Learning Meaningful –
Implications for Teachers
and Training".
Segundo fonte da organização, trata-se do maior
evento de educação do
ano, com o tema centrado na "Aprendizagem com
Sentido(s)" que pretende
debater os desafios europeus colocados à educação e aos professores.
O programa para hoje
inicia-se com a sessão de
abertura na qual vão estar
presentes o presidente da
Casa do Professor, Hilário Sousa, e o presidente

A

da Câmara de Braga, Ricardo Rio.
Após o primeiro painel
e o intervalo, um dos pontos altos deste primeiro
dia é a intervenção do embaixador da UNESCO, António Sampaio da Nóvoa,
que vai falar sobre "Metamorfoses da Escola e Processos de Aprendizagem".
Ainda neste primeiro
dia, está também agendada a comunicação "Como,
Quando e Onde Aprendemos", pelo presidente
da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre
Quintanilha.
O programa prossegue
amanhã, com a presença
do norte-americano Marc
Prensky, que vem pela primeira vez a Portugal, sendo o autor da expressão

DR

Casa do Professor promove reflexão
sobre desafios europeus colocados à educação
que ser estimulados no
sentido de estarem atentos, mas não apenas focados no professor», explicou Hilário Sousa.
Para o docente, a Educação está a passar uma
«revolução silenciosa» que
«alterou o paradigma da
aprendizagem» nas salas
de aula e, neste contexto,
o professor passa de fonte primária do conhecimento a orientador.

Marc Prensky, autor da expressão "nativos digitais", confirmou a presença em Braga

"nativos digitais".
Segundo o presidente
da Casa do Professor, o
objetivo desta conferência é «dar resposta» ao novo papel do professor no

contexto da sala de aula e
«discutir os desafios» que
as novas tecnologias colocam aos docentes.
«Anteriormente, o professor era a voz do dis-

curso pedagógico, hoje
os alunos têm outros estímulos, reagem de forma diferente, têm uma
atenção repartida durante o período da aula e têm

Sampaio da
Nóvoa intervém
hoje sobre
processos de
aprendizagem.
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Cerca de 60 figurados e nove andores integraram cortejo litúrgico

Procissão de S. Pedro foi momento
importante das festas de Lomar

A

O pároco de Lomar, cónego Roberto Rosmaninho, presidiu à procissão

Quadro dedicado à Esperança

DM

procissão de S. Pedro da paróquia de
Lomar não se deixou amedrontar
pela ameaça de chuva e
saiu mesmo, percorrendo as principais vias da
freguesia.
Segundo Manuel Dias
da Rocha, da comissão de
festas, todos os anos este é
mesmo um dos momentos mais importantes do
programa religioso destas celebrações.
Antes de sair a procissão, os paroquianos concentraram-se na igreja paroquial onde o pároco fez
um pequeno sermão.
No final, o cortejo litúrgico saiu para as ruas, onde inúmeros fiéis aguardavam a passagem dos
andores.
Ao todo, a procissão
integrou nove andores,
com imagens pertencentes à paróquia de Lomar,
que foram decorados com
enorme saber.
A única imagem que

não saiu foi a de S. Pedro
Pescador, uma vez que se
trata de uma peça artística de valor que se encontra no altar. «Não queremos tirar a imagem de
S. Pedro Pescador porque
é uma imagem muito recente e, se a tirássemos para andar na procissão, podíamos danificá-la», disse
Manuel Dias da Rocha.
A par dos andores, a
procissão de S. Pedro integrou também as crianças
que fizeram a sua Profissão de Fé. Com elas, levaram a barca que simboliza a Igreja e nos lembra
que S. Pedro era pescador.
No que diz respeito a
figurados, o cortejo litúrgico contou com a participação de cerca de 60 pessoas. De realçar a presença
de um quadro dedicado à
Esperança, lembrando o
tema do Ano Pastoral da
Arquidiocese de Braga
intitulado "Despertar Esperança". A procissão foi
abrilhantada pela Banda
de Cabreiros.

DM

José Carlos Ferreira

DM

A paróquia de Lomar celebrou ao longo
do fim de semana dignamente o seu
padroeiro. Ontem foi o momento mais
alto do programa religioso. De manhã foi
celebrada a Eucaristia solene,
com a Profissão de Fé de várias crianças.
À tarde teve lugar a procissão.

Crianças que fizeram a Profissão de Fé
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Andor de S. Pedro, padroeiro da paróquia de Lomar
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Figurados que integraram a procissão

Pároco de Lomar, o cónego Roberto Rosmaninho

Celebrar o padroeiro é exaltar uma referência
José Carlos Ferreira

pároco de Lomar, cónego Roberto Rosmaninho, sublinhou
ontem que celebrar
o padroeiro de uma comunidade é celebrar uma
referência na fé.
A mensagem foi deixada no sermão que antecedeu a saída da procissão
de S. Pedro e que percorreu as principais artérias
da freguesia.
Para o sacerdote, «S. Pedro, claramente, tem um
lugar privilegiado no caminhar do Evangelho do
grupo dos apóstolos que
nos interpela e nos responsabiliza no caminhar
da fé». «A veneração a um
santo não deve ser meramente o contemplar das

O

maravilhas que alguém
fez na fragilidade da vida,
mas na abertura à graça
de Deus, mas um estímulo para que nós possamos
achar que a graça de Deus
trabalha essas maravilhas
também no seio da vida
de cada um», acrescentou.
O cónego Roberto
Rosmaninho aproveitou
ainda o momento para
reavivar o tema do Ano
Pastoral, que é o Despertar da Esperança.
O sacerdote incentivou todos os presentes a
cultivarem uma esperança que não seja refém das
contigências e dificuldades da vida. O pároco pediu mesmo que a fé de
cada um possa ser a âncora para que a esperan-

ça nunca possa desaparecer na nossa vida, numa
paróquia, num casal, numa família ou na sociedade onde vivemos.
Por fim, o pároco de
Lomar, tendo por base a
vivência de S. Pedro, fez
um itinerário em torno
da Pastoral das Famílias,
olhando para o Encontro
Mundial das Famílias que
decorre no próximo mês
de agosto, na Irlanda.
O sacerdote falou nas
sete catequeses que foram preparadas a partir
da "Alegria do Amor", do
Papa Francisco.
«É preciso que se perceba que a família é uma
célula basilar e central do
fermento da fé, de uma
paróquia, de uma comunidade, da Igreja no cami-

nhar deste mundo. Essa
mesma família, onde está o baluarte do amor e
da bondade como centro», disse.
O cónego Roberto Ros-

maninho lembrou as palavras do Papa Francisco
que defendeu que uma
pessoa sem amor e bondade não se entende a si.
«Um casal sem amor não

Um grande número de fiéis seguiu a procissão no seu itinerário

se entende, uma família
sem amor não se entende», sustentou, defendendo as famílias como uma
âncora da vivência da alegria na fé.
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organização do certame elogia novas condições do Forum Braga

DM

DM

AONIME 2018 foi um sucesso
e promete regressar com mais força

O certame possibilitou a compra de vários produtos

José Carlos Ferreira

Forum Braga recebeu ontem, ao longo de todo o dia, o
AONIME 2018, um
certame dedicado à cultura pop japonesa.
A iniciativa, que normalmente acontece em
março, foi, segundo a organização, um verdadeiro
sucesso, tendo recebido
cerca de dois mil visitantes, vindos de vários pontos do país.
Fá b i o S a n d e r, p o r
exemplo, veio propositadamente de Lisboa com
o seu fato de "cosplay".
«Eu já ouvia falar do

to, um certafim de semaA
na cheio de
me que tem
edição
todas as
ofertas culdeste ano
condições
turais e
recebeu cerca
para cresdesportide dois mil
cer ainda
vas a aconvisitantes em
mais. «Por
tecer por toapenas um
ser o único
do o lado.
dia.
aqui na região,
A par disto,
este evento tem
Luís Pinto deixa
tudo para crescer. E estambém grandes elogios
te espaço, o Forum Braao espaço totalmente rega, é excelente», salientou.
novado, realçando as exPor seu lado, o orgacelentes condições técninizador da AONIME não
cas que proporciona.
podia estar mais satisfei«O Forum Braga está
to com a adesão das pesmuito bom, está ao nível
dos grandes espaços eusoas à edição deste ano.
Luís Pinto salienta que
ropeus», salienta.
atingiu os objetivos a que
Agora que o evento terse propôs, sobretudo num
minou, a organização já

está a pensar no AONIME
de 2019, que será a quinta
edição. E, tendo em conta todos os fatores, Luís
Pinto planeia realizar o
maior evento, esperando, até, passar a iniciativa para a grande nave do
Forum Braga.
«Sem promessas, iremos fazer tudo para que
isso aconteça. O AONIME
já está no mercado nacional em termos de eventos, ou seja, já está no roteiro das iniciativas deste
género. Até já é conhecido por ser o maior evento na zona Norte do país
fora da cidade do Porto,
o que para nós é muito

O concurso de "cosplay" decorreu no grande auditório

bom. Agora, só nos falta
juntar o "gaming". A partir
daí, vamos fazer um evento para o Norte do país de
grande nível», disse.
Aliás, Luís Pinto sublinha que esta será até
a forma de responder à
excelente qualidade que
os participantes do AONIME já imprimem a este evento.
Segundo fez questão de
salientar, a comunidade
"cosplay" de Braga mostrou um grande nível. «Eu
próprio não posso sentir-me realizado. Quando
vejo que os participantes
dão muito, eu tenho de
dar ainda mais», realçou.

DM

DM

O

AONIME como um evento
que atraía muitas pessoas
no universo do "cosplay",
dos jogos e dos "animes".
Por isso, depois de receber o convite, vim com
muito gosto», disse.
Fábio Sander não poupa elogios, não só à organização, como também ao
público que esteve presente. «Só tenho a deixar
a minha homenagem a
este evento que foi uma
mais-valia para Braga»,
acrescentou.
Questionado sobre se
valeu a pena vir de Lisboa a Braga, garantiu que
sim, realçando que o AONIME é, neste momen-

Grande parte dos participantes foram "cosplays"

Os amantes de Star Wars tiveram uma banca especializada
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Trilhos Bragueses

Também a história gastronómica
bracarense se encontra na rua de
São Domingos. No edifício da sua
extremidade nordeste surgiu o famoso
restaurante da Eusébia, onde terá
nascido o Bacalhau à Narcisa.

Rui Ferreira

A Rua de São Domingos
DR

o tempo em que as
pessoas nasciam e
viviam toda a sua
existência no mesmo
lugar fundavam-se interessantes relações de vizinhança e sentimentos de
pertença que eram geradores de fenómenos geralmente denominados
de “bairrismo”. Uma das
ruas onde resiste o fervor bairrista, que outrora marcava algumas das
zonas residenciais da cidade de Braga, é a rua de
São Domingos.
Localizada no coração
da freguesia de S. Victor,
tem o seu início junto à
igreja homónima cuja origem alto-medieval estará certamente na razão
do seu surgimento. Denominada inicialmente
de rua do Assento, aparece já representada no
descritivo de Braga datado de 1594. O seu traçado irregular, ainda hoje
evidente na sua primeira metade, deverá ser indício de um surgimento
espontâneo que procurava ligar a ancestral estrada para Chaves, vizinha do templo vitoriano,
à Via Nova que os romanos fizeram atravessar a
vertente nordeste da cidade. Este caminho foi
sendo urbanizado a partir da igreja de S. Victor,
o núcleo daquela comunidade, como ainda hoje é percetível a partir de
uma cândida observação.
Na realidade não falamos de uma rua, mas de
duas ruas distintas, tal é a
diferença que encontramos entre o troço que vai
desde a igreja de S. Victor, início formal da rua,
até ao Seminário Menor/
/Cúria Arquidiocesana e
o troço que ali se inicia e
que tem o seu epílogo no
largo de Monte d’Arcos. O

De convento
a seminário

N

Um dos escassos testemunhos visuais do antigo recolhimento da Tamanca, entrevendo-se
já o Seminário de Nossa Senhora da Conceição

primeiro troço, mais antigo, corresponde à versão original da rua, que foi
sendo urbanizada particularmente ao longo dos
séculos XVII e XVIII com
recurso a habitações simples de apenas um piso,
das quais ainda subsistem
alguns testemunhos. O segundo troço mencionado,
de traçado regular e largura mais saliente, apenas seria urbanizado já
no decorrer do século XX.
Limitada a poente pela Quinta de Lopo António de Vasconcelos Leite
Pereira de Abreu Lima –a
mesma que foi adquirida
em 1920 pelo Arcebispo
D. Manuel Vieira de Matos para instalar o Paço
Arquiepiscopal e o Seminário diocesano – a rua
haveria de ser enriquecida com o surgimento de
um recolhimento feminino vinculado à regra dominicana a partir de 1727.
Este instituto religioso, que haveria de ficar
vinculado à toponímia da
rua, foi uma iniciativa de

Águeda de Jesus e de outras cinco mulheres piedosas. Após uma primeira
tentativa frustrada de instituição de uma comunidade religiosa junto dos
padres oratorianos, adquiriram umas casas na
rua do Assento onde iniciaram a edificação do seu
“convento”. Segundo nos
conta Bellino, o Arcebispo D. Rodrigo de Moura
Telles não terá aprovado
esta iniciativa, pelo que,
apenas após a sua morte, obtiveram autorização
para prosseguir o seu intuito. O mirante foi construído em 1755 e a igreja
devera-se à ação do Vigário Capitular, Frei Aleixo
de Miranda Henriques,
que conseguiu o terreno necessário junto do já
mencionado proprietário
da Quinta vizinha. Daqui
saíram em 1742 as duas
fundadoras do Convento das Teresinhas. A designação “tamanca”, que
acabou por batizar o edifício, provirá do tipo de
calçado que as fundado-

ras envergariam.
No mesmo edifício haveria de ser fundado em
1792 o Conservatório das
Órfãs do Menino Deus,
uma instituição que surgiu da iniciativa do Arcebispo D. Frei Caetano
Brandão, tendo por finalidade acolher meninas sem proteção familiar. Tratava-se da versão
feminina do Colégio dos
Órfãos que o mesmo prelado fundara.
Do recolhimento e do
seu templo nada chegou
aos dias de hoje, dado que
foram integrados no edifício do Seminário de Nossa Senhora da Conceição.
Apenas algumas dependências foram reaproveitadas. Inicialmente pensou-se manter a capela,
mas era de muito reduzidas dimensões para a
quantidade de seminaristas estimados, pelo que foi
edificada uma nova igreja
adequada às necessidades.
Sendo uma das três artérias do núcleo urbano
que preenchia o entor-

no do templo de S. Victor, a antiga rua do Assento expressava igualmente
aquela que era a principal
atividade económica dos
vitorianos. Verificava-se,
então, uma especial concentração de oficinas manufatureiras de chapéus,
cujos efeitos perdurariam
até à primeira metade do
século XX. Foi naquelas
pequenas moradias unifamiliares, onde apenas se
entrevia uma porta e uma
singela janela, que se fundaram oficinas artesanais
de sombreireiros que, já
no final do século XIX, haveria de dar lugar às primeiras grandes fábricas
da cidade. Segundo Manoel Araújo, «desde o largo da Senhora-a-Branca
até aos Peões, e rua de São
Victor-o-Velho, e desde a
rua de S. Domingos até à
Tamanca as oficinas sucediam-se, multiplicavam-se. Havia dezenas delas,
muitas dezenas». A história da rua de São Domingos não pode ser escrita
sem falar dos chapéus.
Subsistindo corajosamente às formas de vida
contemporâneas, a rua
de São Domingos, plantada no meio da cidade,
ainda nos permite uma
experiência singular. O
espírito comunitário entrevê-se, no meio do seu
traçado irregular – que
quase nos transporta para um caminho de uma
qualquer aldeia minhota
– pontilhado de edifícios,
aqui e ali, arruinados. O
cheiro da cera da fábrica
das velas complementa o
seu património intangível,
sublinhado regularmente por uma associação de
amigos, que procura manter viva a memória e os
vínculos das suas gentes.
Uma rua que, sem dúvida, merece ser percorrida.

O edifício mais relevante da rua de
São Domingos é
inevitavelmente o
Seminário Menor,
batizado de Nossa
Senhora da Conceição, que marca
e domina a paisagem urbana, delimitando igualmente os dois troços da
rua. Iniciativa do
Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos em 1922, surgiu
na sequência dos
Seminários preparatórios de Santo António e São
Luís Gonzaga, outrora instalados nos
edifícios da rua de
Camões. Edificado
sobre o antigo recolhimento dominicano da Tamanca, do
qual praticamente nada subsiste, o
Seminário de Nossa Senhora da Conceição continua em
atividade, acolhendo hodiernamente
a Cúria Diocesana,
o Centro Cultural e
Pastoral da Arquidiocese e o Espaço Vita no seu vasto
edifício. Atualmente sede da vetusta Arquidiocese,
e morada de uma
das principais casas de espetáculos
da cidade, ainda nos
aponta outros aliciantes. Em 2015,
a capela do Seminário, devotada à
Imaculada Conceição, sofreu obras de
profunda reformulação arquitetónica e decorativa, que
a tornaram numa
referência da arquitetura religiosa contemporânea.

12

DIÁRIO DO MINHO / SEGUNDA-FEIRA / 02.07.18

www.diariodominho.pt

hoje

Região

Sinto-me honrado
e é um privilégio
ser juiz desta irmandade.

ADCL apresenta
a XXIV Feira da Terra,
que se realiza de 5 a 8 de julho
em São Torcato, em Guimarães.

Paulo Novais

Milhares de pessoas para ver “o Santo do Povo” na Romaria Grande

Irmandade de São
Torcato espera um
futuro «mais radioso e brilhante» para as manifestações de fé no santuário
e que poderá passar pela
elevação a basílica.
À margem da procissão da Romaria Grande
daquela vila de Guimarães, que decorreu ontem
à tarde, o juiz da Irmandade, Paulo Novais, pediu ao cónego José Paulo Abreu, que presidiu à
procissão, que levasse os
sonhos das gentes de São
Torcato até ao Arcebispo de Braga.
«Quero manter reserva, mas são sonhos e ambições que podem passar
por essa passagem», disse ao Diário do Minho, visivelmente emocionado
depois da demonstração
de fé que juntou dezenas de milhares de pessoas em torno, por enquanto, do santuário do
acarinhado e venerado
“Santo do Povo”.
«Apesar do tempo, da

Nuno Cerqueira

Santuário de São Torcato em Guimarães
poderá tornar-se basílica

A

Cónego José Paulo Abreu presidiu à procissão nas Festas de São Torcato conhecidas como “Romaria Grande”

vo de Guimarães, acolheu os desejos e referiu que o arcebispado
está atento às ambições
de São Torcato.
«Este é um dos nossos

grandes santuários do
nosso panorama cultural e religioso. Aqui com
um caráter de romaria,
um dos maiores e que
tem uma densidade que

Esplendor do andor de São Torcato encantou romaria

Nuno Cerqueira

Nuno Cerqueira

que nos últimos anos foi
uma das maiores procissões que tivemos», disse
Paulo Novais.
Ora, o cónego José
Paulo Abreu, um nati-

Nuno Cerqueira

ameaça de chuva, vimos
aqui uma manifestação
grandiosa. Valeu a pena
trabalhar, numa terra pequena, mas que atrai milhares de devotos. Creio

sobressai relativamente
a outras romarias», começou por referir.
Relativamente aos sonhos das gentes torcatenses, o cónego, questionado sobre uma alegada
passagem a basílica do
santuário, não deixou de
referir que existem todas as condições para tal.
«À partida não há razões para que um dia não
se possa pensar nisso»,
disse, confirmando, isto já num futuro próximo, algumas obras
de «enriquecimento
etnográfico».
«A arquidiocese já está a acompanhar, já deu
aval e aprovou. Vão trazer uma mais-valia para
os espaços aqui do santuário», apontou o cónego José Paulo Abreu.
A procissão foi vivida
com fé e devoção, com as
pessoas a encherem por
completo o quarteirão do
santuário para ver aquele que consideram ser o
"Santo do Povo”.

Procissão percorreu o quarteirão do Santuário
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Empresas do concelho já podem chegar a mais clientes

Projeto "Esposende 100% Online"
já está operacional e em funcionamento
Associação Comercial e Industrial do
Concelho de Esposende – ACICE, e a
Associação de Cidadãos
de Esposende já têm em
funcionamento o projeto
"Esposende 100% Online".
As duas organizações
afirmam ter, desta forma,
unido esforços para elaborarem e disponibilizarem às empresas um projeto que consideram ser
único para este concelho.
Depois de no passado mês de maio ter sido
anunciado o lançamento
do novo projeto “Esposende 100% Online”, as duas
entidades realizaram um
protocolo de colaboração
que visa possibilitar a todas as empresas do concelho de Esposende, sejam
elas do comércio, indústria ou serviços, ter uma

DR

A

Sede da ACICE em Esposende

página na internet.
Nesta parceria de trabalho, a ACICE e a Associação de Cidadãos de
Esposende optaram por

partilhar meios humanos
e recursos técnicos como
forma de agilizar todo o
processo na elaboração
das páginas de internet.

O “Esposende 100%
Online”, que está agora
na fase de elaboração das
páginas, inclui um registo do domínio PT, a cria-

ção de uma página web
responsiva e com design
moderno e três contas de
e-mail personalizadas, de
acordo com as necessidades internas da empresa.
Será também assegurada
uma formação específica, que pretende dotar
as empresas do conhecimento necessário para fazer todas as atualizações
posteriores à entrega da
página final, sem necessidade de apoio técnico.
Esta formação terá uma
duração de 25 horas, em
horário pós-laboral, e será realizada nas instalações da ACICE.
O objetivo deste novo
projeto é criar uma maior
visibilidade das empresas do concelho na internet. Num mundo cada vez
mais global, com milhões
de utilizadores, é funda-

mental que as empresas
tenham o seu negócio online, dando a conhecer os
seus produtos e serviços,
evitando desta forma que
os clientes se desloquem a
concelhos vizinhos à procura de um serviço que está disponível localmente.
Como referiu a presidente da Associação de Cidadãos de Esposende, Maria Araújo, aquando do
lançamento do projeto,
as pequenas empresas,
muitas vezes, não criam
a sua página de internet
devido aos elevados custos associados. Agora, todas terão oportunidade de
ter os seus negócios online. As empresas que pretendam aderir têm apenas
de formalizar o seu interesse através do envio de
um e-mail para uma das
duas associações.

Ações destinadas a quem pretende iniciar carreira profissional

Modatex Barcelos promove em julho
iniciativas para interessados na área têxtil
Modatex Barcelos
vai promover, durante este mês de
julho, duas iniciativas especialmente destinadas a quem se interessa pela área têxtil.
Segundo fonte da instituição, são ações para
quem pretenda iniciar
uma carreira profissional ou para quem encare esta área como um
passatempo.
Assim, a primeira iniciativa está agendada para
13 de julho, das 10h30 às
12h30, e trata-se do "Open
Day de Modelação e Confeção".
Este evento é de entrada gratuita, contudo, salienta o Modatex Barcelos,

DR

O

O Modatex Barcelos vai ensinar a transformar uma toalha num saco de praia

é necessário fazer a inscrição através do seu site.
Os participantes vão ter
a oportunidade de visitar

as salas de formação, atelier e oficina, trocar impressões com formadores e formandos, ficando

também a conhecer a atividade formativa das áreas
de Modelação e Confeção,
áreas com elevada procu-

ra e altos índices de empregabilidade. No final, os
formadores do Modatex
vão ajudar na confeção de
um pequeno brinde.
O segundo evento
acontece no dia seguinte, sábado, 14 de julho, tratando-se de um workshop
que tem como objetivo o
desenvolvimento de técnicas de costura para transformar uma toalha num
saco de praia.
A iniciativa, que foi denominada "Cria o teu saco de praia", decorre entre as 9h00 e as 13h00 e
tem o custo de 15 euros
por participante.
«Depois de aprenderem as técnicas que permitem elaborar este e ou-

tros pequenos artigos em
tecido, os participantes levarão para casa o saco que
criaram. As inscrições podem ser feitas através do
site do Modatex», salienta fonte da organização.
Numa região em que
a indústria do têxtil e do
vestuário tem grande importância e tradição, o Modatex salienta que estas
duas atividades, que vão
decorrer no polo de Barcelos, mais concretamente na Avenida João Paulo II, números de 348 a
392, são uma forma de
dar a conhecer o seu centro, bem como a sua oferta formativa, desafiando
também a criatividade dos
participantes.
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Com interesse histórico, cultural ou social do concelho

nos primeiros seis meses deste ano

Reunião descentralizada decorreu na freguesia de Caminha (Matriz) e Vilarelho

Município de Caminha já investiu,
nos primeiros seis
meses do ano, cerca de 260 mil euros em
ações relacionadas com a
floresta e a prevenção de
fogos, designadamente
limpeza de terrenos, arranjo de estradões e outras atividades.
O valor foi divulgado
pelo vice-presidente da
Câmara, durante a reunião
descentralizada que decorreu na freguesia de Caminha (Matriz) e Vilarelho.
Guilherme Lagido respondia à intervenção de
uma munícipe, Sandra
Vieira, que interpelou o
Executivo a propósito da
legislação relativa às florestas e à proteção contra
incêndios. «Nestas áreas, o
Município continua focado em várias frentes, como é o caso da limpeza de
terrenos, por forma a prevenir e a minimizar, tanto quanto possível, o risco
de ocorrência de fogos.»,
referiu o autarca.
Assim, neste momento, em termos de execução de faixas de gestão de

O

Rede
viária
florestal foi
beneficiada
em 19
quilómetros.

combustível com recurso a silvicultura (Programa de Sapadores, Município, Baldios, Privados),
foram desenvolvidas ações
em 246,64 hectares.
Na gestão de combustíveis com recurso a Fogo
Controlado há a registar
trabalhos em mais 80,489
hectares e em matéria de
beneficiação da Rede Viária Florestal foram realizadas intervenções ao
longo de 19 quilómetros.
Entretanto, tal como tinha sido assumido, o Município está a trabalhar,
substituindo-se aos privados, em casos que o justificam. Em relação aos
primeiros 6 pedidos de
apoio para limpeza, um
caso foi indeferido, en-

quanto três foram aceites e as respetivas limpezas já foram executadas
(quatro terrenos em causa). Está em fase de programação a limpeza em
mais duas situações e seis
casos encontram-se ainda em avaliação.
Entretanto, a reunião
descentralizada foi iniciada, como é habitual, com a
intervenção do presidente da Junta de Freguesia.
Miguel Gonçalves saudou
a estratégia de dinamização do território, designadamente através da promoção de um conjunto
de eventos de reconhecido retorno, exemplificando com casos como os
do fim de ano, Carnaval e
"Entre Margens". O autarca local reconheceu ainda a importância de obras
como o Cais da Rua e de
outras intervenções em
desenvolvimento, como
a reabilitação do Centro
Histórico de Caminha, a
nova ecopista que nascerá
na marginal e a requalificação e ampliação da escola EB 2/3 Sidónio Pais
– Caminha.

A Câmara
Municipal de
Viana do Castelo
promoveu
uma sessão de
apresentação do
projeto “Lojas
Memória”,
que visa o
reconhecimento
dos
estabelecimentos
e entidades de
interesse histórico,
cultural ou social
do concelho.

projeto pretende
reconhecer a longevidade das lojas, a continuidade
das mesmas na família, a

O

entidades que fizeram
parte do painel de apreciação de representação
social, em que se pretende reconhecer a notoriedade e o significado dos
estabelecimentos para a
história, arte, cultura da
cidade. Foi consensualizada a necessidade de
criar um regulamento
com o tipo de apoios e
incentivos que o município poderá apresentar
para a manutenção e valorização das "Lojas Memória", sendo que o processo de classificação das
lojas será objeto de discussão pública.
Outra conclusão da
sessão foi a constituição
de um Gabinete de Apoio
às Lojas Memória, com

valorizando os estabelecimentos de referência,
quer para os cidadãos de
Viana do Castelo, quer
para os turistas.
Entre as vantagens da
classificação como "Lojas Memória", destacam-se a proteção prevista
no regime jurídico do
arrendamento urbano; a
proteção prevista no regime jurídico das obras
em prédios arrendados; o
acesso a programas municipais ou nacionais de
apoio aos estabelecimentos ou entidades de interesse histórico ou cultural e social local.
Este projeto surge na
sequência da apresentação, em Viana do Castelo,
da iniciativa Comércio-

DR

DR

Caminha já investiu Viana quer valorizar
260 mil euros
comércio através
na prevenção de fogos das "Lojas Memória"

Viana do Castelo está apostada em valorizar o comércio tradicional da cidade

marca e identidade dos
espaços comerciais, a
originalidade da atividade, a arquitetura do
interior ou do exterior
da loja, o espólio documental e também a representação social.
No debate de apresentação das "Lojas Memória" estiveram diversas

vista a enquadrar estratégias comerciais, obras
de beneficiação ou valorização, bem como o
apoio para a introdução
das plataformas digitais
no comércio. Foi também definida a necessidade de criação de um
roteiro turístico-comercial das "Lojas Memória",

Digital.pt, em que a Câmara Municipal assinou
com a Secretaria de Estado do Comércio, ACEPI –
Associação da Economia
Digital e a CCP – Confederação do Comércio e
Serviços de Portugal um
protocolo para colocar as
Pequenas e Médias Empresas no mundo digital.
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PROJETO nasce na antiga escola secundária do concelho

Câmara de Arcos
de Valdevez adjudicou, por um milhão
de euros, a obra das
Oficinas de Criatividade
Himalaya, que vão nascer
na antiga escola secundária do concelho, divulgou
o município.
Em comunicado, o
município acrescenta que
em causa está a criação de
uma «plataforma de promoção da ciência», tendo
como «personagem inspiradora um dos maiores cientistas e visionários
portugueses da viragem
do século XIX, o padre
Manuel Himalaya, nascido em Arcos de Valdevez».
O comunicado sublinha que o padre Himalaya foi «um precursor
das energias renováveis
e do desenvolvimento

DR

Arcos de Valdevez investe um milhão
nas Oficinas de Criatividade Himalaya

A

As Oficinas integrarão uma área dedicada à vida e obra do padre Himalaya

sustentável».
O espaço das Oficinas
de Criatividade Himalaya
será aberto à comunida-

de como equipamento de
descoberta e fruição e terá
nas famílias e nos jovens
«o seu principal público-

-alvo, integrando uma cúpula de projeção de alta
definição que funcionará como um planetário.

de 2 a 13 de julho

Este planetário já foi
adjudicado por 70 mil
euros.
As Oficinas integrarão
uma área dedicada à vida
e obra do padre Himalaya
e outra ligada à ciência e à
pedagogia, bem como um
labirinto dedicado igualmente à figura daquele
cientista.
Neste labirinto, também já adjudicado por
70 mil euros, os corredores serão inspirados nas
viagens pelo mundo do
padre Himalaya e terão
desafios e enigmas sobre a sua vida cultural e
científica.
«Com esta abordagem,
pretende-se que, após a
realização do percurso,
as crianças sintam uma
maior motivação para a
experimentação, para a

resolução de problemas e
para aprofundar o conhecimento da vida e da obra
do padre Himalaya», refere o comunicado.
As crianças terão ao
seu dispor uma pequena
mochila de explorador
contendo um conjunto
de pequenas ferramentas
(chaves, lanternas, lupas)
necessárias para interagir e resolver as questões
e os desafios que vão encontrando nos respetivos
corredores.
O espaço exterior incorporará alguns equipamentos de uso livre e
também ligados com a
ciência, bem como uma
réplica em tamanho natural do Pirelióforo apresentado por Himalaya na
Exposição Universal de St.
Louis (EUA).

BREVE

"20 minutos de rua" em Melgaço
para relaxar ao fim do dia

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
PROMOVE RECOLHA
DE MANUAIS ESCOLARES USADOS

partir de hoje, Melgaço "vai dar música". São setes dias,
de "20 minutos de
rua". Guitarra, piano e violino, são alguns dos instrumentos «que irão fazer
as delícias dos entusiastas
desta arte».
Segundo a edilidade
melgacense, na sua primeira edição, «a iniciativa
"20 minutos de rua" promete trazer fins de tarde
pautados por notas musicais e muita animação
a diferentes pontos do
município».
Neste âmbito, a música irá fazer-se ouvir na
Santa Casa da Misericórdia (antigo Hospital), hoje; na Praça da República,
amanhã e dia 13; no Largo Amadeu Abílio Lopes,

DR

educação Os manuais escolares usados

A

Programa musical promete relaxar melgacenses ao final do dia

no dia 5; no Largo Hermenegildo Soalheiro, no dia
6; no Largo da Igreja Matriz, no dia 10; e na Alameda Inês Negra, no dia 12.
A iniciativa, da Jamp

School e com o apoio da
Câmara Municipal de
Melgaço, promete dinamizar a região até dia 13
de julho.
A proposta está lança-

da: "O destino de natureza
mais radical de Portugal"
convida todos os amantes de música, de todas as
idades, a relaxarem ao final do dia.

podem ganhar nova vida, em Valença, através
da iniciativa "Dar de Volta", promovida pela Câmara Municipal local.
Assim, pelo oitavo ano consecutivo, a Câmara
Municipal de Valença promove, durante o verão,
a campanha de recolha /entrega de manuais escolares usados, junto das famílias do concelho.
O “Dar de Volta” é um programa solidário, de
recolha de manuais escolares usados, de todos
os níveis de ensino, para posteriormente serem
distribuídos a alunos que frequentam as escolas valencianas.
«Esta medida pretende ser mais um braço de
apoio às famílias valencianas, complementar
dos apoios que o Estado e a Câmara Municipal
já concedem, a vários níveis de ensino, tanto relativamente aos manuais escolares como às fichas de apoio», sublinha a edilidade valenciana.
Os livros podem ser entregues até ao fim de
agosto, na Biblioteca Municipal de Valença, de
segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.
Esta iniciativa conta com o apoio do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho e da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas do Concelho de Valença.
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ativista dos direitos humanos e ambientalista brasileiro João Alfredo Telles Melo defende maior envolvimento social

Debate sobre o direito humano à água
não pode ficar à mercê das empresas

Alexandre gonzaga

Diário do Minho – Publicará, em breve, um artigo sobre o direito humano à água. O que é que os
estados têm feito ultimamente para salvaguardar
esse recurso?
João Alfredo Telles Melo
– A grande questão que se
coloca para a humanidade neste século, além das
mudanças climáticas (mas,
associadas a elas), é a crise hídrica, que pode ser
agravada com o aquecimento global.
Uma crise que, como
tudo no sistema capitalista globalizado, não
atinge as populações da
mesma forma, já que,
por exemplo, o consumo per capita de alguns
países africanos não chega a ser, por vezes, nem
dez por cento do que se
utiliza nos países mais ricos. Mas, nos próprios países ditos desenvolvidos,
essa desigualdade – ou
injustiça hídrica – produzida pela disputa do acesso à água também ocorre, seja pela tentativa de
apropriação dos manan-

DR

Ativista dos
direitos humanos,
ambientalista,
advogado e ex-deputado federal
no Brasil. De
passagem por
Portugal, João
Alfredo Telles
Melo aborda em
entrevista ao
Diário do Minho
questões ligadas
às alterações
climáticas, à crise
hídrica mundial,
«que pode ser
agravada pelo
aquecimento
global», e à
consequente
luta pelo direito
humano à agua.

João Alfredo Telles Melo defende um amplo debate sobre o uso da água

Nos últimos anos alguns processos de privatização de
companhias de água municipais têm sido revertidos,
como foram os casos de Paris e Berlim.
ciais de água para uso das
grandes indústrias hidrointensivas, como as
centrais termoelétricas
e siderúrgicas, ou pelas
empresas de agronegócio, seja pela privatização das empresas públicas de água e saneamento,
ou ainda pelo rentável negócio do engarrafamento das águas.

DM –Uma disputa enorme...
JA – Temos, de um lado,
a compreensão democrática de que o acesso à
água tem que ser um direito humano universal
e, do outro lado, aqueles
que querem transformá-la numa mercadoria, uma
"commodity". Assim, em
cada país e, muitas vezes,

Direitos humanos, ambiente e política
Deputado estadual no Ceará, Brasil, e deputado federal até 2007, João Alfredo Telles Melo ( JA) integrou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
criada pela Câmara dos Deputados para investigar crimes de extermínio perpetrados por grupos
organizados, ligados à polícia local, em alguns Estados da região do Nordeste brasileiro.
Foi consultor da organização Greenpeace e,

em cada cidade, essa disputa tem acontecido... Vale a pena referir que, nos
últimos anos, alguns processos de privatização das
companhias de água municipais têm sido revertidos, como foram os casos
de Paris e Berlim.
DM – A Península Ibérica já começa a sentir

a escassez de água potável no período de verão,
principalmente, nas regiões do sul. A situação é
preocupante?
JA – Não deixa de preocupar. Não posso falar muito do caso português, mas,
em Espanha, onde estive,
mais precisamente em Sevilha (Andaluzia), o debate
sobre a questão da água,
da seca, da disputa entre
os diversos usos dos recursos hídricos é muito forte.
Trata-se de uma região em
que ocorrem estiagens e a
disputa entre os utilizadores desse recurso é muito
forte. A boa notícia é que
nem os governos, nem a
sociedade se têm alheado dessa questão. No curto espaço de tempo em
que vivi em Sevilha, tive
a oportunidade de participar em três eventos ligados ao tema: uma audiência pública sobre um
plano de emergência para a seca, um debate sobre o plano de mitigação
e adaptação às alterações
climáticas e uma jornada
para debater a nova regulamentação para o ciclo urbano da água. Além
disso, há um movimento
social muito forte, com a
participação de ecologistas, sindicalistas e professores que se têm mobilizado em defesa da água
como bem comum e direito humano.
Importa mencionar,
como integrante desse
amplo movimento, a existência de uma entidade,

atualmente, leciona a cadeira de Direito Ambiental na Faculdade 7 de Setembro.
Entre as suas publicações constam dois livros
de poesia e a organização de quatro obras que
abordam as temáticas da violência urbana, da cidadania, direitos humanos e do direito ambiental:
"Cidadania e segurança: a violência em questão"
(2000); "Relatório da Cidadania" (2000); "Manual da
cidadania e dos direitos humanos" (2001) e "Direito Ambiental, Luta Social e Ecossocialismo" (2010).

que reúne militantes e docentes da Espanha e de
Portugal, que tem promovido debates e propostas importantes nessa
perspectiva – a Fundação
por uma Nova Cultura da
Água (FNCA).
DM – O Governo aprovou um novo regime de
arborização do eucalipto, defendendo as espécies autóctones. O ataque
aos lençóis freáticos fica
salvaguardado?
JA – Mesmo não acompanhando de perto a situação de Portugal, é de todos
conhecido que o cultivo
de eucalipto, pela grande
quantidade de água requerida para o crescimento e sobrevivência dessas
árvores de grande porte,
traz um impacto negativo muito grande para a
recarga dos aquíferos, secando, assim, os lençóis
freáticos. Não é por acaso
que as florestas artificiais
de eucaliptos são chamadas de “desertos verdes”.
É claro que parte da solução passa pela replantação de espécies da vegetação autóctone, para
uma reconstrução desses aquíferos. Mas, creio
que o debate sobre as alterações climáticas associado à discussão sobre
a questão hídrica tem de
ser apropriado pelo conjunto da população; não
pode ficar só no controlo dos governos e, muito menos, das empresas.
Experiências como a
FNCA ou o Fórum Alternativo Mundial da Água,
que se desenvolveu este
ano no Brasil, são importantes porque têm tido o
condão de unificar uma
série de sujeitos que não
estão vinculados aos interesses do grande capital e apresentam propostas e soluções numa dupla
perspetiva, que junta o direito humano à água e a
sua proteção ambiental.

02.07.18 / SEGUNDA-FEIRA / DIÁRIO DO MINHO

17

www.diariodominho.pt

DESPERTAR ESPERANÇA
ANO PASTORAL 2017/2018

guei

redo

«Para a Igreja, o presente é de uma profunda exigência espiritual:
resistir na fé e manter-se firme na esperança, no meio de uma sociedade
que, doravante, não nos é familiarmente cristã. Bastantes dos «nossos»
cristãos não estão preparados, nem eclesial nem espiritualmente para
as atuais mutações.» A ALPHONSE BORRAS E GILLES ROUTHIER

Rom
ão.Fi

Religião

D. Francisco Senra Coelho na peregrinação ao santuário da Senhora da Assunção do Facho em Barcelos

«Faz-nos falta tocar em Jesus
e sentir a Sua mão»
DM

Uma multidão de
fiéis manifestou
ontem a sua
devoção à Senhora
da Assunção,
em mais uma
peregrinação anual
ao santuário do
Monte do Facho,
em Oliveira,
Barcelos. Presidiu
à Eucaristia
D. Francisco Senra
Coelho, nomeado
recentemente
Arcebispo
de Évora.
Chegada ao santuário após caminhada desde a paróquia de Galegos São Martinho

ste ano, a peregrinação da Zona Pastoral do Facho saiu
da igreja paroquial
de Galegos S. Martinho
tendo chegado ao santuário da Senhora do Facho
depois de uma caminhada de fé de aproximadamente quatro quilómetros, em alguns momentos
debaixo de chuva.
Os peregrinos, vindos
de dez paróquias de Barcelos (Alheira, Areias São
Vicente, Ucha, Galegos
São Martinho, Galegos
Santa Maria, Manhente,
Lama, Lijó, Roriz e Oliveira) e da paróquia vizinha
de Cervães (Vila Verde)
acompanharam a imagem da Senhora da Assunção rezando e entoando cânticos em seu louvor.
À chegada ao santuário, a
imagem foi recebida com

E

vivas e aplausos, ficando
voltada para os peregrinos
durante toda a Eucaristia.
Na homilia, D. Francisco Senra Coelho, pegando nas passagens das
Leituras do dia, nomeadamente a cura da filha
de Jairo, exortou os fiéis
a aproximarem-se e a tocarem em Jesus como fez
aquela menina de 12 anos,
pois «só Deus pode dar vida e tirar vida da morte».
«Faz-nos falta tocar em
Jesus. Faz-nos falta sentir
a mão de Jesus na nossa mão.
Na caminhada da fé
não é possível permanecer sem sentir essa mão
na nossa mão», referiu.
E hoje os cristãos podem tocar em Jesus, lembrou D. Francisco Senra
Coelho, através dos Sacramentos que são «sinais vi-

DM

Jorge Oliveira

síveis do Seu amor».
«Abrindo nós o coração
com a luz da fé encontramos o Senhor pelos Sacramentos. (...) Não se pode
receber o abraço de Jesus,
dar a mão a Jesus, receber
a mão de Jesus se se é cadáver, é necessário estar
vivo por dentro na graça
de Deus, pelo Sacramento

da Confissão e da Reconciliação porque todos somos pecadores», explicou.
O prelado referiu ainda que se pode encontrar
e tocar em Jesus na caridade, servindo o «irmão
que sofre, no irmão que
precisa».
No início da celebração, D. Francisco Senra

Coelho, que é natural do
concelho de Barcelos, disse que também trazia os
cristãos da Arquidiocese
de Évora para esta peregrinação, pois foi nomeado pelo Papa Francisco
Arcebispo de Évora, no
passado dia 26 de junho.
O prelado mostrou-se
impressionado pela presença de muitos jovens,
destacando as raparigas,
«mães de amanhã», que
acompanharam a imagem de Nossa Senhora.
Durante a semana realizou-se a novena preparatória em Galegos S. Martinho.
Segundo o pároco de
Oliveira, o padre Júlio
Loureiro, a novena «correu muito bem» e registou
«grande adesão» da comunidade, assim como a peregrinação, ontem, ape-

Confraria

A Confraria da
Senhora do Facho vai
proceder à limpeza da
mata envolvente ao
santuário.
A operação visa a
preservação ambiental
deste lugar que é
procurado por muitas
pessoas durante o verão.
«Vamos tentar fazer
essa limpeza de seguida,
porque é uma pena
deixar degradar este
lugar», disse ao Diário do
Minho o presidente da
Confraria,
António Figueiredo
Gonçalves.
A Confraria vai também
substituir as portas
e janelas do salão
de apoio, depois do
revestimento a pedra
das paredes exteriores
e da pintura e limpeza
da igreja.

sar da chuva que caiu em
certos momentos.
A peregrinação ao Santuário do Monte do Facho,
que começou em 1942 por
iniciativa do padre Benjamim Ferreira de Sousa, realiza-se sempre no
primeiro domingo de julho e é organizada todos
os anos por uma das dez
paróquias à volta do Monte do Facho.
No próximo ano, a peregrinação sairá de Galegos Santa Maria.
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Rito marcou Peregrinação Diocesana ao Santuário Mariano, que decorreu no último domingo

Bispo diocesano coroou imagem
de Nossa Senhora do Minho

ste ano, e depois de
ter percorrido todas
as paróquias e outras comunidades
religiosas do Arciprestado de Viana do Castelo,
a imagem partiu da Catedral em direção à Serra d’Arga. A imagem fez o
trajeto num antigo carro
de Bombeiros e foi acompanhada, desde a Sé até ao
Santuário, por batedores
da Guarda Nacional Republicana que, cumprindo a
lei estatal, o fizeram sem
exigir qualquer remuneração pecuniária. Ao longo
do percurso, foram muitos os fiéis que saudaram
efusivamente a imagem
da Senhora do Minho.
Já no Santuário, teve lugar a celebração da
Eucaristia, presidida por
D. Anacleto Oliveira, bispo diocesano. Na sua homilia, e perante os muitos
fiéis ali reunidos, D. Anacleto, sob o mote da gratidão que inspira a Diocese
neste Ano Jubilar comemorativo dos quarenta
anos da sua fundação, começou por agradecer às
pessoas mais diretamente
ligadas ao Santuário: ao
Sr. vigário geral, monsenhor Sebastião Ferreira; à
Confraria, que mantém as
portas do Santuário abertas e zela por ele; a todos
os peregrinos, que dão vida ao Santuário.
De seguida, D. Anacleto referiu que «os Santuários contribuem, de mo-

Pe. Renato Oliveira

Decorreu, ontem,
a Peregrinação
Diocesana ao
Santuário de
Nossa Senhora
da Conceição
do Minho, no
alto da Serra
d’Arga, dando
cumprimento a
uma tradição que
remonta ao ano
de 1955.

E

D. Anacleto Oliveira presidiu à celebração da Eucaristia

do único, para a vida da
Diocese, porque, apesar
de estarem situados em
paróquias concretas, estão
abertos a todos, não têm
fronteiras, permitindo a
cada um sair da sua paróquia e, por conseguinte, sentir-se mais diocesano». O Santuário de Nossa
Senhora da Conceição
do Minho, em concreto,
está relacionado de modo muito próprio com a
identidade do povo alto-minhoto. Por isso mesmo, o prelado afirmou:
«Feliz a hora em que tiveram a ideia de vestir Nossa Senhora à minhota».
Fixando-se em concreto na Liturgia da Palavra
e procurando explicitar a
importância daquele Santuário Mariano, D. Anacleto acrescentou: «Há
dois elementos constitutivos da Igreja e identificativos de Maria que

é possível encontrar nas
leituras escutadas. Na segunda leitura, S. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
usa a palavra “generosidade” que, literalmente, poderia ser traduzida
por graça.
A Igreja vive da graça
de Cristo, da dádiva total
da Sua vida, a qual deve
ser repercutida por cada
cristão na sua vida concreta. Foi nesta graça que
Maria viveu. Por isso mesmo, o Anjo a saúda como
a “cheia de graça”. Maria é o que é por causa da
graça. A graça é, assim, o
primeiro elemento constitutivo da Igreja e identificativo de Maria». O outro elemento foi retirado
pelo bispo diocesano da
passagem do Evangelho
de Marcos: «Aí – disse –
encontramos o relato de
dois milagres intimamente ligados entre si (a cura

de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue que a impedia de ser
mãe e a cura de uma rapariga de doze anos de
idade) nos quais sobressai a importância da fé.
A fé é, assim, o segundo
elemento: fé que nos torna capazes de fazer o impossível quando Deus toma conta de nós».
Maria é, portanto, nas

palavras do bispo diocesano, aquela que «através
da graça e da fé se entrega
a Deus que faz dela Mãe».
No final da homilia,
teve lugar a coroação da
imagem da Senhora do
Minho que está permanentemente no Santuário. A coroa foi colocada
na cabeça da imagem de
Nossa Senhora, depois de
ter sido benzida pelo bis-

Presente na celebração, o presidente
da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, eng. José Maria Costa, no
final, e no seguimento daquilo que
já havia sido dito pelo vigário geral,
disse aos órgãos de Comunicação
Social que a Câmara se prepara para
lançar um projeto de reabilitação da
Estrada Florestal que conduz os fiéis
e turistas ao Santuário.

po diocesano. Este gesto,
nas suas palavras, significou o reconhecimento,
por parte dos crentes, de
Maria como «modelo de
fé para a Diocese».
No final da celebração, monsenhor Sebastião Ferreira recordou
que «a imagem de Maria iniciou o seu périplo
a 28 de janeiro na paróquia da Meadela.
Desde aí, Maria não teve paragem. Fez-se festa
em cada paróquia, em cada comunidade religiosa». Neste sentido, agradeceu a todos os que, de
diferentes modos, acolheram Maria ao longo
dos últimos meses. No
próximo ano, a imagem
percorrerá o Arciprestado de Caminha.
Pe. Renato Oliveira
Secretariado Diocesano de
Comunicação Social
de Viana do Castelo
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Durante a oração do angelus no Vaticano

Breves

Papa alerta para a «grave»
situação na Síria
DR

o

Caminha A Paróquia de Santa Eulália de Ve-

Francisco falou também da crise na Nicarágua e de outros conflitos

de Deraa, onde as tropas
leais ao regime de Damasco lançaram um ataque,
numa zona situada entre o
bairro de Deraa al-Balad e
a estrada de Al-Sad, contra
as forças rebeldes, que ripostaram, resultando baixas em ambas as fileiras.
Desde 19 de junho, as
forças do regime intensificaram os bombardeamentos, sobretudo na zona leste da província de
Deraa, antes de lançarem,
alguns dias depois, uma
ofensiva contra os bairros controlados pelos rebeldes na cidade com o
mesmo nome.
A ofensiva já causou a
morte a uma centena de

civis, incluindo 19 crianças, e forçou a deslocação de pelo menos 120
mil pessoas, segundo o
Observatório.
Na oração de ontem o
pontífice falou também da
crise sociopolítica na Nicarágua, onde decorrem
manifestações contra o
governo de Daniel Ortega, indicando que deseja
unir-se aos esforços que
os bispos do país estão a
levar a cabo no seu papel
de mediação e de testemunho pelo processo de
diálogo nacional.
A Nicarágua é palco
desde 18 de abril de uma
vaga de protestos sem precedentes nas últimas dé-

cadas, com os manifestantes a exigirem a demissão
do Presidente Daniel Ortega, de 72 anos, e da mulher e vice-presidente Rosario Murillo.
O país está mergulhado numa espiral de violência, com um aumento
dos confrontos nas ruas
entre milícias paramilitares e opositores do regime de Ortega.
O Papa fez ainda referência a outros conflitos,
nomeadamente na Etiópia
e Eritreia, assim como aos
jovens desaparecidos numa gruta subterrânea na
Tailândia.

BISPOS IBÉRICOS DEBATEM
"OS JOVENS E COMUNICAÇÃO"
Encontro Começa hoje, na Maia, o encontro

Redação/Lusa

Encontro aborda exortação "Amoris Laetitia"

R

Flecha e tem duas partes,
havendo pelas 12h15 lugar
para debate.
O encontro começa pelas 9h30 com a oração de
Laudes.
O padre José Román
Flecha nasceu em 1941 e
foi ordenado em 1964. Licenciado em filosofia pela Universidade de Santo

Tomás (Roma) e em teologia pela Universidade Gregoriana (Roma), concluiu
o doutoramento em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma.
Foi reitor da Faculdade de
Teologia e vice-chanceler
da Pontifícia Universidade
de Salamanca, onde é professor de Teologia Moral.

DR

Clero de Braga recebe formação
ealiza-se hoje, 2 de
julho, no Espaço Vita, uma jornada de
formação do Clero, em torno da exortação apostólica pós-sinodal
do Papa Francisco "Amoris Laetitia".
A conferência, com início às 10h00, é proferida
pelo padre José Román

nade, no Arciprestado de Caminha, inicia hoje
a "Festa do Avô e da Avó", com a celebração de
uma missa, às 19h00, na igreja paroquial. No final da Eucaristia haverá uma romagem ao cemitério local, onde será feita uma oração pelos
avós falecidos.
No mês em que se celebram os avós de Jesus,
a Paróquia de Santa Eulália de Venade dedica a
primeira segunda-feira à oração pelos avós, os
pais e mães dos pais e mães.
O programa celebrativo, no mês de Santa
Ana e de São Joaquim, prossegue no dia 7 de julho (sábado) com uma homenagem às senhoras
de Venade que são avós, na Casa do Adro, antecedida de uma Eucaristia pelas avós, às 19h00.
No dia de Santa Ana e de São Joaquim, 26 de
julho (quinta-feira), haverá a Oração do Rosário,
às 19h00, e meditação feita por uma avó.
O programa da "Festa do Avô e da Avó" culmina com uma homenagem aos avôs de Venade,
no dia 28, na Casa do Adro, antecedida da Eucaristia pelos avôs.
DR

Papa Francisco alertou ontem para a
«grave situação na
Síria», em particular na província de Deraa,
depois das ações militares
dos últimos dias que afetaram escolas e hospitais
e provocaram milhares de
novos refugiados.
O apelo foi feito durante a oração do “Angelus” na praça de S. Pedro,
no Vaticano, e surge dias
antes de uma peregrinação ecuménica pela paz
no Médio Oriente, que
se realizará em Bari (Itália), com vários responsáveis cristãos.
«Renovo com a minha
a oração o apelo para que
esta população, já duramente atingida há anos,
seja poupada a novos sofrimentos», pediu o Papa
Francisco.
Pelo menos 29 elementos das forças governamentais e um jovem civil
morreram, nas últimas 24
horas, em confrontos entre as forças do regime e
fações rebeldes em várias
frentes da província de
Deraa, no sul da Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
Os confrontos mais
violentos produziram-se
durante a noite de sexta para sábado, na cidade

PARÓQUIA DE VENADE
DEDICA FESTA AOS AVÓS

ibérico das Comissões Episcopais das Comunicações Sociais com o tema "Os jovens e comunicação".
Letizia Saberón, da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé, e Joaquim Freitas, chefe-nacional adjunto do Corpo Nacional de Escutas (Portugal) vão refletir, neste encontro, que se
realiza até quarta-feira, dia 4, sobre "A Igreja Católica e os jovens: entre a relação pessoal e a comunicação institucional".
Esta iniciativa anual – um ano em Portugal e
no outro em Espanha – reúne os elementos das
comissões episcopais destes dois países.
A Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais de Portugal é composta por D. João Lavrador, D. Amândio Tomás,
D. Pio Alves e D. Nuno Brás.
O secretário desta comissão é Paulo Rocha,
diretor da Agência ECCLESIA, e o padre Américo Aguiar é o diretor do Secretariado Nacional
das Comunicações Sociais.
Redação/Ecclesia
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Nos artigos enviados para o Diário do Minho destinados a esta secção deve constar
a identiﬁcação completa dos seus autores (nome, morada, n.º de B.I. e contacto).

De Braga aos “PALOP” com amizade

NARCISO MENDES

N

o final da década de
sessenta e início da
de setenta catrapiscava eu, jovem que
era, uma moçoila que estudava interna num dos
colégios da nossa cidade
de Braga. Daí, ao namoro foi um passo e ao casamento foram cerca de
quatro – os anos decorridos. E não é que, em 9 de
agosto próximo, já lá vão
43 verões? Pois é, tudo parece ter passado vertiginosamente. No entanto, ain-

da estamos a pedir a Deus
para ver se nos concede a
graça de chegarmos às nossas bodas de ouro matrimoniais, em 2025. Se não
o conseguirmos, que seja
feita a Sua vontade e não
a nossa. Mas, afinal, o que
é que isso importa ao caro
leitor, se são coisas do foro íntimo de cada um? De
facto não faz muito sentido, uma vez que me proponho falar de África, das
suas gentes e do nosso relacionamento com alguns
daqueles países que ainda
vão preservando a nossa
língua, bem como os escassos laços que nos prendem.
Ora, a introdução ao tema, apenas teve como finalidade a abordagem sobre
as memórias que ambos
guardamos de colegas e
amigos africanos – em
trânsito pela nossa Braca-

ra Augusta – que tivemos
o privilégio de conhecer.
Assim, começo por enaltecer a figura de um cabo-verdiano, Frei Andrade Café, a quem devemos
a realização da cerimónia
do nosso enlace, na igreja do Seminário de Montariol. Bem como o coro e
as letras de alguns dos cânticos por si criados, musicados e ensaiados, entretanto, gravados em CD. A
quem agradecemos, de todo o coração, o convite para a comemoração dos 50
anos da sua entrada para
aquela Ordem e cuja festa
terá lugar, naquele templo,
em 9 de setembro de 2018.
Por recordar, também,
duas figuras femininas –
estudantes – que se destacaram no plano internacional, depois de terem
regressado aos seus países

de origem, e de quem somente revelo os seus apelidos: a “Danda”, angolana,
nomeada para o comissariado da FAO e, mais recentemente, para a Igualdade do Género em África,
a qual faz questão de estar
presente, anualmente, no
encontro das antigas alunas
do extinto “Colégio Dublin”; a guineense “Mariano”, que viria a casar com
o, então, jovem Presidente da Guiné-Bissau, Nino
Vieira, de quem enviuvou,
após o seu assassinato e à
qual lhe perdemos o rasto. Sendo que o traço comum – em relação a outros africanos que, então,
conhecemos – foi o facto de terem privado connosco na nesta linda cidade dos Arcebispos.
E porque falar de África é corrermos o sério ris-

Praga de pilaretes na cidade de Braga…

ALBINO GONÇALVES

A

s artérias principais
da zona histórica
da cidade de Braga foram invadidas
por uma “praga” de pilaretes de ferro, como medida
de bloqueio do estacionamento abusivo, causando
em algumas situações elevada perturbação à normal
circulação viária e um desrespeito pela segurança e
pela mobilidade dos transeuntes ou cidadãos com

dificuldades de mobilidade física.
Compreende-se o descontentamento dos comerciantes devido à disfuncionalidade das cargas e
descargas das mercadorias, sabendo-se da existência precária ou nula de
espaços complementares
à presença de veículos de
transporte logístico.
Percebe-se que esta decisão de ordenamento promovida pelo município
bracarense já no limiar da
paciência, não agradou a
“gregos”, mas satisfez alguma vontade justa e já tardia a “troianos”, que reclamavam ordem na casa e o
cumprimento por parte dos
condutores relativamente
aos deveres expressos no
Código da Estrada.

Obviamente, este panorama de “estacas de ferro”
“plantadas” nas ruas da “cidade autêntica” tornou-as
inestéticas e eram dispensáveis se houvesse civismo
de quem prevarica ao saber que não deve estacionar numa zona proibida.
Subscreve-se a declaração do presidente da edilidade da cidade dos Arcebispos que, numa alocução
pública, lamentou que “temos constatado que há uma
proliferação e reincidência
de comportamentos absolutamente abusivos por parte de
muitos cidadãos, que transformam os passeios em zonas de
estacionamento permanente,
em várias artérias do centro.
Isso resulta em barreiras para quem circula nessas zonas,
mas, sobretudo, no desrespei-

to da lei reiterado, que ajuda
a degradar os próprios pisos”.
Contudo, a ausência ou
inoperância fiscalizadora de quem está incumbido de responsabilidades
acrescidas, nomeadamente a polícia municipal, tem
contribuído para tornar a
cidade congestionada, com
todas as consequências para o escoamento do tráfego
e para os transportes públicos de Braga satisfazerem
o cumprimento dos horários, com destaque na direção da avenida Central até
ao largo dos Penedos, rotundas de Monte d’Arcos
e de Infias, entre outras.
Até à colocação dos pilaretes, o centro da cidade
estava repleto de infratores indiferentes ou insensíveis e desordenado pelo

co de, por vezes, metermos
os pés pelas mãos, dada a
sua vastidão e complexidade, relevo dizer, a título pessoal, que me limitarei a relatar excertos de um
debate a que assisti, na Televisão Pública de Angola
“TPA”. Programa, esse, em
que quatro senhoras – representantes do espetro
político local – debatiam
as primeiras eleições autárquicas em Angola, com
empenho, afinco e verdadeiro espírito democrático. É que o Presidente da
República, João Lourenço,
prevê a altura da sua realização para 2020, embora de forma faseada, dada
a imensa vastidão do território angolano.
O calor da discussão revelou-se algo interessante,
porquanto se denunciaram
alguns podres daquela democracia. Como o caso da
aquisição de um avião presidencial, pelo anterior chefe de Estado, cujo custo foi

de cerca de 130 milhões de
dólares, sem que se conhecesse – à altura do debate
– o seu paradeiro. O que
levou o atual Presidente, segundo foi dito, a fretar um
outro quando se deslocou
a França. Um estado democrático onde – lá como cá –
a corrupção se faz sentir e
os meios para a campanha
eleitoral se assemelham aos
nossos. Ou seja, os pequenos partidos têm dificuldades económicas para se
baterem com os maiores.
Ali, para além das autárquicas, foi chamado à
liça o impulso que está a
ser dado para que Angola
coopere com os países da
“francofonia” e se estabeleçam negociações para a sua
entrada no grupo de membros da “Commonwealth”.
Relegando para segundo
plano o grupo dos “Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa”, sem qualquer complexo em relação
ao passado.

estacionamento indevido
ou abusivo de automóveis.
A ideia da “Via Azul” implementada em 14 ruas no
centro de Braga terá falido
ou está de quarentena no
que concerne à intensidade da fiscalização, uma vez
que o sancionamento do
estacionamento irregular
no âmbito da “tolerância
zero” ou tem vista grossa
ou a complacência domina em matéria de pacto
com a má conduta do automobilista, relativamente às segundas filas, veículos em cima do passeio
e perturbação da tranquilidade do peão na sua zona de circulação.
Infelizmente, não havendo condições na supressão ou dissuasão do
problema “ancestral” do
estacionamento abusivo
em Braga por irresponsabilidade e incumprimento
dos deveres do condutor,

tendo em consideração a
situação problemática da
fluidez do trânsito no centro da cidade, já por si estrategicamente exíguo na
sua estrutura de espaço,
em muitos casos pondo
em causa a segurança e a
tranquilidade da circulação
dos cidadãos, esta benéfica “praga” de colocação de
pilaretes nas ruas da zona
histórica bracarense já faz
o seu efeito nos objetivos
de libertar o trânsito citadino condensado e condicionado e que não serve os
interesses da comunidade
pedonal.
Endereçando os parabéns à autarquia de Braga,
resta agora a correção de
pequenas arestas e pode
ser, que talvez um dia, os
pilaretes possam ir à “vida”.
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DESPORTO

ESPOSENDE CUP
CONTOU COM
3.000 PESSOAS

CLERICUS CUP
ARRANCA
HOJE
EM BRAGA

O Esposende Cup contou
com cerca de 3.000 pessoas,
entre jogadores, treinadores,
staff e familiares.

VITINHO ESCOLHIDO
PARA TREINAR GERÊS
Vitinho é o técnico escolhido
pelos responsáveis geresianos para comandar o GD
Gerês. O clube quer ser...
despromovido à I Divisão.

Murilo de Souza (ex-nacional da madeira) assinou por cinco temporadas com o sc braga

SC Braga

«Vim para conquistar coisas boas»
murilo deixa água na boca aos adeptos

«Faço várias funções na frente de ataque
e considero-me bom batedor de livres»
«Sou um extremo que gosta de jogar por um lado do
campo, principalmente pelo lado direito, fazendo várias funções do meio-campo para a frente. Considero-me um bom batedor de livres, com qualidade na finalização e boas assistências também», é desta forma
que Murilo se define. O novo recruta dos guerreiros
do Minho destaca, ainda, que as suas caraterísticas se
encaixam bem na equipa treinada por Abel Ferreira.
«Pelo que vi o SC Braga é uma equipa rápida, forte tanto defensivamente como ofensivamente e acho
que me encaixarei bem dadas as minhas caraterísticas
de velocidade e de passe. Considero que tenho totais
condições de fazer na Liga NOS aquilo que fiz na Ledman Liga Pro. As coisas vão acabar por acontecer de
forma natural», finalizou.
Murilo de Souza vai treinar-se, hoje, pela primeira vez, com os seus novos companheiros. A sessão está marcada para as 8h45, nos relvados anexos ao Estádio Municipal de Braga.

António Salvador e Murilo de Souza

pedro vieira da silva

SC Braga oficializou, ontem, a contratação do avançado Murilo de Souza
Costa, que representava as
cores do Nacional da Madeira. O extremo chega
aos guerreiros do Minho
carregado de ambição. E
quer títulos.
«Estou muito feliz por
assinar com este grande
clube. É um grande salto, algo que sempre tive
em mente, porque todo

O

o atleta tem de ter ambição e eu sou ambicioso.
Venho para ajudar, seja
com golos ou assistências, e fazer o SC Braga
chegar aos grandes objetivos da época. Vim para conquistar muitas coisas boas junto dos meus
colegas e dos adeptos»,
destacou, num tom confiante, ao site oficial do
SC Braga.
No Brasil, Murilo representou o Internacional de Porto Alegre e o
Botafogo, entre outros.

Mudou-se, depois, para a Pérola do Atlântico,
proveniente do Barra, do
Rio Grande do Sul, tendo
realizado 41 jogos e marcado 14 golos.
Foi campeão da II Liga e foi um dos obreiros
da subida dos alvinegros
ao principal campeoanato
luso. E quer continuar a
celebrar... «Consegui conquistar um título no meu
último clube e espero dar
sequência esta temporada, levantando mais um
troféu aqui, no SC Braga»,

destacou Murilo.
«Desde que decidi tornar-me jogador de futebol abri mão de tudo. Sou
uma pessoa que luta com
todas as suas forças por
aquilo que quer conquistar e, passo a passo, fui
cumprindo alguns objetivos de carreira, de vida,
títulos também, que simbolizam o sucesso de um
jogador», finalizou, confiante, o quarto reforço a
ser confirmado pelo SC
Braga para a temporada
2018/2019.

quando surgiu o convite, murilo foi rápido na escolha

«Nem pensei duas vezes»
O Sporting de Braga foi um dos muitos clubes que
mostrou interesse em contratar o avançado, que pode jogar junto à linha ou mais na zona central. Outros clubes estiveram interessados no brasileiro, as
propostas foram chegando, mas Murilo nem hesitou quando em cima da proposta estava o nome
dos guerreiros do Minho.

«Fiz uma excelente época no Nacional e é verdade que apareceram algumas propostas, mas
quando surgiu o interesse do SC Braga nem pensei duas vezes. Um grande clube, um clube conhecido, com grandes adeptos… Acho que fiz uma excelente escolha e acredito que posso ser feliz aqui»,
juntou Murilo.
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N.º
1

Data

Dia

Hora - Canal

14 junho

Qui

16h00 - RTP 1

1. FASE
Rússia

5

0

Arábia Saudita

Cidade

Grupo

Moscovo

A

2

15 junho

Sex

13h00 - Sport TV

Egito

0

1

Uruguai

Ecaterimburgo

A

3

15 junho

Sex

16h00 - Sport TV

Marrocos

0

1

Irão

4

15 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Portugal

3

3

Espanha

São Petersburgo

B

Sóchi

5

16 junho

Sáb

11h00 - RTP 1

França

2

1

Austrália

Kazan

B
C

6

16 junho

Sáb

14h00 - SIC

Argenna

1

1

Islândia

Moscovo

D

7

16 junho

Sáb

17h00 - RTP 1

Peru

0

1

Dinamarca

Saransk

C

8

16 junho

Sáb

20h00 - RTP 1

Croácia

2

0

Nigéria

Kaliningrado

D

9

17 junho

Dom

13h00 - RTP 1

Costa Rica

0

1

Sérvia

Samara

E

10

17 junho

Dom

16h00 - SIC

Alemanha

0

1

México

Moscovo

F

11

17 junho

Dom

19h00 - Sport TV

Brasil

1

1

Suíça

Rostov do Don

E

12

18 junho

Seg

13h00 - RTP 1

Suécia

1

0

Coreia do Sul

Níjni Novgorod

F

13

18 junho

Seg

16h00 - Sport TV

Bélgica

3

0

Panamá

Sóchi

G

14

18 junho

Seg

19h00 - RTP 1

Tunísia

1

2

Inglaterra

Volgogrado

G

15

19 junho

Ter

13h00 - RTP 1

Colômbia

1

2

Japão

Saransk

H

16

19 junho

Ter

16h00 - Sport TV

Polónia

1

2

Senegal

Moscovo

H

17

19 junho

Ter

19h00 - Sport TV

Rússia

3

1

Egito

São Petersburgo

A

18

20 junho

Qua

13h00 - SIC

Portugal

1

0

Marrocos

19

20 junho

Qua

16h00 - RTP 1

Uruguai

1

0

Arábia Saudita

20

20 junho

Qua

19h00 - Sport TV

21

21 junho

Qui

13h00 - RTP 1

Moscovo

B

Rostov do Don

A

Irão

0

1

Espanha

Kazan

B

Dinamarca

1

1

Austrália

Samara

C

22

21 junho

Qui

16h00 - SIC

23

21 junho

Qui

19h00 - Sport TV

24

22 junho

Sex

25

22 junho

Sex

26

22 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Sérvia

1

27

23 junho

Sáb

13h00 - Sport TV

Bélgica

5

28

23 junho

Sáb

16h00 - Sport TV

Coreia do Sul

1

29

23 junho

Sáb

19h00 - RTP 1

Alemanha

30

24 junho

Dom

13h00 - Sport TV

Inglaterra

31

24 junho

Dom

16h00 - Sport TV

32

24 junho

Dom

19h00 - RTP 1

33

25 junho

Seg

15h00 - Sport TV

34

25 junho

Seg

15h00 - SIC

35

25 junho

Seg

19h00 - Sport TV

36

25 junho

Seg

19h00 - RTP 1

Irão

1

37

26 junho

Ter

15h00 - RTP 1

Austrália

0

38

26 junho

Ter

15h00 - Sport TV

Dinamarca

0

0

França

Moscovo

C

39

26 junho

Ter

19h00 - Sport TV

Islândia

1

2

Croácia

Rostov do Don

D

França

1

0

Peru

Ecaterimburgo

C

Argenna

0

3

Croácia

Níjni Novgorod

D

13h00 - Sport TV

Brasil

2

0

Costa Rica

São Petersburgo

E

16h00 - Sport TV

Nigéria

2

0

Islândia

Volgogrado

D

2

Suíça

Kaliningrado

E

2

Tunísia

Moscovo

G

2

México

Rostov do Don

F

2

1

Suécia

Sóchi

F

6

1

Panamá

Níjni Novgorod

G

Ecaterimburgo

H

Kazan

H

Japão

2

2

Senegal

Polónia

0

3

Colômbia

Arábia Saudita

2

1

Egito

Volgogrado

A

Uruguai

3

0

Rússia

Samara

A

Espanha

2

2

Marrocos

Kaliningrado

B

1

Portugal

Saransk

B

2

Peru

Sóchi

C

40

26 junho

Ter

19h00 - RTP 1

Nigéria

1

2

Argenna

São Petersburgo

D

41

27 junho

Qua

15h00 - RTP 1

Coreia do Sul

2

0

Alemanha

Kazan

F

42

27 junho

Qua

15h00 - Sport TV

México

0

3

Suécia

Ecaterimburgo

F

43

27 junho

Qua

19h00 - Sport TV

Suíça

2

2

Costa Rica

44

27 junho

Qua

19h00 - RTP 1

Brasil

2

0

Sérvia

45

28 junho

Qui

15h00 - RTP 1

46

28 junho

Qui

15h00 - Sport TV

47

28 junho

Qui

19h00 - SIC

48

28 junho

Qui

19h00 - RTP 1

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

49

30 junho

Sáb

19h00 - RTP

50

30 junho

Sáb

15h00 - SportTV 1

Japão

1

0

Polónia

Senegal

0

1

Colômbia

Níjni Novgorod

E

Moscovo

E

Volgogrado

H

Samara

H

Inglaterra

0

1

Bélgica

Kaliningrado

G

Panamá

1

2

Tunísia

Saransk

G

OITAVOS DE FINAL

Cidade

Uruguai

2

1

Portugal

Sóchi

França

4

3

Argenna

Kazan

51

1 julho

Dom

15h00 - SIC

52

1 julho

Dom

19h00 - SportTV 1

53

2 julho

Seg

15h00 - SportTV 1

54

2 julho

Seg

19h00 - RTP 1

Bélgica

Japão

Rostov do Don

55

3 julho

Ter

15h00 - RTP 1

Suécia

Suíça

São Petersburgo

56

3 julho

Ter

19h00 - SportTV 1

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

57

6 julho

Sex

15h00 - SportTV

58

6 julho

Sex

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 53

59

7 julho

Sáb

19h00 - RTP/SportTV

Rússia

60

7 julho

Sáb

15h00 - RTP/SportTV

Espanha

1

1

Rússia

Croácia

1

1

Dinamarca

Brasil

México

Colômbia

Inglaterra

QUARTOS DE FINAL
Uruguai

França

Vencedor 55

Moscovo

J
3
3
3
3

Classificação
1 Espanha
2 Portugal
3 Irão
4 Marrocos

J
3
3
3
3

Classificação
1 França
2 Dinamarca
3 Peru
4 Austrália

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

D
0
1
2
3

5
8
2
2

Golos
:
:
:
:

0
4
7
6

Pts
9
6
3
0

D
0
0
1
2

6
5
2
2

Golos
:
:
:
:

5
4
2
4

Pts
5
5
4
1

D
0
1
2
2

3
2
2
2

Golos
:
:
:
:

1
1
2
5

Pts
7
5
3
1

D
0
1
0
2

7
3
3
2

Golos
:
:
:
-

1
5
4
5

Pts
9
4
3
1

D
0
0
2
2

5
5
2
2

Golos
:
:
:

1
4
4
5

Pts
7
5
3
1

D
1
1
2
2

5
3
3
2

Golos
:
:
:
:

2
4
3
4

Pts
6
6
3
3

D
0
1
2
3

9
8
5
2

Golos
:
2
:
3
:
8
:
11

Pts
9
6
3
0

D
1
1
1
2

5
4
4
2

Golos
:
:
:
:

Pts
6
4
4
3

Grupo B
V
1
1
1
0

E
2
2
1
1

Grupo C
V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

Grupo D
Classificação
1 Croácia
2 Argentina
3 Nigéria
4 Islândia

J
3
3
3
3

V
3
1
1
0

E
0
1
0
1

Grupo E
Classificação
1 Brasil
2 Suíça
3 Sérvia
4 Costa Rica

J
3
3
3
3

V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

Grupo F
Classificação
1 Suécia
2 México
3 Coreia do Sul
4 Alemanha

J
3
3
3
3

V
2
2
1
1

E
0
0
0
0

Grupo G
Classificação
1 Bélgica
2 Inglaterra
3 Tunísia
4 Panamá

J
3
3
3
3

Classificação
1 Colômbia
2 Japão
3 Senegal
4 Polónia

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

Grupo H
V
2
1
1
1

E
0
1
1
0

2
4
4
5

Níjni Novgorod
Samara

Moscovo
Cidade
Níjni Novgorod

Vencedor 54

Kazan

Croácia

Sóchi

Vencedor 56

Samara

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

61

10 julho

Ter

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 57

Vencedor 58

São Petersburgo

62

11 julho

Qua

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 59

Vencedor 60

Moscovo

SEMIFINAL

Grupo A
Classificação
1 Uruguai
2 Rússia
3 Arábia Saudita
4 Egito

Cidade

N.º
63

Data
14 julho

Dia
Sáb

3.º e 4.º LUGARES
Perdedor 61
Perdedor 62
N.º
64

Data
15 julho

Dia
Dom

FINAL
Vencedor 61

Vencedor 62

Hora - Canal
15h00 - SportTV

Cidade
São Petersburgo
Hora - Canal
16h00 - SportTV 1

Cidade
Moscovo
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prova, que se realiza em braga, arranca hoje

mundial-2018

Oito equipas em busca do sonho
na XIII edição da "Clericus CUP"
Nuno Cerqueira

Três centenas à espera da seleção lusa

Jogo
de abertura
e final da
competição
transmitidos,
em direto,
no facebook
do Diário
do Minho
Competição começa esta tarde

13.ª edição da Clericus Cup realiza-se,
este ano, na cidade
de Braga. A competição, que faz parte do
calendário da Braga - Cidade Europeia do Desporto, começa hoje. São oito
equipas e mais de 100 sacerdotes à procura do troféu que, recorde-se, nas

A

últimas três temporadas
foi conquistado pelos padres da Diocese de Viana
do Castelo.
Hoje, no Hotel João
Paulo II, no Sameiro, pelas
12h00, terá lugar a sessão
de boas-vindas e, ainda, o
sorteio da prova. À tarde
arranca a prova, com jogos nos pavilhões da ADC

Gualtar e do Colégio João
Paulo II.
Para além da equipa da
casa – Diocese de Braga,
que é responsável pela organização da prova –, vão
estar presentes elementos das seguintes dioceses: Viana do Castelo, Vila Real, Congregação da
Missão – Padres Vicenti-

nos (Viseu), Guarda, Lamego, Leiria e Porto. Os
favoritos, segundo Vítor
Pinheiro, padre nas paróquias de Oliveira São
Mateus, Pedome e Riba
d'Ave e um dos responsáveis pela organização,
são os conjuntos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.

O selecionador português de futebol mostrou-se, ontem,
feliz com a receção que a equipa lusa teve no regresso a
Lisboa, mas admitiu «tristeza» por não ter conseguido dar
«mais uma alegria» aos portugueses, dada a eliminação
do Mundial-2018. «Sabemos o sentimento que o povo
português nutre pela seleção nacional. Estamos muito tristes, porque, além da derrota, queríamos dar ao
povo português mais uma alegria. Esta tristeza reinava ontem (sábado) no balneário, com eles ( jogadores)
a chorarem. Estávamos tristes por nós, mas muito pelo povo português», afirmou Fernando Santos aos jornalistas, no Aeroporto de Lisboa.
Cerca de três centenas de pessoas aguardaram pela
chegada da seleção portuguesa ao aeroporto de Lisboa,
um dia depois de esta ter sido eliminada pelo Uruguai
(2-1), nos oitavos de final do Mundial-2018. Apesar da
eliminação da equipa das 'quinas', as pessoas que se
deslocaram ao aeroporto dirigiram palavras de incentivo aos jogadores e, assim que as 'barreiras' de
segurança foram 'quebradas', procuraram obter
uma recordação dos campeões europeus em título.

mundial-2018

Espanha perde...
na roleta russa
A Rússia apurou-se, ontem, para os quartos de final do Mundial-2018, ao derrotar a Espanha no desempate por grandes penalidades (4-3), após uma
igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento. Nos quartos de final, a Rússia defronta no próximo sábado, em Sochi, a Croácia, que
venceu a Dinamarca nos penáltis por 3-2, após
1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

DM

cerimónia de abertura pelas 20h30, no estádio 1.º de maio

Braga CUP arranca esta manhã
rranca, hoje, mais
uma edição (a quarta) do Torneio de
Futebol Infantil
Braga CUP, que conta
com a participação de 96

A

180
anos

equipas. Na edição deste
ano, a grande novidade
vai para a estreia do futebol feminino, cujos primeiros jogos vão ter lugar,
hoje, em Nogueira.

A competição conta,
ainda, com provas para
iniciados – jogos em Maximinos e S. Pedro d'Este
– e sub-12 (as partidas disputadas nas Camélias).

Ainda hoje, pelas
20h30, terá lugar, no Estádio 1.º de Maio, onde
decorrem, no sábado,
as finais, a cerimónia de
abertura.

Equipa do Cazaquistão já chegou a Braga

Paramentaria Vasconcelos, L.da

Ao serviço da igreja e do Clero
Rua do Anjo, 55 • Telef. 253 262 669 • Braga
Email: paramentariavasconcelos@gmail.com

ͻWĂƌĂŵĞŶƚŽƐĞŵƚŽĚŽƐŽƐĞƐƟůŽƐ
• Estandartes, bandeiras pintadas e bordadas
ͻWĂůŝŽƐ͕ĂƌƟŐŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐĞŵŵĞƚĂůĞŵĂĚĞŝƌĂĞŝŵĂŐĞŶƐ
ͻĄůŝĐĞƐ͕ƉŝǆŝĚĞƐĐƵƐƚſĚŝĂƐ͕ĐƌƵǌĞƐƉĂƌŽƋƵŝĂŝƐ͕ůĂŶƚĞƌŶĂƐ
ͻWŝĂƐĚĞďĂƟƐŵŽ͕ĞƐƚĂŶƚĞƐĞůĂŵƉĂĚĄƌŝŽƐĞůĞƚƌſŶŝĐŽƐ
ͻ^ĞĐĕĆŽĚĞůŝǀƌĂƌŝĂƌĞůŝŐŝŽƐĂ
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Anadia, EFS Barcelos e FC Porto venceram em infantis, benjamins e traquinas, respetivamente

António Valdemar

António Valdemar

Celta de Vigo conquista Esposende Cup

Celta de Vigo arrecadou o troféu no escalão de iniciados

antónio valdemar

equipa do Celta
de Vigo venceu a
4.ª edição do Esposende Cup ao
derrotar na final a equipa da AD Esposende, nas
grandes penalidades,
e reeditou a vitória de
2015, na 1.ª edição desta
competição.
No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado a uma bola.
A turma lusa jogava em

A

casa e partia com legítimas aspirações a conquistar o troféu. Porém, desde
o apito inicial percebeu-se logo que os espanhóis
do Celta de Vigo não vieram passar férias a Esposende.
Sempre com mais bola
e circulação, a equipa do
Celta de Vigo foi "empurrando" o adversário para
o seu meio-campo defensivo e esteve sempre mais
perto de marcar.
No entanto, apesar das

Escola de Futebol Sporting de Barcelos venceu em benjamins

várias ocasiões de golo
criadas pelos galegos, o
jogo foi para intervalo
empatado a zero.
No regresso ao relvado, o Celta de Vigo adiantou-se no marcador com
um golo de Penela, mas
a equipa da AD Esposende chegou ao empate
num pontapé de penálti,
apontado por André. No
desempate através das
grandes penalidades, o
Celta de Vigo acabou por
ganhar por 3-1.

Anadia vence
em infantis
A final de infantis entre os franceses do USF
Fontenay e os portugueses do Anadia serviu de
aperitivo para a grande
final de iniciados que fechou este ciclo de cinco
dias do Esposende Cup.
O jogo terminou empatado a uma bola no final
dos 40 minutos. A equipa francesa dos arredores
de Paris marcou primeiro, mas o Anadia empa-

tou já perto do fim num
pontapé de penálti. E foi
através da marcação de
grandes penalidades que
a equipa da Bairrada ganhou por 3-1.
No escalão de benjamins a Escola de Futebol
do Sporting de Barcelos
ganhou ao CF Fão/Dragon Force por duas boas
a zero e em traquinas o
FC Porto foi mais forte
que o SC Braga conseguindo uma vitória expressiva por 12-1.

números da prova

SC Braga segundo
em traquinas
Traquinas
1.º FC Porto
2.º SC Braga
3.º Varzim

Benjamins
1.º EA Sporting Barcelos
2.º CF Fão Dragon Force
3.º Brito SC

António Valdemar

António Valdemar

Infantis
1.º Anadia
2.º USF Fontenay
3.º UA Povoense

Iniciados
1.º Celta de Vigo
2.º Esposende
3.º SC Braga

Resultados das finais

Anadia levou para casa o troféu em infantis

FC Porto venceu em traquinas

Iniciados
Celta Vigo-AD Esposende
(1-1, 3-1 após g.p.)
Infantis
USF Fontenay Anadia
(1-1, 3-1 após g.p.)
Benjamins
ECS Barcelos-CF Fão/
Dragon Force (2-0)
Traquinas
FC Porto-SC Braga
(12-1)
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segundo o presidente da Câmara, Benjamim Pereira

hegou ontem ao fim
a 4.ª edição do Esposende Cup que, entre os dias 28 de junho e ontem, trouxe ao
concelho costeiro mais
de 2.500 atletas, distribuídos por 100 equipas, em
representação de 54 clubes de cinco países diferentes: Portugal, Espanha,
França, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos.
Ao longo dos cinco dias
disputaram-se 349 jogos
nos parques desportivos
do Vila Chã, Forjães, Fão,
Esposende e Marinhas.

apostar na formação é interessante, quer do ponto
de vista do desporto, quer
do ponto de vista da dinamização económica do
concelho», vincou Benjamim Pereira.
O presidente do Município de Esposende sublinhou, ainda, que o investimento feito pela Câmara
na realização desta competição tem um retorno
muito superior.
«Estão perto de 3000
pessoas neste torneio, entre atletas, treinadores e
staff, mais os familiares
que vieram acompanhar
as 54 equipas. Acredito

que voltem mais tarde.
Muita gente confunde o
esforço financeiro com
um gasto supérfluo e não
percebe que é um investimento que o município
faz e nestas duas vertentes:
a promoção do desporto jovem e a componente económica e financeira de retorno que é muito
maior do que investimento neste projeto», frisou.
«Não temos de competir com os territórios
vizinhos, mas sim trabalhar de mãos dadas para melhorar a vida de todos», concluiu o autarca
esposendense.

António Valdemar

C

«O balanço é muito positivo: basta olhar para esta
moldura humana. É uma
festa do desporto e do futebol em particular. Estamos muito satisfeitos por
termos iniciado este projeto do Esposende Cup no
mandato anterior. Esposende começa a marcar,
pelo menos no Norte, para não dizer no país, aquilo que é a organização de
torneios ligados à formação. E é isto que nos interessa, porque não temos
dimensão para o futebol
profissional e gastar recursos do município para isso seria absurdo. Já

Os presidentes na entrega de prémios

entusiasmo não faltou

Bancadas cheias
O dia de ontem era de festa. Ao fim de cinco dias de
competição decidia-se quem seriam os vencedores do
Esposende Cup. E entusiasmo e vibração foi o que não
faltou nas bancadas do Estádio do FC Marinhas que recebeu as finais de infantis e iniciados.
Os adeptos do Anadia foram os mais ruidosos no
apoio aos jovens atletas da sua equipa e no final levaram o “caneco” para a Bairrada.
Na final de iniciados o Esposende jogava em casa e
não foi por falta de apoio que não ficou no primeiro
lugar. Quem ficou a sorrir foi a formação do Celta de
Vigo, que reeditou a vitória da 1.ª edição, em 2015. Recorde-se que o FC Porto venceu no ano seguinte e o SC
Braga em 2017, isto no escalão de iniciados.

António Valdemar

antónio valdemar

SC Braga com dois pódios. Aqui o conjunto de iniciados que ficou na terceira posição

António Valdemar

Equipa da casa perdeu a final em iniciados frente ao Celta de Vigo

António Valdemar

António Valdemar

«Esposende foi a capital do futebol jovem»

Final de iniciados entre AD Esposende e Celta de Vigo

Troféus com as 54 equipas ao fundo, nas bancadas
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academia famalicense venceu série G em infantis

Fã de Alex Telles
e dragão por inteiro
Fruto do protocolo existente entre a Academia
Elite Sport e o FC Porto, muitos jogadores dos
minhotos têm tido a oportunidade de prestar
provas no reino do dragão e outros, sublinhe-se,
até já assinaram contrato com o emblema azul e
branco. «Alguns já assinaram contrato com o FC
Porto para a próxima época e isso é um grande
orgulho para nós, um sinal que estamos no bom
caminho», revelou o treinador João Almeida.
Um dos jogadores que declara, sem hesitações, o seu amor ao FC Porto é Diogo Cruz, lateral-esquerdo da Academia Elite Sport e capitão
da equipa que venceu a série G no campeonato
distrital de infantis.
«Tenho o sonho de jogar no FC Porto, sou portista com muito orgulho», sublinha este fã confesso do brasileiro Alex Telles. «O meu jogador
preferido é o Alex Telles. Jogo com o número dele [13], jogo na posição dele e acho que tenho algumas semelhanças com ele», acrescenta Diogo
Cruz, fazendo um balanço da época.
«É verdade que tivemos só vitórias, mas desengane-se quem pensa que foi fácil. É fruto de
um trabalho árduo de todos, de muito empenho
e dedicação. Também tivemos as nossas baixas,
isso complicou, mas a verdade é que estivemos
sempre focados», rematou o jovem futebolista.

Elite também nos números
DM

Diogo Cruz é capitão de equipa

Academia Elite Sport venceu série G de infantis

JOsé costa lima

s números da Academia Elite Sport foram impressionantes e a equipa de Vila
Nova de Famalicão fez jus

O

ao nome que defende nas
quatro linhas. Em 20 jornadas da série G, os infantis orientados por João Almeida não desperdiçaram
um único ponto, ou seja,
venceram todas as parti-

das que tiveram de disputar no campeonato de infantis da AF Braga.
«A verdade é que foi
uma época bastante positiva, obviamente, porque
fomos campeões. Houve

uma evolução clara destes jogadores, fomos campeões só com vitórias e
com uma grande margem
para as restantes equipas.
Tudo isto se deve ao trabalho destes jovens, que
a cada dia e a cada treino
têm vontade de aprender», destacou o técnico
João Almeida.
A distância da Academia Elite Sport para o segundo classificado cifrou-se em mais de 10 pontos,
margem essa que João Almeida lamenta. «Falta de
competitividade na nossa série? De certa forma,
sim, porque a diferença do
primeiro para os restantes foi grande. Acho que
seria positivo para todos
os clubes envolvidos evitar isso, mas lidámos com
essa questão naturalmente. No fundo, tentámos fazer o nosso trabalho».
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pedro lomba (méxico) será o treinador
jogava no sc braga

DR

SC Valenciano garantiu 16 atletas

Um dos 10 reforços do SC Valenciano, com Pedro Lomba (México) no comando técnico

Goios, Ricardo Paulo e
Júnior Perez.
No comando técnico,
depois de Tiano Faria ter
abandonado o cargo logo
após o jogo da Supertaça
AF Viana do Castelo, a escolha dos responsáveis do
clube altominhoto recaiu
em Pedro Lomba (México), técnico que já passou
por clubes como Cerveira.
O treinador será acompanhado por Nuno Magro (treinador de guarda-redes) e Jaime Barreiro
(adjunto).
O plantel vai continuar
a ser planificado, devendo
haver novidades nos próximos dias.

Evitar "sustos"
luís FILIPE silva

Sport Clube Valenciano garantiu já 16
jogadores para a disputa da I Divisão da
AF Viana do Castelo.
Com bastantes mudanças em relação à época
passada, a começar pela equipa técnica – com

O

Pedro Lomba (México)
a render Tiano Faria –, o
SC Valenciano tem já assegurados 10 reforços para a nova temporada.
Gonçalo Pereira (ex-Courense), Ricardinho
(ex-Campos), Chiva (ex-Limianos), Salé (ex-Vianense), André Peixoto
(ex-Forjães), Diogo Brito

(ex-Vianense), João Pedro (ex-Forjães), Rui Silva (ex-Cerveira), Hélder
Oliveira (ex-Vianense) e
Bruno Moreira (ex-Bragança) são, para já, as caras novas no conjunto de
Valença.
Do ano passado transitam apenas Rui Pedreira,
Marcos, João Alves, Luís

O objetivo será evitar os
sobressaltos da temporada passada, já que o Valenciano só evitou a descida
na última jornada, mas
acabou por compensar
com a conquista da Taça
AF Viana do Castelo, que
lhe conferiu o direito de
disputar a Taça de Portugal em 2018/19.

Dolores Silva ruma
ao Atlético de Madrid
A futebolista internacional portuguesa Dolores
Silva é reforço do Atlético de Madrid, com a média portuguesa a chegar às campeãs espanholas
após uma época no Sporting de Braga.
Dolores Silva, de 26 anos, sub-capitã de Portugal, chega a uma das principais equipas do futebol feminino europeu, após passagens por 1.º
Dezembro, pelas alemãs do Duisburgo e do USV
Jena, e pelo Sporting de Braga.
Dolores Silva diz tratar-se de «um sonho cumprido» e uma «oportunidade de continuar a conquistar sonhos» num grande clube.

ex-vitória de setúbal

Edinho contratado pelo Feirense
O futebolista internacional português Edinho é reforço do
Feirense para a próxima época, com um contrato até final
de 2018/19, anunciou, ontem, a SAD do Feirense.
O jogador, de 35 anos, que alinhava no Vitória de Setúbal, torna-se no terceiro reforço da equipa comandada por Nuno Manta Santos, juntando-se a Tiago Mesquita e Vítor Bruno
O avançado, que já foi internacional pela seleção AA
em seis ocasiões, sublinha que quer retribuir com golos
a aposta do Feirense. «Os adeptos já me conhecem. Tenho um caráter forte, sou uma pessoa ambiciosa e acredito que posso ajudar muito o Feirense. O meu objetivo é
marcar muitos golos e dar alegrias aos adeptos. Ao longo
das épocas vi o apoio que eles davam à equipa, esse é um
fator muito importante, e acredito que nesta temporada
também estarão sempre ao nosso lado», afirmou.

clube tinha assegurado a manutenção na honra da af braga
benfica

DR

Vitinho comanda o GD Gerês
que pretende... descer de divisão
antónio valdemar

técnico amarense
Vitinho foi o eleito
pela direção do GD
Gerês, agora liderada por Luís Vieira, para comandar o seu plantel sénior em 2018/2019.
Para a nova temporada, revela o responsável
máximo do clube geresiano, o orçamento do clube
vai «reduzir drasticamente», devido aos cortes orçamentais da Câmara de
Terras de Bouro, «o que
obrigará a ter um projeto diferente e adaptado à

O
Vitinho

realidade», segundo Luís
Vieira.
Por esta razão, o GD
Gerês, que garantiu, no
final da época passada,
a manutenção na Honra
da AF Braga, vai solicitar
à associação bracarense a
descida ao último escalão
(I Divisão).
«O plantel deverá ser
constituído por cerca de
80% de jogadores desta
região. O Vitinho é um
treinador experiente, com
mais de 500 jogos, que será importante para ajudar
os jovens a crescer», acrescenta Luís Vieira.

Nicolás Castillo
promete «dar tudo»
O chileno Nicolás Castillo, reforço do Benfica,
mostrou satisfação com os primeiros dias de trabalho pelos ‘encarnados’, com os quais espera ter
uma boa temporada. «O que me proponho fazer, sempre que vou para um clube, é dar tudo.
Quero ganhar o maior número possível de jogos,
qualificar-nos para a Liga dos Campeões, que é o
objetivo que está mais próximo e fazer uma boa
temporada», disse o avançado, em entrevista à
BTV. Castillo, de 25 anos, que chega ao Benfica
proveniente dos mexicanos do Pumas, assume
que gostaria muito de jogar a ‘Champions’, competição em que as ‘águias’ têm de ultrapassar a
terceira pré-eliminatória e, depois, o ‘play off’.
Nos ‘encarnados’ são vários os reforços para a
época 2018/19, entre os quais Castillo, mas também o guarda-redes Vlachodimos (ex-Panathinaikos), os defesas Ebuehi (ex-Den Haag, Hol),
Conti (ex-Colón, Arg) e Lema (ex-Belgrano, Arg),
o médio Chiquinho (ex-Académica) e o também
avançado Ferreyra (ex-Shakhtar Donetsk, Ucr).
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escola desportiva de viana passa a ter equipa sénior de hóquei em patins

EDV

Sonho de 43 anos agora tornado realidade
plantel

Muitos hoquistas
são "prata da casa"
Eis os elementos do plantel: Bruno Costa, Diogo
Pires, Eduardo Chavarria, Rui Araújo, Eduardo
Fernandes e André Costa (ex-ADJ Vila Praia), João
Boaventura, Tiago Natário
e Luís Costa (regressam à
competição), Ricardo Pinto, Miguel Vieira e Bruno
Malheiro (ex-juniores) e
Pedro Nuno (ex-HC Fão).
Destaque para Andre
Costa, irmão de Luís, que
também jogará na EDV:
jogava futebol mas o "bichinho" do hóquei foi
mais forte e, assim, voltará à modalidade que praticou quando era miúdo.

A apresentação da nova equipa de hóquei em patins da EDV teve lugar no Navio Gil Eannes

PEDRO VIEIRA DA Silva

Escola Desportiva de Viana tem, a
partir de 2018/2019,
uma equipa sénior
de hóquei em patins. O
emblema vianense «vai
completar o ciclo necessário à formação do atleta», ou seja, terá hoquis-

A

tas em todos os escalões,
desde os sub-9 até aos seniores. Um sonho tornado
real 43 anos depois...
«É com orgulho que dizemos que conseguimos
dar este passo em frente.
A EDV, e sobretudo esta
secção, trabalhou muito
para chegar aqui. Foram
42 anos... Consideramos,

por isso, que temos bons
alicerces para conseguir
manter este clube com um
projeto estável, autónomo e com sustentabilidade, que é uma das nossas
marcas. Será uma secção
totalmente autónoma.
Queremos, acima de
tudo, valorizar o jogador
vianense. Que as pessoas

quando colocam aqui os
miúdos tenham uma garantia de continuidade, ou
seja, a partir de agora, um
hoquista, que pode entrar
aqui com 3/4/5 anos, pode continuar até aos seniores», destacou o presidente da EDV, Rui Silva.
«Temos duas modalidades desportivas, o bas-

quetebol e o hóquei em
patins.
Demos o primeiro passo, com o hóquei, porque o basquetebol ainda
não o pode dar. Mas tudo iremos fazer para que
isto seja o nosso ADN, ou
seja, que todos os atletas, em qualquer modalidade, continuam após

o seu período formativo. A qualidade da nossa
equipa sénior será o reflexo da nossa formação»,
finalizou.
O jogo de apresentação será com o HC Braga,
treinado pelo ainda coordenador da formação da
EDV, Rui Neto, com data
ainda por designar.

novo treinador será, a partir de agora, coordenador do hóquei do clube vianense

P

passar a ser o coordenador-geral do hóquei em
patins da Escola Desportiva de Viana.
João Chavarria, Carlos
Teixeira e Tiago Malheiro vão ser os delegados da
equipa sénior, sendo que
a articulação com a direção será feita pelo diretor
de secção, Álvaro Lopes.
Refira-se, ainda, que
80% dos hoquistas que vão
fazer parte do plantel da
recém-criada equipa sénior de hóquei em patins da EDV são naturais
de Viana do Castelo.

DM

assos Lomba, que
treinava nos escalões de formação da
EDV, será o técnico
principal da equipa que
vai competir na III Divisão Nacional.
Passinhos, como é conhecido, já passou por vários emblemas, sempre
como técnico-adjunto de
Rui Neto, coordenador da
secção de hóquei em patins que, em 2018/2019,
vai treinar o HC Braga.
Com a saída do ex-selecionador nacional, Passos Lomba vai, também,

EDV

Um (Passos) de gigante da EDV

Passos Lomba será treinador e coordenará o hóquei da EDV

A camisola da nova equipa de hóquei em patins da EDV
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será treinado por tiago cunha

DR

Bairro FC define o plantel
Luís FILIPE silva

Bairro FC começa a
definir as suas linhas
mestras para a temporada 2018/19, onde vai disputar novamente
o campeonato da Divisão
de Honra da AF Braga.
A primeira medida da
direção do clube famalicense foi contratar o técnico Tiago Cunha, que
nas últimas temporadas
fez trabalhos meritórios
em clubes como Ruivanense, GD Joane e Pevidém SC.
O técnico famalicense
terá como adjunto Eduardo Silva, antigo capitão da
equipa do Bairro que assu-

O

Vítor Hugo chega do Desportivo das Aves

miu o comando da formação na reta final da temporada passada.
No que diz respeito ao
plantel, o Bairro FC conta já com três aquisições,
são elas: o guarda-redes
Vítor Hugo (ex-Aves), Rui
Costa (ex-Ruivanense) e o
ponta de lança experiente Rui Ossos (ex-Ronfe).
Do ano passado renovaram até à data Xina, Nuno Oliveira, Mendonça
e Lemos, mas outras renovações devem seguir-se em breve. Prossegue
o trabalho de delineação
do grupo de trabalho que
vai voltar a atacar os lugares da frente na Divisão de
Honra da AF Braga.

antigo técnico de sc braga e vitória sc

José Peseiro confirmado no Sporting
O Sporting anunciou, ontem, que José Peseiro é o novo treinador da equipa de futebol, com o técnico a regressar ao clube que treinou entre 2004 e 2006.
«Há dias, quando o outro treinador [Mihajlovic] foi
embora, disse que até segunda-feira apresentaria um
novo treinador. Gosto de cumprir o que digo e estou
aqui a cumprir, para apresentar o nosso amigo José Peseiro, que já conhece os cantos à casa», disse o presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, que prometeu um Sporting forte.
«A ambição de José Peseiro é também a minha, que
é a do Sporting ser campeão esta época. É claro que se
ele não tiver ‘matéria-prima’ à altura das exigências do
Sporting será difícil, mas vamos contratar reforços de
qualidade e apresentar-nos à altura dos rivais e da luta pelo título», prometeu Sousa Cintra aos sportinguistas, assumindo que a escolha de José Peseiro foi sua.

Uma época mais outra de opção
O técnico, de 58 anos, que já comandou SC Braga e
Vitória SC, assume a equipa leonina por uma época (2018/19) e «possibilidade de prorrogação por mais
uma», segundo a SAD comunicou já à CMVM e após
José Sousa Cintra ter anunciado durante a semana a
saída do sérvio Sinisa Mihajlovic.

câmara de famalicão aprovou a atribuição de apoios financeiros

DR

DR

Um milhão de euros para o desporto famalicense

Autarquia famalicense deu apoio financeiro para várias infraestruturas

Atletismo está entre as modalidades comtempladas com apoios

Câmara Municipal de Famalicão
anunciou, numa
nota enviada às redações, que o executivo
camarário, entre os meses
de janeiro e junho, «aprovou a atribuição de mais
de um milhão de euros
destinados a apoiar a atividade das coletividades

nacionais; à concretização
de obras de beneficiação
e manutenção de espaços
e equipamentos desportivos», pode ainda ler-se na
nota, salientando que os
apoios se distribuem pelas diversas modalidades.
Basquetebol, hóquei
em patins, andebol, alex
ryu-jitsu, atletismo, fut-

a

desportivas e atletas do
concelho».
«Do atletismo ao futebol, das artes marciais ao ciclismo, a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão continua a apoiar em força
e em todas as frentes o
desporto famalicense (...)
Os apoios aprovados nas

últimas reuniões de câmara destinam-se, entre
outros fins, ao desenvolvimento das atividades
de formação desportiva
dos clubes; ao pagamento de inscrições federativas e seguros de atletas; à
organização de eventos
desportivos locais, nacionais e até mesmo, inter-

sal, ginástica e dança, bilhar, pesca desportiva, futebol, entre outras, foram
contempladas com apoios.
Ainda na última reunião do executivo municipal, «foram apresentadas dez propostas de
investimento na área do
desporto».
«São disso exemplo o

apoio à organização do
Rali de Famalicão 2018
no valor de quase 14 mil
euros, o apoio financeiro
para obras de reforço do
sistema de iluminação do
Clube Desportivo de Lousado, no valor de 23 mil
euros, entre outros», finaliza a nota enviada pelas redações.
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campeonatos nacionais escolares de iniciados

terceiro e último dia
dos Campeonatos
Nacionais Escolares
(em iniciados) terminaram, ontem, em Braga.
Foi um dia reservado
para finais e, claro, ficou

O

marcado pelos (muitos)
nervos e, também, pela
emoção.
«Muitos deixaram Braga a chorar. Foram dias intensos e que marcaram os
que estiveram aqui e vieram de fora e, também,
os voluntários», destaca

Luís Covas, coordenador
do Desporto Escolar de
Braga.

Um "mini São João"
... em julho
Para o último dia estava
marcado um almoço no
Parque da Ponte, mas o

mau tempo "obrigou" à
mudança para a Escola Secundária D. Maria II, onde
os mais de 1600 elementos confraternizaram e fizeram amizades.
A organização quis
mostrar a todos um pouco das tradições minhotas

e, por isso, no local estiveram cabeçudos e bombos,
entre outros "adereços".
«Foi um mini São
João», conta Luís Covas.
Destaque, ainda, para o trabalho desenvolvido por 16 estudantes universitários, apelidados de

voluntários seniores, que
lideraram um corpo de
voluntários de cerca de
300 elementos, todos alunos das escolas do concelho. «O seu trabalho foi
fundamental e deve ser
realçado», finalizou Luís
Covas.

Desporto Escolar

pedro vieira da silva

Luís Covas (à direita) homenageado por Rui Carvalho, coordenador do Desporto Escolar

Iniciados do André Soares campeões em andebol. Carlos Amarante venceu no feminino

Desporto Escolar

Uma das equipas de Braga com a vereadora do Desporto da CMB, Sameiro Araújo

Desporto Escolar

Desporto Escolar

Finais com emoção, suor e muitas lágrimas

Almoço foi animado com a presença de cabeçudos e gigantones
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DOCUMENTÁRIO

&

ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS: MENTIRAS E VERDADE

VER OUVIR

DOCUMENTÁRIO QUE CONSTITUI UM DEBATE CRUCIAL
PARA O FUTURO ALIMENTAR MUNDIAL E PARA
A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO AMBIENTE
RTP1, 23h15

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

CANAIS POR CABO

CINEMA
CINEMAX - BRAGASHOPPING
Sala 1 – MUNDO JURÁSSICO: REINO CAÍDO – 2D (M/12)

06h30
10h00
12h15
13h00
14h15
15h00
17h30
19h00
21h00
22h00
23h15

Bom dia Portugal
A praça
As receitas lá de casa
Jornal da tarde
Sim, Chef
Agora nós
Portugal em direto
Mundial FIFA: Bélgica x Japão (direto)
Telejornal
As noites do Mundial
Organismos geneticamente modificados:
mentiras e verdade
00h15 Donos de casa
01h00 Mundial FIFA: Bélgica x Japão

07h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h35
16h25
17h00
20h45
21h15
21h30
22h15
23h00
00h45
01h25
01h45

Zig zag
Desalinhado/A mentira da verdade
A pedra não espera
Crónicas, uma história familiar
A fé dos homens
Parques Nacionais da América
Medicinas do mundo
Zig zag
Encontra-me em Paris
Hora da sorte: lotaria
Jornal 2
Ocupados
Filme: Um pasteleiro em Tóquio
Girls
Esec-Tv
SMS – Ser Mais Sabedor

05h00 Telejornal Açores; 05h30 Telejornal Madeira; 06h00
Ideias e companhias; 06h30 Bom dia Portugal (+ mundo
automóvel); 10h00 3 às 10; 10h55 Risco e prevenção; 11h00
3 às 11; 12h00 Jornal das 12 (+ desporto); 13h00 As noites
do Mundial; 14h00 RTP Mundial; 15h00 3 às 15; 16h00 3 às
16; 16h50 RTP Mundial; 18h00 3 às 18; 18h15 RTP Mundial;
19h00 18/20 (+ economia, desporto e opinião); 19h50 As
horas extraordinárias; 20h00 Documentário; 21h00 360º;
23h00 3 às 23; 23h05 Tudo é economia; 00h00 24 Horas;
01h00 RTP Mundial; 01h30 Manchetes 3; 02h00 As horas
extraordinárias

Sala 1 – HEREDITÁRIO – 2D (M/18)

Sala 9 – DEADPOOL (M/14)

Sessões: 21h40* – 17h30** – 21h40**

Sessões: 12h45 – 15h35 – 21h20 – 00h20

Sala 3 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)

Sala 9 – A LIVRARIA (M/12)

Sessões: 15h00* – 21h55* – 15h00** – 17h30** – 21h55**

Sessão: 18h35

Sala 4 – NÃO TE PREOCUPES, NÃO IRÁ LONGE A PÉ – 2D (M/12)

*Sábado e domingo **Exceto sábado e domingo

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

Sala 5 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)

Sala 1 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS – 2D(M/14)

*Diária **Sábado, domingo e feriado

Sessões: 16h30 – 19h00 – 21h30 – 00h00

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D Atmos (M/12)

CINEMAX - BARCELOS

Sessões: 14h30 – 17h00 – 19h20 – 21h40 – 00h00

Edição da manhã
Queridas manhãs
Primeiro jornal
Mar salgado
Coração de ouro
Sol de inverno
Dr. Saúde
Linha aberta
Jornal da noite
Paixão
Vidas opostas
Festa do Mundial
O outro lado do paraíso
Turno da noite
C.S.I.

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VP (M/6)

*Diária **Sábado, domingo e feriado

Sessões: 13h00 – 15h40 – 18h20

FÓRUM - VIZELA

Sala 4 – HEREDITÁRIO – 2D (M/18)
Sessões: 21h10 – 23h45

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP (M/6)

Sessões: 13h20 – 15h30

Sala 1 – TÁXI 5 – VO (M/12)

Sala 5 – TÁXI 5 – 2D (M/12)

Sessões: 21h35 – 23h55*

Sessões: 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h00

Sala 2 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS – VO (M/14)
Sessões: 15h20 – 17h40 – 21h30 – 23h50*

Sala 6 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h30 – 16h10 – 18h50 (3D) – 21h30 (VO) – 00h10 (VO)

Sala 3 – OCEAN'S 8 – VO (M/12)

Sala 7 – JEEPERS CREEPERS 3 – 2D (M/16)

Sessões: 15h30 – 17h50 – 21h20 – 23h59*

Sessões: 17h40 – 19h50 – 22h00 – 00h15

*Sexta-feira e sábado

Sala 7 – PETER RABBIT – 2D – VP (M/6)
Sessão: 12h40

NOS - BRAGA PARQUE

Sala 7 – HAN SOLO: STAR WARS – 2D (M/12)
Sessão: 14h50

Sala 8 – O VALE ENCANTADO – 2D – VP (M/6)
Sessões: 12h50 – 14h50 – 16h50

Sala 1 – À DERIVA (M/12)

Sala 8 – DEADPOOL 2 – 2D (M/14)

Sessões: 20h40 – 23h30

Sessões: 18h50 – 21h20 – 23h50

Sala 2 – TÁXI 5 (M/12)

Sala 9 – A MÚSICA DO SILÊNCIO – 2D (M/12)

Sessões: 13h20 – 16h00 – 18h40 – 21h10 – 00h05

Sessões: 16h30* – 21h20*

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – dob. (M/6)
Sessões: 10h50* – 14h00 – 17h30

Sala 9 – MAU SAMARITANO – 2D (M/16)
Sessões: 16h30** – 19h00 – 21h20** – 23h55

Sala 4 – MUNDO JURÁSSICO: REINO CAÍDO (M/12)

Sala 10 – MUNDO JURÁSSICO: REINO CAÍDO – 2D Atmos (M/12)
Sessões: 13h30 – 16h10 – 18h50 (3D) – 21h30 – 00h05

Sessões: 13h50 – 17h10 – 20h30 – 23h50

Sala 4 – RUDOLFO, O GATINHO PRETO – dob. (M/6)

Sala 10 – NÃO TE PREOCUPES, NÃO IRÁ LONGE A PÉ – 2D (M/14)

Sessão: 11h30*

Sessões: 12h40 – 17h00 – 19h20 – 21h40 – 00h00

Sala 5 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – dob. (M/6)
Sessões: 12h40 – 15h30 – 18h30 (3D)

Sala 11 – PRESA BRANCA – 2D – VP (M/6)

Sala 5 – HEREDITÁRIO (M/18)

Sala 12 – TAL MÃE, TAL FILHA – 2D (M/12)

Sessões: 21h30 – 00h30

Sessão: 15h00
Sessões: 12h50 – 17h20 – 21h50 – 00h10

Sala 12 – COM AMOR, SIMON – 2D (M/12)

Sessões: 13h40 – 16h20 – 18h55 – 21h40 – 00h25

Diário da manhã
Você na TV!
Jornal da uma
Sedução
Espírito indomável
A tarde é sua
Apanha se puderes
Jornal das 8
A herdeira
Jogo duplo
Assuntos de estado
Super quiz

Sala 9 – A ESCOLA DA VIDA – 2D (M/6)
Sessão: 14h00

Sala 6 – OCEAN'S 8 – Atmos (M/12)

06h30
10h10
13h00
14h30
15h30
16h30
19h12
20h00
21h45
22h45
00h00
01h00

Sala 5 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – 2D – VP (M/6)

Sessões: 15h10 – 17h20 – 19h30

Sessões: 20h50 – 00h00

03h40 Ardente sedução; 06h00 Sinais do futuro; 08h20 Um
novo po de amor; 10h15 Duplo amor; 12h05 Antes da
meia-noite; 14h00 Gran Torino; 16h00 Aqui e agora; 17h40
Submarino fantasma; 19h25 60 Segundos; 21h30 A máquina;
23h15 Piranha XXL; 00h45 Sleepers: senmento de revolta;
03h15 Viver melhor à base de químicos

Sessões: 12h40 – 14h40 – 16h40
Sessões: 18h40 – 21h20 – 23h50

Sessão: 21h40**

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – leg. (M/6)

06h00 Camp. do Mundo/G.P. Indonésia: MXGP; 06h50 Portugal Olímpico; 07h10 Ténis/ATP World Tour 250: Eastbourne
e Antalya; 11h00 Ténis: antevisão Wimbledon; 11h30 Ténis:
Wimbledon (direto); 19h00 Ténis: Wimbledon

Sala 3 – ASAS PELOS ARES – 2D (M/6)
Sala 3 – MARY SHELLEY – 2D (M/12)

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)

Sessões: 11h00* – 13h30 – 15h50 – 18h10

06h00
09h30
13h00
14h45
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
22h00
22h45
23h45
00h00
01h00
01h45

CINEPLACE - NOVA ARCADA

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

Sala 1 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – dob. (M/6)
06h30 Estrelas da Rússia: Robert Lewandowski e Timo
Erner; 07h00 Mundial FIFA: Inglaterra x Bélgica, França x
Argenna, Uruguai x Portugal, Espanha x Rússia e Croácia
x Dinamarca; 15h00 Mundial FIFA: Brasil x México (direto);
17h10 Mundial FIFA: Espanha x Rússia e Croácia x Dinamarca;
19h00 Mundial FIFA: Bélgica x Japão (direto); 21h00 Mundial
FIFA: Brasil x México, Espanha x Rússia, Croácia x Dinamarca
e Bélgica x Japão

Sala 8 – HEREDITÁRIO (M/18)
Sessões: 14h30 – 17h40

Sessões: 15h30* – 15h00** – 17h30**

06h30 Diário da manhã; 10h00 Nocias; 11h30 SOS 24; 11h55
Nocias; 13h00 Jornal da uma; 14h00 Nocias; 14h30 SOS
24; 15h00 Nocias; 16h00 Nocias; 17h00 Nocias; 18h00
Nocias; 18h15 Mais transferências; 18h55 Nocias; 20h00
Jornal das 8; 21h25 21ª Hora; 22h30 Prolongamento; 00h00
25ª Hora; 01h00 2ª Hora; 01h30 Porquê?; 01h45 ABC da
políca; 02h15 21ª Hora

Sessões: 21h00 – 00h10

Sessão: 15h00*

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)

05h15 Panorama BBC; 05h40 Grande reportagem; 06h00
Edição da manhã; 09h45 Espaços e casas; 10h00 Jornal das
10; 11h00 Jornal síntese; 11h15 Opinião pública; 12h00 Jornal
do meio-dia (+ desporto); 13h00 Jornal síntese; 13h30 Futuro
hoje; 13h45 Jornal das 2; 14h25 Edição da tarde; 19h00 Jornal
das 7; 20h00 Jornal da noite; 21h00 Edição da noite; 21h35
Diário do Mundial; 22h30 O dia seguinte; 00h00 Jornal da
meia-noite; 01h00 Diário do Mundial; 01h40 Primeira página

Sala 8 – COM AMOR, SIMON (M/12)

Sessões: 15h00 – 19h30

Sala 7 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS (M/14)

*De quinta-feira a domingo **De segunda-feira a quarta-feira

Sessões: 13h10 – 16h10 – 19h00 – 21h50 – 00h40

RÁDIO
02h45 Toque de mestre; 04h00 Grupo 7; 05h35 Castle; 08h00
Mentes criminosas; 08h35 Inesquecível; 13h05 Invesgação
criminal; 15h25 Maverick; 17h15 Mentes criminosas; 18h55
Chicago ﬁre; 21h25 Alice Nevers; 22h30 Quanco; 23h25 O
dossier pelicano; 01h55 Django libertado

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

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 Vital;
12h00 Assim ou Assado, Felicidade Ramos; 14h00 Giras e
Discos, Helena Almeida e Inês Carneiro; 16h00 À tarde é que
é, Carlos Lopes; 18h30 Rosário; 19h00 Livre Trânsito, José
Manuel Monteiro; 22h00 Casa de Fados, José da Câmara

00h00 O Cubo, Nídio Amado; 01h00 Contentor, Mário Rocha; 02h00 Music Hal; 08h00 Abel Duarte; 10h50 Elisabete Apresentação; 14h00 Sérgio Xavier; 16h00 Sara Pereira;
19h00 Português Suave, Pedro Andrade; 20h00 Junta de Boys,
Daniel Vieira da Silva, João Nogueira Dias, Luís Tarroso Gomes e José Ferraz; 21h00 Anacronismos, Dionísio Monteiro;
22h00 O Domínio dos Deuses, Pedro Portela

RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM
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VEJA SE SABE…

«Todos nós somos uma missão».
Natália Correia (n. 13/09/1923 - f. 16/03/1993)

Se mais fosse menos e se vezes fosse dividido, qual
seria o resultado da expressão 16÷2(7+3)x1-1?
R: 1.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4

Horizontais: 1- Indivíduos calmos e sossegados; Acnio (s.q.).
2- Nome masculino; Aversão (pop.). 3- País da América do Sul.
4- Granizo; Marrocos (abrev.). 5- Período; Casçal grande,
terminado em lanterna, que acompanha a cruz. 6- Paranoia;
Forma do verbo saber. 7- Reaparecimento dos sintomas de
uma doença que já nha sido curada no mesmo indivíduo.
8- Parte posterior e superior do pescoço; O ente consciente.
9- Foices ou tesouras de podar. 10- Pequena argola; Ressoar.
Vercais: 1- Caminhar devagar para se entreter ou exercitar;
Chispe. 2- Fazer biquinho; Vinho que se aplica, em medicamentos, como excipiente. 3- Mal-humorado. 4- Canga; Ouvido.
5- Manifestação de elascidade dos tecidos, em especial do
tecido muscular. 6- Forma do verbo aviar; Era cristã (abrev.).
7- Adicionar; Fio de água corrente. 8- Catedral; Nome feminino. 9- Prata (s.q.); Há só uma; Argenna (abrev.). 10- Às ...:
sobre os ombros.

5
6
7
8
9
10
Com o apoio da Porto Editora

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Estrafegar. 2- Xaropada. 3- Tremeluzir. 4- Rama; Acém. 5- Aceno; Pb. 6- Durimínio. 7- Ir;
Cardoso. 8- Taco; Malta. 9- Pá; eo. 10- Riscoso; RW. Vercais: 1- Extraditar. 2- Saracura. 3- Tremer; Cós. 4- Românico. 5- Apé; Omã; Pó. 6- Fala;
Irmãs. 7- Educanda. 8- Gaze; Iole. 9- Impostor. 10- Rir; oa.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

7
6
1

1

3
5
1
8

2
8
3

9

5

6

7
8

4
3
9

5
2

5
8

5
6

8
3
7

1
7

2
9

3

6
7
8

1
1

2

1

9
1
2
6
7
8
3
5
4

7
4
3
1
2
5
9
8
6

8
5
6
9
4
3
2
7
1

3
7
9
4
8
6
5
1
2

4
6
1
2
5
7
8
3
9

5
2
8
3
1
9
4
6
7

6
9
5
7
3
2
1
4
8

1
8
7
5
9
4
6
2
3

2
3
4
8
6
1
7
9
5

4
2
6
7
9
1
8
5
3

7
1
8
5
2
3
4
6
9

5

3
2

9
4
1
3
5
6
7
8
2

CALENDÁRIO
SEGUNDAFEIRA DA SEMANA XIII
Verde – Ofício da féria.
Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18).
L 1 Am 2, 6-10. 13-16;
Sal 49 (50), 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23
Ev Mt 8, 18-22

AMARES:

Marques Rego

BARCELOS:

Barcelinhos

CABECEIRAS
DE BASTO:

Azevedo Carvalho

9
5
3

5
8

7
9

8
5
7
2
1
9
3
4
6

6
3
2
4
8
7
9
1
5

3
7
9
1
4
5
6
2
8

2
6
5
9
7
8
1
3
4

1
8
4
6
3
2
5
9
7

VILA VERDE:

Fáma Marques

VIANA
DO CASTELO:

São Domingos

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Lapa

CAMINHA:

Beirão Rendeiro
Vale de Mouro

CALDAS
DE VIZELA:

Ferreira

MONÇÃO:

CELORICO
DE BASTO:

Neves Ferreira

PAREDES
DE COURA:

Ribeiro

ESPOSENDE:

Monteiro

PONTE
DA BARCA:

Popular

FAFE:

Moura

PONTE
DE LIMA:

São João

GUIMARÃES:

Horus

VALENÇA:

Central

PÓVOA
DE LANHOSO:

S. José

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Brito

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

2
3
4

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

Nuno Barros - Real

TELEFONES ÚTEIS

5

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:

8

8

1

1

5

Marns

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Barbosa

DIFICULDADE: DIFÍCIL

3
8

9

FARMÁCIAS

VIEIRA
DO MINHO:

HUMOR
Um ator padecia duma bronquite. Uma noite, aparece-lhe
no camarim o médico do teatro. O artista, ao vê-lo, exclama:
— Ora ainda bem que por cá aparece! A minha bronquite
não me larga. O que hei-de fazer?
— É fácil — respondeu o médico — Vamos lá tratar disso.
Começo por lhe tirar o vinho, o café, os licores, o tabaco...
— Não diga mais — interrompe Epifânio — O doutor
tira-me tudo e deixa-me ficar a bronquite!

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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Figueiredo – Braga

Palmeira – Braga

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, MISSA DE 7.º DIA E AGRADECIMENTO
DE

Laura de Oliveira Araújo

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família participam
a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente
querido, Sr.ª LAURA DE OLIVEIRA ARAÚJO, de 89 anos.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á em câmara-ardente na capela
mortuária de Figueiredo a partir das 11h00 de hoje. Amanhã, terça-feira, dia
3, na igreja paroquial de Figueiredo será celebrada missa de corpo presente
às 11h00, finda a qual irá a sepultar no cemitério local, em jazigo de família.
Aproveitam para comunicar que a missa de 7.º dia em sufrágio de sua
alma será celebrada domingo, dia 8, às 8h30, na igreja paroquial de Figueiredo.
Antecipadamente a família agradece a todos quantos honrem com a
sua presença nas cerimónias fúnebres em memória da saudosa falecida.
Braga, 2 de julho de 2018
A FAMÍLIA

Grupo Funerário Bracarense / Bracara Augusta – Tel.: 253 200 240 / 968 225 005 / 916 646 567

Arminda Forte de Azevedo Campos Sampaio
Seu marido, filhos e restante família cumprem o doloroso dever de participar
a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente querido, Sr.ª ARMINDA FORTE DE AZEVEDO CAMPOS SAMPAIO, com 77 anos
de idade, natural de Escudeiros, Braga e residente que foi em Palmeira, Braga.
O corpo da saudosa falecida encontra-se em câmara-ardente na capela
mortuária de Palmeira. O seu funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 2 de
julho, pelas 17h00, na igreja paroquial de Palmeira, finda a qual irá a inumar
no cemitério de Escudeiros, Braga.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia, em sufrágio
de sua alma, será celebrada sexta-feira, dia 6 de julho, às 19h00, na igreja
paroquial de Palmeira, Braga.
Antecipadamente a família se confessa agradecida a todos quantos se
dignarem a tomar parte nestes atos religiosos.
Braga, 2 de julho de 2018
A FAMÍLIA

Funerária Europa – E-mail: funerariaeuropa@iol.pt – Tel.: 253 115 634 / 967 642 069 / 967 642 071 / 934 077 315

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Ana da Conceição Marques da Costa Vieira

PRÉ-IMPRESSÃO
O
JORNAIS
LIVROS
REVISTAS
CATÁLOGOS

IMPRESSÃO

Seu marido, filhos, noras, netos e demais família profundamente
sensibilizados pelas manifestações de pesar e carinho recebidas quando o falecimento de seu ente querido, Sr.ª ANA DA CONCEIÇÃO
MARQUES DA COSTA VIEIRA, na impossibilidade de o fazerem
individualmente vêm, por este único meio, agradecer a todas as pessoas que participaram nas cerimónias fúnebres da saudosa falecida.
Aproveitam o ensejo para comunicar que será celebrada missa de
7.º dia em sufrágio de sua alma hoje, segunda-feira, dia 2, às 19h00,
na igreja de Ferreiros.
Antecipadamente se confessam agradecidos a todos quantos se
dignem honrar com a sua presença a este tão piedoso ato religioso.
Braga, 2 de julho de 2018
A FAMÍLIA

ACABAMENTO
AC
CABAMENTO

Funerária Macedo & Vilela, Lda., Rua de São Vítor, n.º 150, Braga – Tel.: 962 877 465 / 964 067 090 – funerariamacedovilela@hotmail.com

ESPECIALISTAS
4HPZKL[x[\SVZJVUÄHTUHUVZZHX\HSPKHKL
Trabalhamos com as principais editoras
.HYHU[PHKLX\HSPKHKLLYHWPKLa
Design e produção completa

MISSAS DE 5.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
DE

Prof.ª Aurora dos Anjos Rocha
(Irmã do Dr. Fernando Rocha)

aos

consulte-nos

L_LJ\[HTVZ[VKVZVZ[YHIHSOVZNYmÄJVZ

Decorridos que estão cinco anos após o falecimento da Sr.ª Prof.ª AURORA DOS ANJOS ROCHA, seus irmãos, cunhados, afilhada e demais família
comunicam a todas as pessoas de suas relações e amizade, que em sufrágio
da sua alma serão celebradas missas hoje, dia 2, às 18h30, na igreja de
S. Victor, e amanhã, dia 3, às 18h00, na igreja paroquial de Sobradelo da Goma.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se
dignem assistir a estes atos religiosos.
Braga, 2 de julho de 2018
A FAMÍLIA

melhores
preços
do mercado
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Marca

Modelo|Versão

Ano

Marca

Modelo|Versão

Ano

GASOLINA
BMW
MOTO
BMW
MOTO
CITROEN
DACIA
FIAT
FIAT
FIAT
FORD
FORD
FORD
FORD
HONDA
NISSAN
NISSAN
NISSAN
OPEL
OPEL
POLARIS
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
SEAT
TOYOTA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

R 1200 GS
R 1200 GSA
C 1 1.0 5P AUTOM
SANDERO 1.0 TCE 5P
BRAVO 1.4T-JET 16V SPORT
PUNTO EVO 1.2 5P
PUNTO EVO 1.4 SP 5P
KA 1.2 TITTANIO
FIESTA 1.25 5P
FOCUS 1.0 125CV TITTANIO
FOCUS SW 1.4 SPORT
CIVIC 1.4 5P
JUKE 1.6 117CV
MICRA 1.2 5P
PIXO 1.0 5P
ZAFIRA 1.6 7LUG
ASTRA 1.4 16V 5P COSMO
HAWKEYE 300 4X2
107 5P
308 1.6 5P 150CV
CLIO 1.2 SW+GPS
CLIO 1.2 16V
IBIZA 1.2 5P
AURIS 1.3 VVTI
YARIS 1.0 VVTI
GOLF V SW 1.4I
GOLF V 1.4I 5P

www.gilcar.pt

2016
2016
2010
2013
2008
2014
2010
2009
2012
2016
2009
2003
2012
2015
2012
2005
2005
2010
2012
2008
2010
2008
2014
2010
2006
2009
2008

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

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
A4 TDI 130CV
A3 TDI 105CV 3P
320D SW AUT+GPS
320D SW+GPS+TA+FX
318D SPORT-LINE+GPS+CXA
318D SW SPORT-LINE+GPS+CXA+FX
316D SW+GPS
116D SPORT+GPS
C5 HDI SW VTR+GPS
C5 HDI VTR+GPS
C4 1.6 HDI
C4 1.6HDI 115CV EXCLUZ CXA
CACTUS 1.6 HDI +GPS+CMT
DS 5 HDI 1.6+GPS+CXAUT
DS 4 HDI 1.6+GPS
DS 3 HDI 1.6+GPS
C2 1.4HDI+CXAUT
CALIBER 2.0 CRD
BRAVO 1.6 M-JET
500L M-JET
C-MAX TDCI TITTANIO 1.6
FOCUS SW TDCI TITTANIO

2015
2010
2009
2014
2010
2002
2014
2014
2010
2015
2012
2013
2015
2013
2011
2016
2012
2015
2015
2015
2013
2004
2007
2009
2015
2008
2014

Marca

Modelo|Versão

Ano

FORD
FORD
FORD
FORD
LAND ROVER
MAZDA
MAZDA
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MINI
NISSAN
NISSAN
NISSAN
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

FOCUS TDCI TRENDE 5P 95CV
FOCUS SW TDCI TITTANIO
FIESTA TDCI 1.4
FIESTA TDCI 1.4
EVOQUE 2.0D 150CV
M-3 1.6D 115CV
M-3 1.6D 115CV
E COUPE 250CDI
C COUPE 250CDI AMG 9-G
C 200D AVANTGARD+GPS SW
C 220CDI AVANTGARD+GPS+CXA
A 180D AMG+CXA+GPS
A 160CDI+GPS+CMT+CXA
B 180D+GPS+CMT
COOPER D
TIIDA DCI 105CV
QASHQAI DCI 110CV
QASHQAI DCI 1.5 110CV
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

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

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

Marca

Modelo|Versão

2014
2013
2010
2005
2015
2014
2010
2013
2015
2014
2015
2015
2015
2007
2013
2010
2010
2004
2008
2015

BMW
NISSAN
HYUNDAI
TESLA

2015
2018
2016
2018

CITROEN
OPEL
RENAULT

MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI COUPE
MEGANE DCI DYNAMI
CLIO DCI +GPS
CLIO SW DCI 90CV+GPS
ALHAMBRA 1.9 TDI
IBIZA ST 1.6 TDI
V40 D2 115CV+GPS+CMT
V40 D2 115CV+GPS+CXAUT+CMT
XC 60 2.0 D4 180CV R-DESI+GPS+CXA
XC 60 2.0 D4 180CV+CXA+GPS
XC 60 2.0 D3 150CV+GPS
TIGUAN 2.0TDI SPORT 4MOTION
PASSAT 2.0 TDI 140CV+GPS+CXAU
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
YARIS 1.4 D-4D 90CV+GPS+CMT
ELECTRICOS
I3
LEAF
IONIC
MODEL S 100D
COMERCIAIS E FURGOES DE 3,7,9 LUGARES
JUMPER L2H2 2.2 HDI 120CV
ASTRA GTC VAN 90CV
TRAFIC 2.0 115CV TA ISOT M.FRIO

Ano

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
SEAT
SEAT
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
TOYOTA
TOYOTA

2012
2006
2007

Telef. 253 826 181 Fax. 253 826 182 Mov. 932 748 421
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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

Investidores 6% Rentabilidade
56.300 €
http://apartamentofujacal.blogspot.com
915 315 867

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES
Empresa sediada na Suíça pretende recrutar

Contacto 253 215 321

APLICADORES DE GESSO CARTONADO
E EMASSADORES COM EXPERIÊNCIA
comprovada e disponibilidade imediata.

id
o

759 m2

Insparedes
Centro de Inspecções

Ve
nd

815 m2

Ve
nd
i

1606 m2 938 m2

do

PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

960 050 509

MORADIA
GAVETO
Em fase
de acabamento
Tel. 968 015 522

Os interessados poderão enviar o curriculum
para o seguinte email: ressourceshumaines@diviminhoswiss.ch
ou ligar através do +41787687696
IMOBRAGA IMOBILIÁRIA

Rua dos Barbosas, 4
4715-267 Braga

T0 centro S. Vicente a partir de..................... 98.000 €
T2 Fraião novos a partir de.......................... 162.000 €
T2+1 remodelado Braga Parque l/g.............. 95.000 €
T3 Braga Parque 2 l/g ..................................... 97.000 €
T3 Antero de Quental remod. gar. 2 carros170.000 €
T3 Maximinos remodelado elect. l/g .......... 132.000 €
Prédio centro T4 c/ garagem remodelado. 260.000 €
Moradia em banda Dume T4 ....................... 220.000 €
Moradia ind. Sequeira T6 com quintal ....... 280.000 €
Moradia ind. Falperra T5 lote 1446 m2....... 360.000 €
Lote ind. S. Pedro Este 1087 m2 ................... 95.000 €
Lote gaveto Lamaçães 220 m2 ..................... 99.000 €

VENDO BARATO
ESPORÕES

Condições salariais e de trabalho de acordo
com as convenções suíças.

PRÉDIO NO CENTRO
Novo, T4, cozinha
equipada, pré-ar cond.,
aspiração central, varanda,
garagem p/ 2 carros.
Tel. 932 846 731
VENDO

LOTE DE TERRENO
C/ 904 M2 TODO VEDADO.

LOTE 29 – Mota Adaúfe.
Telem. 935 918 959

RECRUTA
COMERCIAIS

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

COMPRO!!!

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

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

COMPRO
IMÓVEIS

ARRENDO T1

Varanda, garagem individual,
aquecimento central.
Placa e exaustor. Junto ao
Centro Escolar de Lamaçães.
Preço: 400 €
Tel. 929 442 592

Telf.: 253 273 039
966 178 499 | 912 320 250
standcardoso@hotmail.com
www.standcardoso.com

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

BMW

330D CABRIO

BMW

318D TOURING

2010 NACION., LIVRO REVISÕES, GPS PROFISSIONAL, 1 REGISTO 16.500 €

FIAT

BRAVO MULTI-JET 16V

2008 VERSÃO DYNAMIC, ACA, JE, ABS, PM, AL, NAC., LB DE REV. 7.950 €

FIAT

DOBLO MULTI-JET

2006 COM IVA DEDUTÍVEL, VE, FC, DUAL-DA, RCD

3.250 €

COMPRO
IMÓVEIS

FIAT

DUCATO 2.2 MULTIJET

2009 AC, FCC, DA, 3 LUGARES, RCD, VE, COM IVA

5.990 €

FIAT

PANDA 1.1I 4X4

1993 PRÉ-CLÁSSICO, DUPLO TETO, PM, ORIGINAL, IMPECÁVEL

3.750 €

FIAT

PUNTO HLX

1999 VE, FC, RC, DUAL-DA, 5 PORTAS, JE

1.590 €

FORD

EXPLORER 4.0I

1997 AC, EP ELTRC, TAE, PM, JE, CX AUT, VE, 4X4, LIV DE REVISÕES4.250 €

NA ZONA DE BRAGA

LANCIA

MUSA 1.3 16V M.JET.

2005 VERSÃO ORO, NACIONAL, DUPLO TETO, PM, ABS, AL

LAND

ROVER DISCOVERY 300TDI1995 AC, DA, AL, FCC, ORIGINAL E ESTIMADO, 3 PORTAS

961 500 272

LOTUS

ELAN S2

1966 ORIGINAL, MACHINE NUMBERS, VE, SUSP. DESP., CLÁSSICO 32.000 €

MERCEDES

CLK KOMPRESSOR

1999 VIATURA NACIONAL, COM KIT GPL, PM, ALARME

MERCEDES

B180 CDI

2007 NACIONAL, IUC ANTIGO, CX 6 VEL., LIVRO REV., IMPECÁVEL 11.900 €

OPEL

CORSA 1.7 DI VAN

2002 DA, FCC, IMOBI, PM, RC, DEDUZ IVA

TOYOTA

COROLLA VERSUS 2.2 D4D 2009 1 REG., 7 LUGARES, APARCAMENTO, ABS, ACA, CX6 VELO., JE 11.900 €

COMPRO
APARTAMENTOS
PARA VENDA EM BRAGA

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

10/2007 NACIONAL, PACK M, CX. 6 VEL, PM, BANCOS PELE, LIV REV. 21.900 €

5.500 €
5.600 €
7.000 €
2.590 €

TOYOTA

YARIS 1.4 D-4D

2010 NACIONAL, 5 PORTAS, AC, ALARME, LIVRO REV., CX 6 VEL., 8.500 €

VW

BEETLE 2.0 I.

1999

VE, NACIONAL, DA, JE, ALARME, IMOB., PM, RCD, 2 REG., AC 3.600 €

1 ano de garantia +++ veículos em stock

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

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.
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No centro da cidade.
Excelente investimento. Imóvel
encontra-se arrendado.

294.000 €

Com 1.245 m2, em Fraião.
Para construção de moradia individual.

ID Imóvel 124391005-43

2

LOJA COM 900 M

Com 442 m2, na zona nobre da cidade. Com
a possibilidade da venda do lote 1 e 2 e pedir
licença para construção de moradia individual.

81.200 €

ID Imóvel 124391005-40

EXCELENTE LOTE EM GAVETO

195.000 €

ID Imóvel 124391014-1

LOTE DE TERRENO

Em Lomar. Com excelente exposição
solar, boa localização, garagem
e logradouro.

55.900 €

ID Imóvel 124391008-28

ANDAR MORADIA T1+1

66.000 €

ID Imóvel 124391005-41

2

ID Imóvel 124391008-24

MORADIA T3 INDIVIDUAL

Em Ruílhe. Bem localizada.
Oportunidade!

59.000 €

ID Imóvel 124391014-5

LOJA COM 82 M

MORADIA P/ RESTAURO

Em gaveto, junto ao Hospital Novo.
Com excelentes vistas, churrasqueira e
logradouro grande, em zona calma.

Em Adaúfe.
Terreno com 2.550 m2 e bons acessos.

199.000 €

ID Imóvel 124391005-23

EXCELENTE MORADIA T4

Em Ferreiros. Em zona sossegada,
com ótimos acessos à A3/A11 e ao
centro da cidade, com sol o dia todo.

Térrea em Santo Estevão.
Com garagem e jardim.

120.000 €

Próxima do Braga Parque.
Licenciada para comércio,
restauração e similares de hotelaria.

249.000 €

ID Imóvel 124391005-216

MORADIA INDIVIDUAL T4

168.000 €

ID Imóvel 124391005-188

MORADIA INDIVIDUAL
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APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

APARTAMENTO T3 – FERREIROS

APARTAMENTO T2 – LAMAÇÃES

APARTAMENTO T3 – VILA VERDE

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

Remodelado, Gar. Ind. p/ 2 Carros, 2 Varandas, Recup. Calor, Suite, Oportunidade!

Boas Áreas, Gar. Individual, Aq. Central,
Cozinha Equipada. Junto ao Continente!

Garagem Ind., 1 Varanda, 2 WC,
Prédio Baixo… Boa Localização!

Desde 155.000 €

139.900 €

88.000 €

68.000 €

Ref. 5440

Ref. 6003

Ofertas de emprego
As ofertas de emprego
divulgadas fazem parte
da Base de Dados do
Instituto do Emprego e
Formação, IP. Para obter mais informações ou
candidatar-se dirija-se
ao Centro de Emprego
indicado ou pesquise
no portal http://www.
n e t e m p r e g o . g o v. p t /
utilizando a referência
(Ref.) associada a cada
oferta de emprego.
Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de
situações em que a oferta de emprego publicada
já foi preenchida devido
ao tempo que medeia a
sua disponibilização e a
sua publicação.

Ref. 5524

Ref. 5565

O Diário do Minho publica, gratuitamente,
as oportunidades de emprego que, semanalmente, lhe são enviadas pelo IEFP (Instituto
do Emprego e Formação Profissional).
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APARTAMENTO T3
S. JOSÉ
S. LÁZARO

T3

Próximo Sé Braga;
Elevador;
Garagem Fechada;
Roupeiros Embutidos.

96.500 €

Ref. 013-3061

TRESPASSE
RESTAURANTE
CIVIDADE

DESDE 172.000€ (pronta)

C/ take-away;
Em funcionamento;
Zona Histórica;
Mobilado e Equipado!

34.000 €

Ref. 013-3060

APARTAMENTO T3
S. VÍTOR
Remodelado;
Lugar Garagem;
Cozinha Equipada;
Roupeiros Embutidos
(…)

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)
96.000 €

Ref. 013-3062

TEL. 253 254 081

|

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

AMI: 7630

T4

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

ARRENDAMENTO LOJA zona da Makro ...... 180 €
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AMI:

8398

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

BRAGA

2837/J6

BRAGA

PREÇO SOB CONSULTA

Excelente apartamento dúplex, c/ terraço, vistas sobre a
cidade, Sameiro e Bom Jesus, zona c/ comércio e serviços
serviços,
fácil acesso às principais vias da cidade. CE: NC

2703/J6

€ 140.000

Loja de gaveto junto ao Centro de Saúde
aúde de Infias, c/
armazém,
licenciada p/ restaurante, completamente
a
pletamente equipada
e a funcionar. Exelente investimento loja arrendada. CE: NC

R. MONSENHOR FERREIRA, 195 4710-407 S. VICTOR BRAGA –
AMI 14727

CABECEIRAS DE BASTO

FRENTE AO

2460/D6

€ 140.000

Casa para restauro, c/ capela, zona sossegada,
ssegada, c/ vistas
a água.
água Excelente
deslumbrantes sobre a serra, c/ muita
p/ empreendimento turístico ou exploração agrícola. CE: NC

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA

LOTE TERRENO
EM SOUTELO

C/ 167 m2, para construção
de Moradia em Banda
c/ 3 pisos, em zona residencial
tranquila, junto a zonas
de lazer (parque infanl,
parque desporvo, etc...).
BAIXA DE PREÇO:
Antes: 32.900 €
Agora: 29.900 €
Ref.: 692

NOGUEIRÓ

2263/M6

€ 135.000

Loja bem localizada para negócio
cio e serviços,
arrendada por 840 €. Excelentee investimento.
investimento
CE: NC
COMERCIAL@MEDIVANTAGEM.COM

ACADEMIA
DE FUTEBOL
EM SOUTELO

Para Arrendamento,
com 3 campos de futebol
relvados, com balneários,
bar, zona administrava,
parque de estacionamento.
OPORTUNIDADE!!
€: 800
Ref.: 727
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A União Europeia deve sancionar estados-membros que não acolham refugiados?
Todas as semanas uma pergunta diferente.

www.diariodominho.pt/inqueritos

Assinaturas DM
www.diariodominho.pt/assinatura

N.º 1527

REPÓRTER BETA / CANUDO@DIARIODOMINHO.PT

Como elas cresceram!...

om a candidatura do Bom Jesus à lista do Património Mundial da UNESCO era bom que todas as entidades trabalhassem para que a estância
religiosa em causa pudesse seguir o seu caminho sem que nenhuma
ervinha fizesse sombra a tais propósitos. Cá o Repórter refere-se, nomeadamente, à via que vai dar ao sacromonte, que mais não parece que um
campo carregado de ervas daninhas, bem regadas pelas últimas chuvadas…
e como elas cresceram!
Meus senhores, se de facto queremos ver o Bom Jesus fazer parte dessa
tal lista “monumental”, não era má ideia que quem manda nessa história das
limpezas das vias tratasse de imediato do assunto, antes que os nossos visitantes digam “cobras e lagartos” dos acessos a um dos nossos maiores tesouros. É que se assim não for… boa bai ela!

C

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.

21
16

253 609 460

AGUACEIROS

CHUVA / AGUACEIROS.
VENTO FRACO DE OESTE.

20
15

AGUACEIROS

CHUVA / AGUACEIROS.
VENTO FRACO DE SUL.

«Portugal precisa de mais crianças»
O antigo Presidente da República Cavaco Silva considerou ontem que o
país «precisa de mais crianças» e referiu que os poderes públicos devem
criar condições para que os casais tenham mais filhos.
«Portugal não precisa de mais autoestradas. Portugal não precisa de
mais pavilhões gimnodesportivos.
Portugal não precisa de mais campos de futebol. Portugal precisa de
mais crianças», referiu Aníbal Cavaco Silva em Sernancelhe, no distrito de Viseu.
Segundo o antigo Chefe de Estado,
«os poderes públicos têm que criar
condições para que os casais tomem
a decisão de ter mais filhos».
«Isso é fundamental para a identidade do futuro do nosso país, não
é com autoestradas. Não é com gimnodesportivos, não é com clubes de
futebol, é sim dando força aos casais

portugueses para que tragam para o
nosso país mais, mais e mais crianças», afirmou.
Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro entre 1985 e 1995 e Presidente
da República entre 2006 e 2016, foi
ontem agraciado com a Medalha de
Honra do Município de Sernancelhe, presidido por Carlos Silva (PSD).

Greve nos bares dos comboios continua hoje
Os trabalhadores da empresa Servirail, que assegura as refeições nos
comboios intercidades, alfa pendular
e internacional, vão cumprir hoje o
quinto dia consecutivo de greve, foi
ontem decidido em dois plenários.
Em declarações à agência Lusa,
Francisco Figueiredo, dirigente do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria e Turismo e

.........................................................................................................................................................................

PCP recusa «pressões e condicionamentos»
O secretário-geral do PCP advertiu ontem que os comunistas decidirão com independência e autonomia
o voto sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019, recusando «pressões inaceitáveis» por parte
do primeiro-ministro e do Presidente da República.
Em conferência de imprensa, na sede comunista,
em Lisboa, Jerónimo de Sousa frisou que o partido
«mantém a sua autonomia e a sua independência de
avaliação» face a uma proposta que, sublinhou, ainda não é conhecida.
O líder do PCP considerou que as «declarações convergentes do Presidente da República e do primeiro-ministro» sobre o Orçamento do Estado para 2019 e
sobre o prazo da legislatura «visam desviar da avalia-

VIANA DO CASTELO

DR

Inquérito DM online

ção concreta» do documento e «reduzir as opções da
política do Governo ao texto orçamental».
«Ou seja, na opinião do Presidente da República e
do primeiro-ministro, não interessa o que a proposta de Orçamento diz. Interessa é ser votado ou não.
Ora, nós pensamos que isto é uma pressão inaceitável e uma visão muito restritiva em relação à importância que assume a lei de Orçamento do Estado para 2019», criticou Jerónimo de Sousa.
Perante aquelas «posições convergentes» que, segundo o secretário-geral comunista visam «pressionar o PCP», os comunistas mantém «a sua autonomia
e independência de avaliação» e não «cederá a pressões ou condicionamentos».

Restaurantes do Norte, acrescentou
que hoje voltam a realizar-se plenários no Porto e em Lisboa, pelas
14h00, para decidir se a paralisação
é mantida.
Esta paralisação começou às 00h00
de quinta-feira por tempo indeterminado. A cada dia os trabalhadores decidem se mantêm a greve no
dia seguinte.

