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Gastos médios de férias
egundo dados duma entidade de observação de comportamentos, em média, os portugueses tencionam gastar
667 euros em férias, compreendendo os meses de julho a setembro…
deste ano.
Comparativamente aos anos anteriores nota-se
um abaixamento significativo. Eis os dados disponíveis sobre os gastos dos portugueses em férias do verão: 2017 – 950 euros; 2016 – 884 euros;
2015 – 706 euros; 2014 – 767 euros…
Desde logo poderemos e devermos questionar qual o significado mais profundo desta quebra de valores gastos com férias. Será um reflexo de que nem tudo vai tão bem como nos dizem
os governantes? Será uma maior consciencialização de que é precisa moderação nos gastos, pois
há outras prioridades? Já aprendemos a moderar-nos nos gastos ou ainda estamos a criar hábitos
de sensatez e bom senso?

S

O quadro de qualidade
da nossa sociedade tem
ainda de evoluir mais
para a justiça, onde cada
qual possa usufruir dos
seus direitos, mas sem
ofender iguais condições
de outros concidadãos.
= Diante destes dados simples e talvez nem tão
significativos de imediato, teremos de aprender a
conviver com a “bolha” do turismo com que nos
têm vindo a seduzir. O “boom” de procura do nosso país poderá tornar-se um “bluff” se outras condicionantes forem introduzidas no sistema vigente de economia. Os vários tentáculos com que o
fenómeno do turismo tem sido servido poderão
revelar-se insuficientes para suportar os enganos
com que certos dirigentes – políticos, económicos, sociais e culturais – se vão exibindo por agora. Com efeito, uma sociedade suportada por uma
economia da diversão não irá longe e com facilidade entrará em crise se alguns fatores – segurança,
confiança, hospitalidade, educação cívica – forem
introduzidos com maior ou menor vulnerabilidade.
Torna-se perigoso “colocar todos os ovos no mesmo cesto” – diz-se em certas circunstâncias. Ora,
isto mesmo poderemos dizer sobre esta questão
do turismo, pois a opção de quase tudo canalizar
– investimentos, obras, iniciativas económicas e
culturais – para o turismo é cada vez mais perigoso, desde o âmbito humano até às razões ambientais. Dá a impressão que se quis fazer do turis-

mo um espaço fácil e rápido de ganhar dinheiro,
mesmo que à custa dalguma descaraterização do
nosso ser identitário mais profundo…
= À mentalidade do período de férias – quase
obrigatório e sagrado – temos vindo a assistir também a uma espécie de endeusamento desse tempo
que devia ser de descanso, como se isso fosse algo que “dá estatuto” à pessoa pelo local onde – ou
donde se mostra… na vivência faceboquiana – alguém vai de férias. Locais de grande procura têm
vindo a tornar-se alvo de excessivo movimento,
onde de descanso pouco ou nada fica. Com certa frequência se quer dar “boa” impressão na vizinhança, segundo o (pretenso) lugar de férias… até
pela t-shirt exibida, querendo dizer por onde se
andou… real ou virtualmente. Quantas vezes imagens, posts e outras informações, através do facebook, fazem das férias um estendal de falta de
senso, levando as pessoas a cometerem erros que
podem ser fatais para a segurança das próprias casas nesse período de tempo. Quantas vezes seria
bem mais benéfico que se cultivasse a discrição e
não tanto a ostentação, garantindo às pessoas que
sejam vistas mais pelo que são do que por aquilo
que pretendem dar impressão que têm ou querem mostrar.
= Mesmo de forma, simplista os números aduzidos aos gastos em férias projetados para este
ano significam mais do que o “ordenado mínimo
nacional” estipulado por lei. Estes dados nivelam
todos os que pretensamente façam ou não férias,
mas, quantos outros, gastarão muito para além daqueles números, tendo ainda em conta quem não
chega àquela bitola. Assim o quadro de qualidade
da nossa sociedade tem ainda de evoluir mais para a justiça, onde cada qual possa usufruir dos seus
direitos, mas sem ofender iguais condições de outros concidadãos. Efetivamente é neste ponto que
temos muito a caminhar mais pela igualdade que
não tenha as mãos voltadas para dentro, mas que
esteja capaz de viver em solidariedade com respeito e sensatez… Esta como qualidade humana,
infelizmente, nem sempre é tida na devida conta, parecendo, em muitos casos, que tem estado
em saldos… ao longo de todo o ano.
A quem possa ter (ou estar) férias, boas férias.
A quem as ainda não teve (ou não terá), que o trabalho não subjugue a liberdade pessoal e familiar.

Não te casas?

S

abes por que razão não me caso? Não é por comodismo como disseste há tempos neste espaço. Não
posso casar como era meu desejo porque não tenho emprego a tempo certo; não sei se posso assumir a responsabilidade de construir um lar quando
tudo é tão precário. Imagina: eu tenho um emprego por seis meses; não sei se mo renovam ao fim desse tempo e
se mo prolongam não sei por quantas vezes. Nunca sei se um dia
passarei a efetivo e mesmo que isso seja possível nunca saberei se
a empresa, onde agora trabalho, vai ser vendida a qualquer grupo económico que, numa remodelação e racionalização de efetivos, me põe na rua ou, como alternativa, me convida a mudar
de terra sem me assegurar casa para lá viver ou compensar o nível de vida da nova morada. Se for posto na rua, como vou pagar
a água, a luz, a comida e o sustento da mulher e dos filhos se os
houver? Estamos num mundo que o melhor é não arriscar numa
perspetiva de vida estabilizada. Este estado de constante e contínuo sobressalto, apodera-se de mim e faz com que as minhas
opções, entre elas a de constituir família, seja uma aventura. Eu
tenho vergonha de falhar e mais grave ainda, tenho medo de arrastar com o meu falhanço uma mulher e os filhos desta relação;
repara como eu já não fui capaz de dizer, deste casamento e disse desta relação, porque é mesmo isto que se passa; o casamento
desapareceu e foi substituído por um ajuntamento a prazo, aliás
em consonância coerente com a temporalidade do emprego. Falas de emprego do Estado? Mas talvez não saibas que é o Estado, digo, Governo, quem dá o exemplo de trabalho precário. Vê
o que se passa por aí de recibos verdes; se um jovem pode casar
para toda a vida com a mulher que escolheu para ser a mãe dos
seus filhos, oferece-lhe o quê? Um emprego por seis meses? Os
filhos desta precariedade são as vítimas últimas deste sistema de
emprego e casamento a prazo, porque se veem depois da separação dos pais, separados dos irmãos: um fica com a mãe outro
com o pai e se mais houver outros com os avós e aquela união
precária esboroa-se antes de solidificar. Quando se fala em natalidade e a fazer apologia para mais descendência ou a falar em
políticas de natalidade e fecundidade, deveria primeiro falar-se
das políticas de emprego estável, ordenados dignos, dignidade do
trabalho, respeito pelos empregados pelo menos como obreiros
das mais-valias; sem estas políticas tudo e todo o resto é conversa fiada. Acusam-nos de não querermos o casamento e é verdade.
Mas não é por não querermos é porque não podemos. Deem-nos
condições de estabilidade laboral e verão como seremos capazes
de constituir família à imagem dos nossos avós e pais. É verdade
e cogito: os casais precários estão a substituir os filhos por cãezinhos e depois grita-se que a natalidade está a diminuir e que,
neste caminhar, a espécie humana não só se não renova como
tende a desaparecer. A estabilidade laboral ganha assim foros sociais muito para lá do âmbito das reivindicações sindicais, conceito e preceito religioso ou políticas governamentais; torna-se
um caso sociológico porque a sociedade que se não renova é sociedade condenada a morrer. Basta ver como envelhece a sociedade portuguesa para adivinharmos o seu desaparecimento. Cada vez há mais velhos e cada vez há menos novos. Ora, onde se
tira e se não põe a dever fica. A estabilidade no emprego ganha,
assim, foros de responsabilidade social, salta fora do âmbito político, ultrapassa e muito a reivindicação sindical, coabita com a
natalidade porque se situa num patamar civilizacional. Um emprego estável vale por um lar. Boas férias e até setembro.
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hoje

Braga

Este é um local
muito agradável
e agora tem novas
condições.

A piscina
da freguesia
está aberta
a partir de hoje.

JOÃO ALVES

Apresentação do Festival
"Do Bira ao Samba",
na igreja da Lapa, às 14h15.

Avelino Lima

Freguesia de Lamas
reabre piscinas ao público

Equipamento da Junta de Freguesia já está em funcionamento

Na tarde de ontem
a Freguesia de
Lamas celebrou
a requalificação
e ampliação da
Junta e balneários
da piscina.

acessibilidade.
Nesse seguimento,
procedeu-se também à
requalificação dos balneários, dotando-os de
cacifos, chuveiros e ins-

Assegurou-se ainda a
acessibilidade ao exterior da piscina através
da construção de uma
rampa.
A autarquia explicou

ções sanitárias masculinas, femininas e mobilidade condicionada.
O presidente da Câmara de Braga, Ricardo
Rio, explicou que «to-

Avelino Lima

FREGUESIA

Ana marques pinheiro

A

Freguesia de Lamas realizou ontem a inauguração
da requalificação e
ampliação do edifício da
sede da Junta da Freguesia, dos balneários da piscina e a acessibilidade à
mesma.
A requalificação e ampliação do edifício existente teve como principal objetivo conferir
melhores condições gerais de funcionamento,
nomeadamente ao nível
da segurança, conforto e

Inauguração contou com a presença da Câmara Municipal de Braga

talações sanitárias acessíveis, para além da criação
de um posto de primeiros socorros.

que houve necessidade
de se construir um novo
volume exterior de apoio
às piscinas, como instala-

dos os equipamentos por
muito bem construídos
que sejam, chegam a um
ponto em que têm de ser

renovados, requalificados e adaptados a outras
necessidades».
«Em relação a este
equipamento, já tínhamos tido, no mandato anterior, um diálogo muito próximo com a Junta
de Freguesia, no sentido
de promover esta intervenção. Sentimos que deviam ser feitas algumas
correções, introduzir novas valências, como as casas de banho, melhoramento dos balneários, e
esta melhor articulação
entre o edifício da Junta de Freguesia e o espaço exterior. Não foi concretizado de forma tão
célere quanto nós desejaríamos. A partir do momento que adjudicámos
uma empreitada acabamos por estar nas mãos
do empreiteiro que a vai
executar», referiu Ricardo Rio, na inauguração
das obras.
O presidente da Junta
de Freguesia de Lamas,
João Alves, afirmou que
a piscina atrai «gente de
vários concelhos». «Toda
a gente vem para a piscina de Lamas porque é
um local muito agradável,
tem sol de manhã à noite e agora com as novas
condições, as pessoas vão
voltar mais vezes», disse o presidente da Junta.
João Alves disse ainda
que as obras não estão
totalmente terminadas.
«Faltam alguns detalhes, mas está aberta ao
público. Não podemos
esperar mais.
Falta ultimar os elevadores e alguns trabalhos
de carpintaria», mencionou o responsável.

Breve

Eclipse encheu
Mosteiro de Tibães
de "curiosos"
fenómeno O Mosteiro
de Tibães recebeu cerca
de 400 pessoas para a observação do eclipse da lua.
Segundo a organização
«as nuvens, que fizeram
questão de não faltar ao
evento, não conseguiram
atenuar a “magia” do fenómeno astronómico».
O diretor do Centro
Ciência Viva de Braga,
João Vieira, afirmou que
«foi talvez o evento de astronomia mais concorrido de sempre organizado em Braga, um recorde.
Apesar do céu não estar
limpo o evento foi um sucesso e os presentes puderam ainda observar Júpiter, Saturno e Marte».
A atividade foi organizada no âmbito da "Ciência Viva no Verão", um
programa organizado a
nível nacional há mais
de 20 anos pela Agência
Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica. A sessão em Tibães é
já um hábito há mais de
10 anos.
Uma das maiores curiosidades das pessoas presentes em Tibães foi tentar perceber o porquê da
lua ter ficado “vermelha”.
João Vieira explicou que
durante o fenómeno, «embora a lua não receba luz
direta do sol, recebe a luz
de forma indireta». «Essa
luz é avermelhada pois os
comprimentos de onda
menores (luz azul e verde) são filtrados e espalham-se na nossa própria
atmosfera chegando apenas à lua comprimentos de
onda maiores (avermelhados). Daí a origem do nome lua de sangue», disse
o diretor.
O próximo eclipse que
será visível em Portugal será a 21 de janeiro de 2019.
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projeto já ganhou vários prémios

DR

Jovens criam cápsula subterrânea
que avisa em caso de incêndio

5

Alunos do CLIB apresentam ideia inovadora

O projeto da Extinctus Enterprise
foi o vencedor do Concurso de Ideias
Inovadoras para a Prevenção de Incêndios
e Revitalização Socioeconómica das áreas
afetadas.

S

ão cinco alunos do
Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB) e não ficaram indiferentes aos
fogos que devastaram
o país, no ano passado.
Criaram o projeto
"Extinctus Enterprise"
e construíram uma cápsula subterrânea com um
sensor, que em caso de
incêndio, deteta o aumento da temperatura
do solo e emite um sinal de rádio alertando os
bombeiros ou proprietários de áreas privadas.
Diogo Vale, Maria Pereira, Margarida Machado, Matilde Mendes e
Taís França afirmaram
que querem «criar uma

mudança positiva no
mundo».
O projeto classificou-se como a melhor
proposta apresentada
no Bootcamp em Empreendedorismo Social
do IES – Social Business
School.
Após a sua candidatura ao concurso de ideias
inovadoras para a prevenção de incêndios, o
projeto dos alunos do
CLIB da Extinctus Enterprise foi o vencedor
do concurso.
Perante os incêndios
que deflagraram em Braga, o grupo decidiu pensar em algo.
«Vimos as pessoas todas em desespero à noite

e um dos problemas neste incêndio é que estava
tudo a arder e a polícia
dizia que os bombeiros
estavam todos ocupados noutro incêndio e
que não conseguiam
organizar, eles não estavam preparados para esta procura do seu
trabalho. Nós acreditamos que é a nossa res-

ponsabilidade trazer para Portugal e para o resto
do mundo, um produto que melhora esta organização dos bombeiros», explicaram.
Os cinco alunos do

CLIB acreditam que,
com a sua ideia de negócio, promovem de
forma inequívoca sinergias que visam a eficácia
das forças de combate
aos incêndios e a sustentabilidade ambiental.
A equipa Extinctus
Enterprise representou
Portugal na competição
da JAEurope, em Belgrado, de 16 a 19 de julho, a “CoYC2018". Na
competição europeia a
mini-empresa do CLIB
foi distinguida com o
prémio de excelência
tecnológica pela AT&T,
precisamente com a “Ignis Capsule”, um produto inovador destinado a
prevenir a propagação
dos fogos florestais e que
deverá reduzir drasticamente o impacto social,
económico e ambiental
deste flagelo, que tanto
afeta em Portugal.
O produto encontra-

JOVENS CRIARAM
A IDEIA
INOVADORA

Cápsula está
patenteada
e em fase de
funcionamento
O Laboratório Ibérico Internacional
de Nanotecnologia
e a empresa de tecnologia de informação SÉTIMA,
ajudaram no desenvolvimento da
cápsula.
O grupo confessa que desde a
ideia inicial até ao
produto final, a
cápsula passou por
muitas alterações.
O produto final é
em termoplástico,
que suporta temperaturas muito altas.

-se já patenteado e em
fase de funcionamento,
tendo sido desenvolvido
em parceria com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) e a empresa
de tecnologias de informação, SÉTIMA.
O grupo referiu que
o colégio sempre os impulsionou a participar
em vários projetos, desde empreendedorismo
a ciências.
«Este projeto tinha como objetivo criar uma
ideia, pô-la em prática,
que possa beneficiar o
país e promover a sustentabilidade. O INL ajudou-nos a produzir o
nosso protótipo. Há uma
nos
aplicação de telemóvel
apl
que avisa os bombeiq
ros, mas a aplicação
pode ser alargada
aos proprietários
de áreas privadas.
Nós queremos começar a produzir
as nossas cápsulas
em massa e começar
a vender para o país
todo. Queremos cometod
çar a vender para o Governo, porque eles têm
3% da floresta, então é o
público mais fácil», afirmaram os jovens.
Os jovens já se reuniram com o presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, e
pretendem agora marcar uma reunião com o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, de forma a apresentarem a ideia.
O Colégio Luso Internacional de Braga que
os alunos frequentam é
uma escola com currículo internacional, com
alunos entre os 3 e os 18
anos, de várias nacionalidades além da portuguesa, com formação bilingue, em português e
inglês, desde os primeiros anos.
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Festividades do Santíssimo Sacramento e do Sagrado Coração de Jesus

Levantamento do arco é um dos momentos altos das festividades que decorrem em Sobreposta

Anúncio Hasta Pública

Noite Branca Braga 2018
Torna-se público que irá realizar-se, no próximo dia 1 de Agosto de 2018, às 14h30, no Edifício gnration, na
Praça Conde de Agrolongo N.º 123, a hasta pública para adjudicação do direito de exploração, para o evento designado como Noite Branca Braga 2018, de 14 stands de vendas de bebidas, a colocar em vários pontos da cidade.
Todos os interessados poderão consultar o regulamento do direito de concessão em hasta pública e
respetivos anexos no Balcão Único da Câmara Municipal de Braga, ou através do site institucional em
www.cm-braga-pt (http://goo.gl/xvYSAr).
Município de Braga

DR

Freguesia de Sobreposta
marcaram presença neste evento.
Cumprindo-se a tradição, o arco partiu de Lageosa, carregado por homens e mulheres até ao
adro da igreja paroquial.
Com cordas e escadotes,
foi possível levantar o arco naquele que foi um
dos momentos altos da
festividade.
Ontem, destacou-se a
missa solene, sermão ao
Sagrado Coração de Jesus e a procissão que voltou a envolver a população de Sobreposta.
Para além dos habituais
atos religiosos não faltaram a música popular e
muita animação.
Mantendo a tradição,
as festas voltaram a atrair
muito público de dentro
e de fora da freguesia de
Sobreposta.

DR

A

freguesia de Sobreposta viveu, este fim de semana,
as festas em honra do Santíssimo Sacramento e do Sagrado Coração de Jesus. Centenas
de pessoas participaram
nas festividades e em especial no levantamento do
arco e nos atos religiosos.
No sábado, a população reuniu-se para levantar o arco, junto à igreja
paroquial.
Mais de uma centena de
pessoas ajudou a transportar e a levantar o arco de
Sobreposta, um momento que simboliza a união e
a capacidade de colaboração das gentes da freguesia.
Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal
de Braga, Firmino Marques, vice-presidente da
autarquia bracarense, e
o executivo da Junta de

DR

Sobreposta vive fim de semana em festa
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obras de reabilitação da capela de santa marta do leão são cada vez mais urgentes mas fundos comunitários ainda não estão disponíveis para a

A Confraria
de Santa Maria
Madalena e de
Santa Marta do
Leão estima em
um milhão de
euros, a verba
necessária para
reabilitar as duas
capelas situadas
na Falperra e
fazer as obras de
requalificação do
extenso corredor
que liga os dois
templos.

JOaquim martins fernandes

O

valor de referência, que não traduz
o montante exato
das obras que são
cada vez mais prementes, foi avançado ontem
ao Diário do Minho pelo presidente da Confraria que gere o santuário
que integra as capelas de
Santa Maria Madalena e a
de Santa Marta do Leão.
«Temos previsto duas intervenções possíveis: uma
que inclui todas as obras
e outra que só contempla
as intervenções mais urgentes. Mas penso que um
milhão de euros já permitirá a realização das intervenções que consideramos importantes», disse

Miguel Santos, acrescentando que «o problema é
que ainda não existem» linhas para a apresentação
de candidaturas aos fundos europeus.
«Assim que for lançado um Aviso de Candidatura, vamos concorrer de
imediato, porque já temos
os projetos de intervenção concluídos», continuou o responsável, dando nota de que as obras
previstas incidem sobre
a capela de Santa Maria
Madalena e preveem a requalificação total da capela de Santa Marta do Leão,
que se encontra em estado
avançado de degradação.
Os trabalhos que a Confraria quer que sejam financiados pelos fundos
da União Europeia serão
extensíveis ao corredor
que liga as duas capelas
e que acolhe muitas dezenas de vendedores, na
romaria de Santa Marta.
O espaço envolvente
aos dois templos será também objeto de intervenção. «Além de se criarem
melhores condições para
os romeiros e os vendedores, será uma forma de
colocar ordem neste espaço, que, frequentemente,
não é bem tratado pelos
"motards"», salientou Miguel Santos, que não colocou de lado a possibili-

Avelino Lima

Confraria à espera de um milhão
para reabilitar capelas na Falperra

Capela de Santa Maria Madalena envolve freguesias de Guimarães e de Braga

dade de a candidatura da
Confraria ser enquadrada no âmbito do projeto
intermunicipal que foi
assumido pelas câmaras
municipais de Braga e de
Guimarães para os Montes Sacros dos dois concelhos. O líder da entidade

Confraria poderá
integrar a sua
candidatura
no projeto
alargado dos
Sacros Montes.

O avançado estado de degradação em
que se encontra a capela de Santa Marta do Leão levou a Confraria a avançar com obras de emergência e que
estavam ontem devidamente assinaladas à entrada e no interior do templo. O propósito de alertar os devotos
e os fiéis em geral para os eventuais
«perigos» e «incómodos» resultantes
das obras despertava as atenções para o altar da capela, onde estão con-

Avelino Lima

Obras urgentes em curso
na Santa Marta do Leão

Área do altar é a que evidencia mais sinais de degradação

religiosa vê essa possibilidade «como uma boa
alternativa», até porque
o projeto dos dois municípios «poderia ter efeito chapéu» para a candidatura da Confraria que
gere as capelas de Santa
Marta e Maria Madalena.

centrados os trabalhos. Um buraco
de dimensões assinaláveis no teto do
altar e diversas fendas evidenciam o
mau estado do interior do templo.
O interior da capela tem também
vários sinais evidentes de infiltrações
de água da chuva, que causaram já a
destruição parcial de uma escadaria
e grandes danos em toda a pintura.
No exterior, a imagem de degradação é generalizada. O templo surge "pobre" perante a capela de Santa
Maria Madalena e também os vitrais
reclamam por obras de reparação.

Destaque

Para o presidente da
Confraria, a romaria de
Santa Marta continua
a impor-se como as
segundas maiores festas de
Braga.

Miguel Santos destaca o
facto de cativarem devotos
de todo o Norte, mas
reconhece uma ligeira
queda nos vendedores.
«Apesar de os fixarmos,
quando envelhecem, há
filhos que não ocupam o
lugar dos pais», disse.
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Avelino Lima

a apresentação de candidaturas

Mais devoção
numa romaria
com vendedores
algo insatisfeitos

V

publicitava o vendedor,
enquanto ia entregando
a mercadoria.
Ao lado, a concorrência
não se fez esperar. «Se é
uma pessoa asseada, então tem aqui 18 lindos panos para limpar as mãos
e a cozinha. E ainda leva esta tolha de piquenique e estas luvas para fazer churrasco. Tudo por
5 euros. Apressem-se que
eu só posso vender até às
11h00, hora a que vai começar a santa missa», contrapôs o concorrente das
toalhas de mesa.
O apelo ao «compre,
compre, que é barato» sinalizava uma oferta grande e variada. Desde os enchidos ao azeite, passando
por doces de romaria, pão,
farturas, fruta e legumes.
Brinquedos para os mais
novos e roupa e acessórios de moda para todas
as idades também faziam
parte dos produtos.

Romeiros enchiam o extenso corredor das vendas, mas as compras não eram muitas

Devotos encheram capela de Santa Maria Madalena
Avelino Lima

ários milhares de
romeiros cumpriram ontem a tradição de se deslocarem à Falperra, para pagar
as promessas feitas a Santa
Marta do Leão ou a Santa
Maria Madalena. Mas se
era evidente a forte adesão a uma das maiores romarias do Baixo Minho,
também eram notórias as
queixas dos vendedores,
que culpavam a crise por
os negócios estarem abaixo das expetativas.
Em declarações ao Diário do Minho, José Pinto,
não deu a vinda de Lamego para a Santa Marta
por perdida, mas não tinha grandes motivos para festejar. «As vendas estão a decorrer mais ou
menos», disse o comerciante de enchidos e fumeiro, orgulhoso da qualidade dos produtos que

enchiam a sua banca.
Mais à frente, na banca
da pastelaria "Doce Rosinha", das Caldas das Taipas, as queixas tinham
sabor mais amargo. «O
negócio está mal», atalhou José António, para
corrigir de imediato para
um «mais ou menos». Na
romaria apenas durante
o dia de ontem, o pasteleiro tinha a «esperança
de que o negócio recuperasse ao longo do dia.
Bem mais animada estava a venda de toalhas e
panos de cozinha, que se
fazia nas imediações da capela de Santa Maria Madalena. «Cada toalha custa 10 euros. E como tenho
aqui na mão cinco toalhas,
são 50 euros. Mas hoje estou por tudo e vou fazer
uma loucura.
Quem tiver uma nota de 10 leva estas cinco
toalhas e vê-se logo que
é uma pessoa asseada»,

Avelino Lima

Joaquim martins fernandes

Lenda dá nome à capela
Avelino Lima

A

Fonte do Leão é dos
atrativos do conjunto religioso da
Falperra. Localiza-se sensivelmente a meio
do percurso de acesso à
capela de Santa Marta do
Leão, do lado esquerdo,
no sentido ascendente.
Segundo uma lenda,
terá sido construída para
afugentar os muitos ursos que existiam na zona. Diz a lenda que a figura do leão, associada ao

ruído causado pela escorrer constante da água, foi

suficiente para afugentar
os temidos ursos.

Muitos fiéis foram pagar promessas a Santa Marta do Leão
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Santa Marta 2018

Festa organizada pela paróquia de Esporões mantém tradição

DM

Jorge Oliveira

DM

Milhares de romeiros manifestaram
devoção a Santa Marta

A

lguns milhares de
devotos subiram
ontem ao ponto
mais alto de Braga para celebrar a festa
em honra de Santa Marta,
cumprindo uma tradição
antiga que atrai romeiros
de várias partes do Norte do país.
Este ano, a missa campal no monte de Santa
Marta das Cortiças, em
Esporões, foi celebrada
pelo pároco local, o cónego Abílio Duarte, que
exortou os fiéis a acolherem a Jesus nas suas casas, nas suas famílias, tal
como fez Santa Marta e
os seus irmãos Maria e
Lázaro de Betânia.
«Jesus deve ser um
companheiro que habita na nossa casa e que nos
acompanha na nossa vida. Jesus não está morto, Jesus está vivo e vive
connosco e nos acompanha se estivermos no
amor de Deus», disse o
sacerdote.
O cónego Abílio Duarte enfatizou que o mais
importante na vida é o
amor, em primeiro lugar
o amor a Deus e depois o
amor ao próximo, e que
«quem não ama não conhece a Deus».

Culto no Monte de Santa Marta é muito antigo

Disse ainda que em tudo o que fazemos nunca
devemos cair no «ativismo» ou na «hiperatividade» como acontece a
muitas crianças que são
«superestimuladas».
«Cada coisa que a gente faça deve fazê-la por
amor. Devemos amar
mesmo a pessoa mais inconveniente, a pessoa que
nos faz mal ou que nos é
antipática. Esse é o amor
cristão», assinalou.
Lembrou que Deus
«enviou Jesus Cristo à Terra para nos amar» e como
resposta «devemos corres-

ponder ao amor de Deus,
levando a toda a parte o
Seu amor que concretiza
nas boas ações, no amor
ao próximo».
«Se queremos ser verdadeiros cristãos devemos
procurar praticar o amor
que Jesus nos ensinou»,
acrescentou o pároco de
Esporões
A festa de Santa Marta das Cortiças, que começou sexta-feira, teve
ontem o seu ponto alto
com as celebrações religiosas, momentos em que
os romeiros demonstraram uma «ligação muito

SERRALHARIA DAS GRANJAS, LDA
EXECUTAMOS TODO O TIPO DE TRABALHOS EM:

• Ferro • Alumínio
• Inox • Portões
• Automatismos
Rua João Ferreira da Silva, n.º 4/6 - Esporões - Braga | Tel.: 253 684 719
geral@serralhariagranjas.com | www.serralhariagranjas.com

Devotos provêm de vários pontos do Norte do país

afetuosa e uma devoção
grande a Santa Marta».
Esta secular romaria
atrai devotos de todo o
Norte do país. Uns já conhecem a romaria, mas
há sempre quem vá pela primeira vez. Foi o caso de um casal de Famalicão que subiu ao monte
de Santa Marta das Cortiças para cumprir uma promessa, acompanhado pelo filho de sete anos.
«Viemos a convite da
minha sogra que fez uma
promessa pela minha esposa», disse Andrias Ferreira.
Normalmente, os ro-

meiros dão algumas voltas em torno da capela, em
oração, antes de depositarem no altar os objetos em
cera (barrigas, peitos, pernas, corações, rins, etc.).
Conceição Oliveira, natural de Guimarães, já vem
a esta romaria desde criança, acompanhada pela mãe,
Conceição Pinto. Devota
de Santa Marta, todos os
anos se dirige ao interior
da capela para agradecer
à santa as graças concedidas por sua intercessão
e faz questão de colocar a
imagem da santa em cima
da cabeça.

Santa Marta é advogada das donas de casa,
serventes, cozinheiros,
camareiros e especialistas em dietética. Daí que
boa parte das promessas
e do culto ligado a Santa Marta tenha a ver com
problemas ligados ao aparelho digestivo e as chamadas "doenças das mulheres" (questões do foro
ginecológico).
No final da missa campal muitos devotos aproveitam a fresca do monte
para almoçar, em família, os farnéis que levaram de casa.

SERRALHARIA
JOSÉ CARVALHO & FILHOS, LDA
• Caixilharia, gradeamentos e restauros em alumínio
• Estruturas metálicas
• Portões e automatismos
• Mobiliário de ferro

• Corte e quinagem de chapa até 3 metros
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E-mail: serralharia.jc@hotmail.com
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Esporões

DM

A

Paróquia de S. Tiago de Esporões pretende levar por
diante um conjunto de melhoramentos na
área envolvente da capela
de Santa Marta. A vontade
de valorizar este espaço
religioso foi reafirmada
ontem pelo pároco local,
o cónego Abílio Duarte,
a quem coube presidir à
celebração da solene Eucaristia da festa em honra de Santa Marta.
O cónego Abílio Duarte
adiantou ao Diário do Minho que a paróquia tem
também o desejo de voltar a explorar a parte arqueológica, numa zona
ao lado da capela, onde
em tempos houve escavações e ficou tudo a céu
aberto, mas depois o sítio foi tapado por questões de segurança.
Este espaço arqueológico junto ao recinto
pertence à paróquia de
Esporões.
A realização de melhoramentos no alto do monte de Santa Marta passa,
em parte, pelos acessos,
nomeadamente o arranjo da estrada para a Falperra e o acabamento da
estrada que vem de Esporões até ao monte.
«É importante termos
melhores acessos para que

Acessos ao recinto vão ser melhorados

as pessoas venham mais
facilmente aqui e desfrutem desta beleza que é
obra da criação de Deus»,
disse o pároco.
Alguns automobilistas que subiam o monte
pela estrada da Falperra
queixaram-se pelo facto de não poderem levar
os carros até mais próximo da capela para assistir à missa das 11h00,
sendo obrigados a fazer
meia-volta.
O pároco de Esporões
lamentou as dificuldades
que ainda existem a nível
de acessos, mas está con-

victo de que os problemas serão minimizados
quando forem realizadas
as intervenções previstas.
Um trabalho que, disse o cónego Abílio Duarte, terá de envolver a Câmara Municipal de Braga
e também o Serviço de
Arqueologia responsável, porque a paróquia sozinha não tem possibilidades de levar por diante as obras.
«Nós sozinhos não conseguimos, mas em conjunto com as autoridades queremos valorizar
este local, porque é um

DM

Paróquia de Esporões quer valorizar
espaço em torno da capela

Cónego Abílio Duarte

espaço muito bonito, é a
zona mais alta de Braga,
mais alta do que o Sameiro, um lugar lindíssimo

Capela está
aberta aos
domingos até 29
de outubro, das
9h00 às 17h00.
No dia 15 de
agosto (quartafeira) também
abre para uma
missa, às 11h00.

que a maior parte dos habitantes de Braga não conhece», disse o sacerdote.
Deste monte avistam-se lugares desde o concelho de Guimarães, como
a montanha da Penha, até
ao litoral de Esposende.
A paróquia de Esporões tem feito um esforço acrescido para manter o espaço apresentável
e atrativo. Com a ajuda
de voluntários tem sido
possível fazer a manutenção das áreas ajardinadas
e mesas para merendas.
Os romeiros que não
levam merendeiro po-

dem contar com um bar
e um restaurante instalados numa casa ao lado
da capela.
«Procuramos ter as estruturas adequadas para
acolher a todos os romeiros que vêm a esta festa,
muitos deles vêm de longe, em autocarro, porque
há uma longa tradição»,
acrescentou o pároco.
O culto no Monte de
Santa Marta é muito antigo. Há documentos históricos que referem a
existência neste monte
de uma ermida no século IX.
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Trilhos Bragueses
Rui Ferreira

A imagem de Santa Marta desceu
à cidade de Braga a 14 de fevereiro
de 1918, na sequência de um
clamor realizado para pedir chuva.
Acompanhada pela imagem de Santa
Maria Madalena, percorreram as
principais ruas da cidade em procissão.

Santa Marta na Falperra
DR

M

arta, a amiga de
Jesus natural de
Betânia, cuja memória é assinalada anualmente a 29 de
julho, tem na cidade de
Braga uma especial devoção. Instaurada, segundo se crê, ainda na Idade
Média, num dos contrafortes da Falperra, mais
propriamente na montanha das Cortiças, esta
evocação implantou-se
num dos lugares onde a
ocupação humana manifesta mais desenvolvidos
fundamentos no território bracarense. Um povoamento da Idade do
Ferro, ocupado posteriormente por romanos
e suevos, atesta a ancestralidade daquele lugar.
A capela de Santa Marta mantém a orientação
canónica, com sua porta
voltada a poente, dando
nota de uma origem anterior a 1520, a data assinalada no seu arco cruzeiro, juntamente com
o brasão do Arcebispo
D. Diogo de Sousa. Talvez
a evocação deste orago recue a essa data, todavia a
existência de um espaço
de culto aqui deverá mesmo ser precedente. E, no
presente, para além da
panorâmica que rivaliza
em alcance com o monte cimeiro (Sameiro) e de
uma imagem quinhentista
da devoção matricial, não
sobram mais motivos de
interesse para uma visita
à capela.
A romaria anual foi, nos
alvores do século passado, desviada para o sopé
da montanha. Uma pequena ermida devotada
igualmente a Santa Marta haveria de nascer junto
a um dos acessos à capela das Cortiças, talvez para permitir que aqueles a
quem faltava saúde e agi-

Segunda
romaria
de Braga

A capela de Santa Marta do Leão nasceu a partir de uma ermida subordinada à homónima
localizada na montanha das Cortiças

lidade para trepar as exigentes fragas ali expostas
pudessem cumprir a sua
devoção ou então para
servir de momento prévio de veneração antes
de ser atingido o objetivo final da peregrinação.
Há ainda uma terceira hipótese aventada por Albano Bellino. O “arqueólogo” bracarense atribui a
construção da ermida do
“leão” aos franciscanos
que se instalaram no sopé
da montanha, insinuando
que seria sua pretensão
rivalizar com as esmolas
que o pároco de Esporões angariava no monte das Cortiças. Desconfiamos desta versão, até
porque foi muito escassa a presença dos franciscanos neste local. O convento ficaria pronto em
1828 e em 1834 teve que
ser abandonado, na sequência da extinção das
ordens religiosas.
Independentemente
das motivações para a edi-

ficação desta segunda ermida, a verdade é que a
capela conhecida como
de Santa Marta do Leão
nasceu como sufragânea
ou apêndice da ancestral
capela de Santa Marta das
Cortiças. No início não
era mais do que um cubículo onde deveria existir
uma imagem do orago
apenas para ser vislumbrada a partir de uma
porta onde, certamente,
existiria uma caixa de esmolas.
Dada a dificuldade em
vencer a sinuosidade e
declive da montanha das
Cortiças é crível que a romaria se tenha progressivamente deslocado para
a pequena ermida, surgindo então o desígnio
de edificar um templo de
maiores dimensões. A alcunha “do Leão”, que surgiu para a diferenciar da
capela-mãe, terá provindo de uma fonte próxima
onde um leão esculpido
faz brotar a torrente.

A capela de Santa Marta
do Leão surge, imponente, coroando uma frondosa alameda, com sua torre sineira que se entrevê à
distância. Construída entre 1916 e 1917, a expensas do benemérito bracarense Júlio d’Amorim
Lima, tem alguns motivos
de interesse do ponto de
vista artístico. A imagem
da padroeira, que se eleva
no retábulo-mor, é da autoria do sublime escultor
bracarense João Evangelista Vieira e foi oferta de
Leopoldo de Sousa Machado, tendo sido benzida nas festas de 1916.
No entanto, um dos
elementos mais relevantes deste espaço de culto,
quiçá o mais importante,
é a talha ( já pouco) dourada que se expõe no interior. O conjunto formado por “altar completo,
púlpito, varandas e sanefas da igreja dos Remédios, tudo com talha e
douramento” seriam ar-

rematados por 605 mil
e 500 reis, por Luís Maria da Costa, natural de
Braga, sendo posteriormente integrados na capela de Santa Marta do
Leão. Recordemos que a
talha dourada que preenchia o interior do malogrado Convento dos Remédios, datava dos anos
1726-27, e nela trabalharam alguns importantes
nomes do barroco bracarense como Marceliano de Araújo, juntamente
com Francisco Machado
de Landim, Bento Ferreira e Manuel Silva. Só este motivo de interesse já
justifica uma visita a esta capela.
A advogada dos que padecem do estômago aparece, portanto, na Falperra
com dois relevantes centros de evocação, cujo percurso temporal se cruza
inequivocamente. Coexistindo há mais de um
século, estas duas capelas
dedicadas a Santa Marta
atestam a relevância deste
culto para os bracarenses.
A mais antiga é a das Cortiças, no alto do monte de
Esporões, no entanto, a
mais procurada é hodiernamente, e desde há um
século, a capela de Santa
Marta do Leão. Ainda hoje
subsiste um caminho entre estes dois espaços de
culto, firmando um vínculo demasiado evidente entre ambos.
A do Leão, dizem, fica já em território vimaranense, enquanto que a
primitiva está bem plantada em solo brácaro. Independentemente dos centímetros, mais ou menos
aproximados, que perfazem a linha de fronteira
dos municípios de Guimarães e Braga, este é inequivocamente um espaço dos bracarenses.

Ontem, mais uma
vez, os bracarenses
cumpriram a tradição e subiram à
Falperra no dia de
Santa Marta. Trata-se da sua segunda
maior romaria, logo depois do São
João. O percurso
que liga a barroca capela de Santa Maria Madalena à singela capela
de Santa Marta do
Leão respira festa e
alegria. Ornamentações, feira popular, restaurantes improvisados,
romeiros adonando-se dos bosques
em piqueniques
espontâneos, concertinas aqui e ali,
perfazem um cenário de celebração
que se repete ciclicamente. Já Albano Bellino se rendia a esta romaria
“grandemente concorrida” e que diverte o povo “com
interminável aranzel”. A festa, embora de organização
distinta, estende-se à vizinha montanha das Cortiças
onde se encontra o
ancestral espaço de
culto em honra de
Santa Marta. Aproveitando estes dias
de afluência singular, é possível também visitar a capela
do antigo convento franciscano, hoje ocupado por uma
unidade hoteleira.
Para quem gostar
de festa, não falta
bom vinho verde
e os petiscos típicos das romarias
minhotas.
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A escultura apresenta
a silhueta territorial
de Portugal, com o
recorte do emigrante.

A obra de arte
é da autoria do
escultor Cláudio
Alves.

A brochura “Viagem pela Biodiversidade:
a Abadia enquanto laboratório vivo” é
apresentada, às 10h00, no antigo edifício
do Lagar de Azeite, nas traseiras do
Santuário da Abadia, em Amares.

Belinho ergueu monumento ao emigrante
DR

O

s emigrantes de
Belinho foram homenageados, com
a inauguração de
uma estátua, no dia em
que se iniciavam as festividades de S. Pedro. A
simbologia do monumento alarga-se a todo o concelho de Esposende, numa homenagem a todos
aqueles que "deram novos mundos ao mundo".
A obra de arte, da autoria do escultor Cláudio
Alves, mereceu rasgados
elogios. O presidente da
Câmara de Esposende,
Benjamim Pereira, salientou a beleza da obra de arte, mas vincou o profundo

A simbologia do monumento alarga-se a todo o concelho de Esposende

alcance de tão assertivo
cinzel. «Não é apenas o
significado, que é profundo, mas é uma obra belíssima. Representa todos
os emigrantes, de todo o
país», disse Benjamim Pereira enaltecendo a iniciativa de Belinho.
O edil lembrou que
o Município está empenhado em homenagear
os emigrantes, com um
dia evocativo, marcado
para 16 de agosto.
Segundo o padre Manuel Ledo, a obra de arte «embeleza o centro comunitário de Belinho»,
enaltecendo o trabalho
da comissão de festas que

«consegue eternizar neste monumento todos os
emigrantes que deram novos mundos ao mundo».
Rui Almeida, da comissão de festas, destacou que
esta homenagem «ocorre
no primeiro dia das festas em honra de S. Pedro, que marca também
a chegada de tantos emigrantes» e destacou que o
«emigrante é um pedaço
de pátria pelo mundo».
O presidente da Junta
de Belinho e Mar, Manuel
Abreu, lembrou que este
«monumento é da freguesia e para a freguesia, encerrando profundo sentimento».

12

DIÁRIO DO MINHO /

Região / SEGUNDA-FEIRA / 30.07.18

www.diariodominho.pt

Evento

DR
DR

DR

Desfile etnográfico volta a ser ponto alto
das festas do concelho de Celorico de Basto

Rui de Lemos

salpicão caseiro de
Tagilde servido aos
populares que apinham as ruas ou o
majestoso Castelo de Arnoia são apenas dois dos
muitos quadros que desfilam, em carros alegóricos, pelas principais ruas
do centro da vila de Celorico de Basto em dia de
grandioso cortejo etnográfico. Anualmente, o
ponto alto das festas concelhias leva à rua o melhor
das tradições, usos e costumes do concelho, com
cerca de um milhar de figurantes que trajam a rigor e desfilam em carros
engalanados.
«Este cortejo tem sempre o envolvimento da
população, das freguesias e das coletividades,

O

com tudo aquilo que são
as nossas atividades mais
tradicionais, muito ligadas à terra e ao meio rural», ilustrou e valorizou
o presidente da Câmara,
Joaquim Mota e Silva. Ontem, a grandeza do desfile voltou a mostrar que
a tradição continua bem
viva e atrair milhares de
populares, que não quiseram perder de vista nenhum dos cerca de 70 carros alegóricos.
Inserido nas festas em
honra do padroeiro S. Tiago, o cortejo conta com a
participação de quase todas as freguesias do concelho que, durante meses, preparam o seu carro
alegórico a preceito para
fazer as delícias de quem
assiste ao desfile. «Este
cortejo faz-nos sempre
recordar e viver todos os
usos e costumes da nossa terra. É muito bonito
e uma grande emoção»,
considerou uma das populares, acrescentando
os encantos da simpatia
e gastronomia associada
aos festejos.
Aquela tradição vai pasando de geração em geração e constitui também
um ato de boas-vindas aos
muitos emigrantes que,
por estes dias, também regressam à terra para ma-

tar saudades e reencontrar familiares e amigos.
«Este cortejo já faz parte da memória da nossa gente e é também isso
que desejamos, que esta
tradição se renove, que
passe de geração em geração e se mantenha viva. Desejamos afirmar a
alma e o sentimento dos
celoricenses perante os
muitos que nos visitam
e gostam da nossa festa»,
sublinhou Joaquim Mota e Silva.
Ao longo de quase duas
horas, dezenas de carros alegóricos, das várias
freguesias do concelho,
desfilaram ao longo da
principal artéria da vila,
num ambiente de grande interatividade com
os milhares de pessoas
que aplaudiam o desfile. Nos veículos, alguns
dos quais de grandes dimensões, foram recriados momentos da etnografia local, sobretudo
das tradições rurais do
concelho, com destaque
para os objetos e gestos
das atividades agrícolas,
usos, costumes, artesanato e folclore. Os figurantes, de todas as idades, entoaram também
músicas das suas aldeias
e trajaram roupas de outros tempos.

DR

O cortejo
etnográfico
voltou, ontem,
a ser o ponto
alto das Festas
do Concelho de
Celorico de Basto.
O desfile retrata
os usos, costumes,
tradições e
memórias do povo
ligado à terra.

DR

Cortejo etnográfico saiu ontem às ruas de Celorico
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Investimento na educação

Câmara da Póvoa de Lanhoso oferece
cadernos de atividades a alunos do 1.º ciclo
DR

A

Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso vai oferecer os
cadernos de atividades a todos/as os/as alunos/as que frequentem 1.º
ciclo do ensino básico no
ano letivo de 2018/2019.
Esta medida insere-se
na intenção da Câmara
Municipal de reforçar os
apoios concedidos no ano
letivo de 2017/2018, minimizando o esforço efetuado pelas famílias povoenses, por forma a que
todos/as os/as alunos/as
possam dispor gratuitamente dos manuais escolares e dos cadernos de
atividades.
De lembrar que, no ano
letivo transato, os alunos
do 1.º ciclo do ensino básico foram abrangidos pelo regime de gratuitidade dos manuais escolares,
tendo a Câmara Municipal, através do pelouro da
Educação, complementado a medida preconizada

Autarquia
da Póvoa de
Lanhoso investe
perto de um
milhão de euros
só para
a Educação
Pré-Escolar
e 1.º ciclo de
ensino básico.

Câmara Municipal vai reforçar os apoios concedidos no ano letivo de 2017/2018

pelo Ministério da Educação com a distribuição
de livros de fichas/cadernos de atividades das diferentes áreas curriculares,
tendo em conta os esca-

lões inerentes à ação social escolar.
Esta é apenas uma das
vertentes do apoio prestado pela autarquia às famílias povoenses. «O in-

vestimento municipal,
atendendo ao universo dos alunos e ao facto
de o empréstimo de manuais escolares por parte
do Governo, não é mui-

to significativo. Mas esta
é uma pequena parte da
ação social escolar. Se tivermos em conta as refeições, o transporte (totalmente assumido pela

autarquia), o subsídio aos
Agrupamentos de Escolas
para implementação dos
seus projetos, estamos a
falar num investimento
avultado para um município da nossa dimensão,
estamos a falar de perto
de um milhão de euros
só para a Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo de ensino básico», refere a vereadora da Educação da
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Gabriela Fonseca.

freguesia de Tabuaças

O

Município de Vieira
do Minho assinalou,
na passada sexta-feira, o Dia dos Avós
com a abertura e inauguração do Espaço Multidesafios, na freguesia de
Tabuaças.
Esta iniciativa, realizada
em parceria com o Gabinete de Apoio à Família do
CLDS 3G “Vieira a Crescer”, a Junta de Freguesia
de Tabuaças e a Associação Desafios, proporcionou uma tarde de lazer e
convívio entre avós e netos, tendo como objetivo
principal chamar a aten-

ção dos mais pequenos
para o grande papel que
os avós desempenham no

Espaço
Multidesafios
é um local onde
poderão ser
realizadas
diversas
atividades
direcionadas
para os
diferentes
públicos.

seio familiar.
A tarde, que foi preenchida com um conjunto
de atividades, num convívio saudável entre gerações, contou com participação ativa de crianças e
seniores.
O presidente do Município, António Cardoso,
esteve presente na inauguração do Espaço Multidesafios, que inclui espaço internet e que será,
acima de tudo, um local
onde poderão ser realizadas diversas atividades
direcionadas para os diferentes públicos.

DR

Vieira do Minho assinalou Dia dos Avós
com abertura de Espaço Multidesafios

Presidente da Câmara esteve presente na inauguração
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Milhares visitaram "Mundo ao Contrário" de Paredes de Coura

Nuno Cerqueira
Nuno Cerqueira

Nuno Cerqueira

«Atingimos o ponto de maturidade»

A iniciativa "Mundo ao Contrário" chegou ontem ao fim em Paredes de Coura

O

presidente da Câmara Municipal de
Paredes de Coura
afirmou, ontem,
que o «Mundo ao Contrário atingiu o ponto de
maturidade».
Vítor Paulo Pereira fez

ao Diário do Minho um balanço do evento que junta cada vez mais estrangeiros, durante três dias,
no centro da vila, em torno de espetáculos de rua
“do novo circo”.
«Não precisamos de

crescer mais. O festival
foi crescendo pela divulgação dos pais que aqui
trazem as crianças. Estamos num ponto de maturidade grande do evento.
Temos que agora manter
o que temos», disse o edil

courense.
O “Mundo ao Contrário” terminou, ontem, em
Paredes de Coura, dando,
segundo o autarca, mais
um forte contributo para
a economia local, com os
alojamentos e estabeleci-

mentos de restauração a
apresentarem bons índices de ocupação.
Nas ruas eram visíveis
muitos galegos, mas também pessoas oriundas de
países como Brasil, Alemanha e França.

O "Mundo ao Contrário", para além de contribuir para a estimulação
pedagógica das crianças,
apresenta desafios como
a robótica e a construção
de legos.
Nuno Cerqueira

Viana do Castelo

Parque eólico flutuante em consulta pública

O

parque eólico flutuante a instalar ao
largo de Viana do
Castelo encontra-se
em consulta pública até 10
de agosto, informa a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)
no seu sítio de Internet.
De acordo com a publicação relativa à conformidade ambiental da
central eólica ‘offshore’
Windfloat Atlantic, aque-

le «procedimento de verificação» teve início na
segunda-feira passada e
termina no próximo dia
10 de agosto. Em causa está um projeto de aproveitamento da energia eólica orçado em 125 milhões
de euros, coordenado pela
EDP, através da EDP Renováveis, e que integra o
parceiro tecnológico Principle Power, a Repsol, a
capital de risco Portugal
Ventures e a metalúrgica

A. Silva Matos.
A central eólica é composta por três aerogeradores, assentes em plataformas flutuantes ancoradas
ao fundo do mar, similares às testadas no projeto WindFloat, que esteve
implantado na Póvoa de
Varzim, entre 2011 e 2016.
«Da plataforma que fica mais próxima da costa,
partirá um cabo elétrico
submarino em direção a
terra, o qual terá a função

de transportar a energia
produzida até ao ponto de
interligação com a rede
elétrica existente», especifica a CCDR-N na nota.

Em causa está
um projeto de
aproveitamento
da energia do
vento orçado
em 125 milhões.

Aquele projeto prevê
«uma produção anual média estimada em cerca de
74,5 gigawatts», sendo que
aquele valor «equivale, em
termos médios, ao consumo doméstico de energia
elétrica de um aglomerado populacional de cerca de 60 000 habitantes
(cerca de três quartos do
número de munícipes de
Viana do Castelo)». O projeto Windfloat faz parte
da Estratégia Industrial

para as Energias Renováveis Oceânicas, cujo objetivo principal é a criação
de um "cluster" industrial
exportador destas novas
tecnologias energéticas
limpas, que tem potencial
para gerar 254 milhões de
euros em investimento,
280 milhões de euros em
valor acrescentado bruto,
119 milhões de euros na
balança comercial e 1500
novos empregos.
Redação/Lusa
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Programa começa hoje e prolonga-se até 12 de Agosto

DR

"Mundo a Dançar" no arranque
das Festas de Paredes de Coura

Folclore abre programa de duas semanas de festa em Paredes de Coura

O

Mundo a Dançar –
Festival Internacional de Folclore abre,
hoje, pelas 22h00, o
programa das Festas do
Concelho de Paredes de
Coura, que se prolonga até
12 de agosto. Por Paredes
de Coura passam grupos
da Bielorrússia, Buriacia,
Colômbia e Espanha.
O Folk Dance and Music Group Belaya Rus, de
Minsk, o Agricultural Academy Dance and Song
Ensemble “Razdolie”, de
Ulan-Ude, a Compañia
Artistica Danzar, de Cali
e a Asociación de Coros
y Danzas “Francisco de
Goya”, de Madrid, são os
grupos que vão desfilar
pelo Largo Visconde de
Mozelos, proporcionando a todos os que passam
por Paredes de Coura os
tons e os sons de algum do

melhor folclore do Mundo, como também dão a
conhecer as suas músicas,
danças, coreografias, trajes e o encanto de culturas mais distantes.
Com um cartaz apelativo que se estende por
duas semanas, as Festas do
Concelho de Paredes de
Coura são motivo de orgulho para muitos courenses que, por estes dias,
reencontram amigos e familiares e regressam à sua
terra para a confraterni-

Festas
de Paredes
de Coura atraem
anualmente
milhares
de pessoas.

zação entre as suas gentes.
Assim, no dia 8 de agosto, a Festa do Emigrante
volta a encher de alegria
e afetos o Museu Regional de Paredes de Coura, a partir das 20h00,
com petiscos tradicionais e muita música. Um
reencontro animado pelo
grupo musical Irmãos &
Amigos, que dão as boas-vindas a estes filhos da
terra com os quais Paredes de Coura mantém
uma dívida de gratidão e
reconhecimento.
No dia, 10 de agosto,
é o Dia do Concelho (ver
caixa). A noite convida a
um salto até ao Escadório
da igreja do Espírito Santo para ouvir Cuca Roseta, a partir das 22h00. A
fadista, que um dia também deu as boas-vindas a
Bento XVI ou até acompanhou o Presidente da
República Marcelo Rebelo de Sousa numa visita de Estado à Croácia,
está em Coura para partilhar as suas canções que
tanto entusiasmam e con-

DIA DO CONCELHO COMEMORA
ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO COM CENON
O Dia do Concelho de Paredes de Coura é comemorado a 10 de agosto. A sessão evocativa do Dia do Concelho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tem
este ano a particularidade de também comemorar o
10.º aniversário da Geminação entre Paredes de Coura e Cenon, localidade a poucos quilómetros de Bordéus e onde reside uma forte comunidade courense.
O Dia do Concelho é o dia em que os courenses
também evocam os Combates de Travanca, quando
em 1662 rechaçaram o exército castelhano e demonstraram a sua fidelidade a D. João IV.

DR

As Festas do Concelho de Paredes de
Coura começam hoje, com o Festival
Internacional de Folclore "O Mundo a
Dançar". O programa prolonga-se até 12
de agosto.

Dia do Concelho é comemorado a 10 de agosto

tagiam, misturando fado,
folclore, pop e até baladas
espirituais.
Nestas duas semanas
recheadas de iniciativas
que se prolongam até 12
de agosto e que levam a
Paredes de Coura muita
música, zés pereiras, grupos de bombos, ranchos
folclóricos, bandas de música, cortejo etnográfico
(dia 11 , às 16h00) e a majestosa procissão em honra de Nossa Senhora das
Dores (dia 12, às 17h30), há
ainda a registar o desfile
de moda "Arte e Tendências" (dia 2, às 21h30), os
arraiais noturnos com os
Kalhambeke, Hugo Band
e o Grupo IRA, mas também o Festival de Folclore, no dia 9 de agosto, às
21h00, com o Rancho
Folclórico Camponês de
Bico (Paredes de Coura),
Rancho Infantil e Juvenil da Casa do Povo de
Longras (Felgueiras), Rancho Típico e Folclórico
de Vilela (Arcos de Valdevez), Rancho Folclórico e
Etnográfico S. João de Rio
Frio (Arcos de Valdevez)
e Rancho Alegria Portuguesa de Gironde (França),
que oferecem por estes
dias um colorido ímpar
e sempre acolhedor a esta vila no coração do Alto Minho.
As Festas do Concelho
encerram a 12 de agosto
com Bruno Nogueira e
Manuela Azevedo, com o
comediante e a vocalista
dos Clã a oferecerem o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", na rua Conselheiro Miguel Dantas, a
partir das 22h00. “Na Minha Cama Com Ela”, original de Mónica Sintra, “Na
Garagem da Vizinha”, de
Quim Barreiros, ou até a
“Comunhão de Bens”, de
Ágata, ilustram esta forma de desconstruir algumas das canções mais emblemáticas dos arraiais
populares.
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Espaço Aberto
Braga por um “canal”

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).

dedor, meia palavra basta.

mo sucede com a cidade In-

da nossa Bracara Augusta,

Felizmente que ainda te-

victa – em que todo o seu

o referido programa o qual

mos uma estação de tele-

historial e monumentali-

abrangeria uma grande fatia

visão a levar para o ar um

dade têm posto à prova os

de audiência da região mi-

ria” (1993), “Horizontes da

eles, os escolhidos, ou por

programa que, de certo

dotes do arqueólogo e his-

nhota. Afinal, já existe um

Memória” (96/2003) e “A Al-

não terem jeito para a coisa.

modo, faz jus aos do nos-

toriador, Joel Cleto, apre-

outro – regular – com um

ma e a Gente” (2003/2011).

Estou a lembrar-me de

so saudoso professor J.H.S.,

sentador dos C.H. –, pois

debate entre o edil de Gaia,

E o que é para ser dito

um desses programas em

chama-se “Caminhos da

também temos um vasto

Dr. Eduardo Vítor Rodri-

deve sê-lo, tanto se me fa-

que o referido professor

História” C.H., passa no Ca-

património, não só digno

gues e o de Braga, Dr. Ri-

zendo que ele tivesse sido

J.H.S. resolvera fazer uma

nal Porto (C.P.) e não perco

de ser mostrado como di-

cardo Rio, sobre os mais

um ministro de Salazar, ou

apologia à categoria dos vi-

um. Só espero que a rees-

vulgado e comentado por

variados temas da políti-

não. Pois para mim, era um

nhos do Cartaxo, terra da

truturação – algo aperta-

uma pessoa de idêntico qui-

ca nacional. Pelo que seria

homem de grande sabedo-

boa pinga do maduro. Di-

da – a que o dito canal es-

late. Bastaria que, para isso,

uma mais-valia para o C.P.,

ria e patriotismo. De tal or-

zia ele: – este precioso néctar,

tá sujeito, não o elimine do

se encontrassem polos de

uma vez que a TV pública

dem ao ponto de, através da

aqui desta zona, é de tal manei-

cardápio de programação,

convergência entre as par-

vive muito para Lisboa, es-

scassos são os progra-

E

sua oratória e dom de pa-

ra encorpado que se pode, como

nem a sua delegação em

tes interessadas, no que à

quecendo-se de que há mui-

mas na televisão pú-

lavra, exagerar um pouco

lá diz o povo, cortar à faca. E

Braga, o que seria um re-

transmissão diz respeito. E

to mais país.

blica sobre a História

– fruto do seu entusiasmo

se se corta à faca, não é vinho,

vés. Pois que a RTP2, vo-

até posso revelar que a pes-

A sonhar, eu? Talvez! Po-

de Portugal. Pelo me-

–, mas com grande subtile-

é presunto; de outra vez, em

cacionada para os temas

soa por mim escolhida, em

rém, o que me move e o que

nos, desde que a figura do

za, em algumas narrativas

Barcelos, ao referir-se à casa

da cultura, não lhe dá a vi-

termos de apresentação, se-

mais importa é tudo aqui-

saudoso professor José Her-

à volta de certas lendas que

do Juiz que ostenta no beiral

sibilidade que merece, nem

ria o Dr. Rui Ferreira, ho-

lo que, ainda, pode ser feito

mano Saraiva ( J.H.S.) se apa-

ficaram célebres o que, até,

o “barbadão” – sapateiro do

apresenta alternativa capaz.

mem dedicado à história

pela nossa Augusta cidade.

gou, em 20 de julho de 2012,

lhe achava uma certa graça.

Alentejo, que puxa as barbas

E uma vez aqui chegado,

da cidade dos Arcebispos,

Sem complexos de qualquer

aos 92 anos, nunca mais ti-

Predicado que algumas pes-

desesperado com a desonra

resta-me confessar o quan-

com provas dadas nas pá-

índole partidária, por forma

vemos programas de idên-

soas não lhe viam ao pon-

da filha por parte de um fi-

to gostaria eu e, se calhar,

ginas deste jornal diário.

a situar-se entre as melhores

tico gabarito ou ao nível dos

to de discordarem da sua

dalgo da corte –, dizia ele:

muitos outros bracarenses

Julgo que não seria di-

e mais ricas cidades em his-

de sua autoria e apresenta-

versão dos factos históri-

– não gosto de juízes com ca-

de poder ver a cidade de

fícil convencer Júlio Ma-

tória e património. Quer se-

ção como o foram, de entre

cos, talvez por alguma dor

sas tão grandes, como esta. O

Braga por um “canal”, nes-

galhães, diretor-geral do

jam, elas, capitais europeias

outros “A Bruma da Memó-

de cotovelo por não serem,

que para um bom enten-

te caso televisivo, aliás, co-

C.P. a transmitir, a partir

da cultura, ou não.

S. João da Ponte não tem o

que reflete na coluna do tra-

mesmo tratamento urbanís-

balhador, pressupondo que

tico na higienização pública,

possa existir alguma viola-

ou varredura entre outras,

ção na legislação da pro-

NARCISO MENDES

O surrealismo da AGERE…
em apreço, dando uma ideia

de serviço por esta empre-

procedimento inadequado

coisa rara, em toda a rua de

moção, prevenção de segu-

quase de “terceiro mundo”

sa, nomeadamente a visível

e inadmissível, podendo es-

S. Victor até ao final da ex-

rança e saúde do trabalho,

no modo como se processa

inoperacionalidade da lim-

ta tarefa ser substituída por

tensão da rua D. Pedro V.

regulamentado pelas Leis

a limpeza, especificamente

peza de passeios, arruamen-

máquinas tal como aconte-

Esta empresa municipal,

102/2009 e 103/2014, al-

neste caso.

tos, pracetas, logradouros,

ceu inicialmente no perío-

com 49% de capital privado,

gum ferimento em alguns

Inegável o investimen-

papeleiras e outros espaços

do da deslocação da feira

tem dado uma ideia expec-

articulados nos direitos e

to nas novas ferramentas

da sua exclusiva responsa-

semanal do Parque de Ex-

tável de melhoria da quali-

garantias dos trabalhadores.

tecnológicas e aplaudido

bilidade de intervenção no

posições de Braga para to-

dade de serviços prestados,

Seja como for, ninguém

pela amostra do sucesso, a

perímetro urbano da cidade

da a área envolvente situada

mas no terreno, as ruas e

gosta de ver trabalhadores

AGERE tem dado sinais na

de Braga, ficando-nos uma

na avenida Dr. Viriato Ama-

passeios estão mal ou nun-

vergados centenas de vezes

aposta de uma logística ino-

sensação que apenas só al-

ral Nunes até à rotunda de

ca limpos, a varredura deixa

a apanhar caixas de cartão,

odas as terças, dia se-

T

vadora na eficácia da higie-

gumas áreas, “para inglês

acesso ao Bairro Nogueira

muito a desejar, o lixo acu-

sacos de plástico e outro li-

manal de feira na ci-

nização pública e honrando

ver”, são realmente esvazia-

da Silva, incluindo o exte-

mula-se por todos os cantos

xo diverso “herdados” du-

dade de Braga, faça

o seu compromisso de salu-

das do lixo urbano, lamen-

rior do Estádio 1.º de Maio.

em redor dos contentores e

rante um dia de venda am-

sol e calor ou chu-

bridade com a comunidade

tavelmente deixado por in-

Tem sido notícia e reco-

bermas, pondo, nalgumas

bulante e consecutivamente

va e frio, a recolha do lixo

residente na manutenção de

cúria e falta de civismo dos

nhecimento de alguns pre-

situações o risco de saúde

repetido todas as semanas,

deixado pelos feirantes na

uma cidade limpa, padroni-

cidadãos culturalmente di-

sidentes de Junta de Fregue-

pública para a comunida-

cabendo à AGERE humani-

avenida Dr. Viriato Amaral

zada às exigências elemen-

minuídos pelos princípios

sia, que as ruas da cidade

de residente.

zar o procedimento de tra-

Nunes, exterior do Estádio

tares da saúde ambiental e

dos deveres de cidadania.

dos Arcebispos estão mais

Voltando à caricata re-

balho através das capacida-

1.º de Maio até à rotunda

paisagística.

O paradigma da recolha

sujas, sabendo-se que em

colha de lixo deixado pelos

des alternativas disponíveis

ALBINO GONÇALVES

em direção ao Bairro No-

Infelizmente, e em con-

semanal de resíduos dei-

toda a extensão da avenida

feirante por meia dúzia de

no parque do equipamen-

gueira da Silva, é executa-

tradição com a realidade, os

xados pelos feirantes é, no

da Liberdade metade carece

colaboradores da AGERE,

to logístico e tratar a lim-

da manualmente por um

sinais da observância têm

mínimo, uma falta de con-

do mesmo impacto da lim-

entristece qualquer muní-

peza das artérias citadinas

grupo de colaboradores da

indicadores negativos da

sideração e talvez de respei-

peza como é procedida pe-

cipe testemunhar a execu-

de Braga por igual, desfa-

AGERE, curvado centenas

ausência de triagem sobre a

to às condições mínimas de

los serviços da AGERE, ou

ção de uma tarefa dolorosa,

zendo a ideia de um perí-

de vezes para remoção de

certificação e qualidade do

trabalho dos colaboradores

seja, do cruzamento da ro-

nomeadamente o impacto

metro urbano limpo de 1.ª

resíduos do espaço público

desempenho na prestação

da AGERE, usando-os num

dovia em direção ao Largo

posicional no abaixamento

e 2.ª categoria.
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Seria injusto não ver os sinais do influxo do Evangelho de Cristo na vida
da sociedade. […] Olhando para a Europa, não faltam sinais indicadores de
esperança: mesmo entre as contradições da história, podemos com um
olhar de fé individuar a presença do Espírito de Deus que renova a face da
terra. JOÃO PAULO II

Bispo emérito de Bragança-Miranda tinha 92 anos

Igreja portuguesa lamenta
a morte de D. António Rafael
DR

O

porta-voz da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP) lamentou ontem o falecimento de D. António
José Rafael, bispo emérito
da Diocese de Bragança-Miranda, homenageando os 92 anos «intensamente vividos ao serviço
da Igreja».
«A Conferência Episcopal manifesta sentida comunhão para com D. António José Rafael, neste dia em que o Senhor
o chamou para junto de
si, depois de 92 anos intensamente vividos ao serviço da Igreja, em particular como pastor da Diocese de Bragança-Miranda», refere o secretário da
CEP, padre Manuel Barbosa.
O responsável manifes-

D. António Rafael foi ordenado bispo em 1977, na Sé de Lamego

ta ainda «profundo agradecimento» pela dedicação do falecido bispo à
Igreja Católica em Portugal, «participando ativamente nas comissões
e organismos da Confe-

rência Episcopal».
«Que o seu lema enquanto bispo permaneça na sua paz eterna com
Deus, vivida ‘na graça e
na verdade por Jesus’ ( Jo
1,17)», conclui o secretá-

rio da CEP.
A Missa Exequial é celebrada hoje, às 16h00, sendo depois o falecido prelado sepultado no átrio
dos bispos, na Catedral
de Bragança.

Natural de Paradinha,
concelho de Moimenta da
Beira, Diocese de Lamego, Distrito de Viseu, onde nasceu em 1925, D. António José Rafael foi auxiliar da Diocese de Bragança-Miranda, entre 1977
e 1979, e depois bispo residencial até 2001.
Ao longo do seu ministério, o falecido bispo foi
responsável pela projeção
da nova Catedral de Bragança, que começou a ser
construída em 1981.
A Sé de Bragança foi
dedicada a 7 de outubro
de 2001, no último ano
de D. António José Rafael à frente da diocese
transmontana.
D. António Rafael resignou por ter atingido o
limite da idade e passou
testemunho, em 2001, a

António Montes Moreira,
entretanto já substituído
também pelo mais jovem
bispo de Portugal, D. José Cordeiro, o atual bispo diocesano.
Em 2013, o falecido bispo teve um princípio de
AVC, tendo sido internado
no Hospital de Vila Real
e no Hospital da Prelada,
da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
No ano seguinte regressou à diocese transmontana e foi acolhido
pelo Instituto Diocesano do Clero, na Fundação Betânia.
A insistência durante 22 anos na construção de uma nova catedral em Bragança marcou
o episcopado de D. António Rafael.
Redação/Ecclesia

Vaticano

O

Papa Francisco pediu ontem uma luta firme contra «o
crime vergonhoso»
do tráfico de seres humanos, «uma praga» também
muito comum nas rotas
de imigração, na véspera
do Dia Mundial da ONU
sobre este tipo de tráfico.
«Esta praga reduz à escravidão muitos homens,

mulheres e crianças com o
objetivo de explorá-los do
ponto de vista do trabalho e do sexo, o comércio
de seus órgãos, a mendicância ou a delinquência
forçada», afirmou o Papa
após a oração do Angelus,
no Vaticano.
Francisco lembrou que
o problema também se dá
em Roma, mas são as ro-

tas migratórias que «são
frequentemente aproveitadas pelos traficantes para recrutar novas vítimas»,
por isso, apelou ao combate a este flagelo.
«É responsabilidade de
todos denunciar as injustiças e lutar firmemente contra esse crime vergonhoso», disse Francisco aos fiéis, que o ou-

DR

Papa denuncia o crime do tráfico de pessoas
viam da praça de São
Pedro.
As Nações Unidas assinalam hoje o Dia Mundial contra o Tráfico de
Pessoas, um fenómeno
a que nenhum país está
imune e, no mundo, cerca de 21 milhões de pessoas sofrem com o trabalho forçado.
Redação/Lusa
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EVENTO REGIONAL EM FAFE durante uma semana

Adolescentes reforçam ideais d
DM

Cerca de 200
jovens da
Associação de
Guias de Portugal
(AGP), com idades
entre os 14 e os
17 anos, estão
acampadas em
Travassós, no
concelho de Fafe.
O evento serve
para estreitar
laços de amizade
e reforçar o ideal
do guidismo.

Rui de lemos

A

Travassós acolhe acampamento regional das guias

as jovens participantes,
mas também reforçam
a amizade, o convívio e
a partilha, cimentando o
ideal do guidismo. Além
da formação, é uma alegria recebermos outras
guias neste acampamen-

to, tornando-o ainda mais
especial», resumiu Eugénia Fernandes, delegada
regional de Braga do ramo “Caravela”.
Para que o acampamento regional fosse possível, as Guias de Portu-

Acampamento reúne cerca de 200 jo

gal trabalham durante um
ano e escolheram uma generosa área verde de Travassós «porque temos aqui
uma companhia de guias
das mais antigas do distrito, sendo muito importante trazer ao terreno a

DM

freguesia de Travassós, em Fafe, é
o palco do acampamento regional do
ramo "Caravela" (14 aos 17
anos de idade) da Associação de Guias de Portugal. Ao longo de cinco
dias, cerca de 200 adolescentes, oriundas de praticamente todas as companhias do distrito de
Braga, estão reunidas no
Acampamento Regional.
Um evento que serve para
estreitar laços de amizade e cimentar o ideal do
guidismo.
Além das jovens “Caravela”, estão também presentes naquele acampamento guias oriundas da
região do Porto, Santarém, Lisboa, Faro e Madeira. «Estes acampamentos servem para formar

Acampamento com significado especial
O acampamento regional de “Caravelas” das Guias
de Portugal que se iniciou no sábado em Travassós,
Fafe, «tem um significado especial». As jovens com
idades entre os 14 e os 17 anos exibem a cor laranja
nos lenços, cor do sol poente, e entram numa «importante expedição» que as levará a «novas descobertas e destinos».
No acampamento, tudo tem um simbolismo e uma
significância. A construção da Caravela é o aprofundar do conhecimento do Eu. No Casco desenvolve-se a expressão corporal, no Mastro estimula-se o
espírito crítico e no Leme vive-se a espiritualidade.

divulgação do que fazemos e mostrar o nosso
trabalho à comunidade»,
resumiu Eugénia Fernandes.
O espaço foi também
escolhido porque a simbologia associada à etapa
“Caravela” é a expedição e
os descobrimentos, muito
ligada à água, sendo que
a comunidade local proporciona as condições necessárias às experiências e
ações programadas.
«A companhia de guias
de Travassós fez um trabalho fabuloso e temos que
agradecer também a todas as instituições locais,
desde a Câmara, Junta de
Freguesia, Associação Cultural e Recreativa de Travassós, Bombeiros, Cruz
Vermelha, porque todos
são incansáveis para que

nada nos falte, desde a
água, eletricidade e outros materiais», agradeceu Eugénia Fernandes.
Todas as ações programadas para aquele
acampamento regional,
que decorre até à próxima quarta-feira, têm em
vista «o desenvolvimen-

Acampamentos
das Guias
de Portugal
são atividades
o mais
ecológicas
possível
e ajudam
à construção
integral
da pessoa.
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DM

do guidismo em acampamento
DM

Escola de vivência de valores
Destaque

DM

DM

As cerca de 200 guias
daquele acampamento
regional, além das
respetivas dirigentes,
vivem cinco dias
em permanente
contacto com a
natureza, desfrutando
da sua tranquilidade
e a harmonia,
mas também
enfrentando novos
desafios. «Têm que
saber como lidar
com a pequena

Associação Guias de Portugal tem 20 companhias no distrito de Braga

A
vens

to integral e a valorização
do potencial da rapariga», sendo que os acampamentos integram diversas atividades, desde jogos,
raids, ateliês e experiências diversas.
«O que mais nos interessa é que sejam as jovens a construir as suas
coisas, no seu canto de
patrulha, desenvolvendo um espírito de grupo
e valorizando as pequenas coisas, desde a mesa
às refeições. Isto a par do
desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade ambiental», explicou
Daniela Queiroga, secretária regional de Braga.
No acampamento não
há o conforto de casa, do
sofá, da televisão ou do telemóvel, mas existe uma
experiência de vida en-

riquecedora em que as
raparigas se envolvem
imenso e que constituem,
quase sempre, momentos
inesquecíveis.
«Aqui, o tempo vive-se
de forma criativa, bela,
com entreajuda permanente», suporta Daniela Queiroga, explicando
que as jovens participantes
têm provas de sobrevivência, aprendem a montar
abrigos e também desenvolvem serviços sociais na
comunidade de Travassós, que incluem distribuição de bens alimentares e pequenos serviços
domésticos.
Na próxima quarta-feira, as jovens guias do ramo
“Caravela” vão também
construir uma jangada e
realizar provas na Barragem da Queimadela.

Associação Guias de
Portugal tem como
objetivo «cativar jovens» para um movimento destinado a raparigas, que se baseia no
método criado por Baden-Powell e tem como
principal missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres a oportunidade de desenvolverem
plenamente o seu potencial como cidadãs universais responsáveis.
A Associação Guias de
Portugal é uma associação de utilidade pública,
assente no voluntariado e

que promove o Guidismo
em Portugal de acordo
com os valores da Associação Mundial das Guias
(WAGGGS – World Association of Girl Guide and
Girl Scouts). A AGP nasceu em 1931, e desde então, o espírito do Movimento estendeu-se por
todo o país.
O guidismo promove o reconhecimento e a
vivência de valores, baseado na vida em grupo
e ao ar livre, que visa o
crescimento integral das
raparigas. «O mais fascinante deste movimento

de jovens guias é a vida
em patrulha, o trabalho
em grupo e a alegria, que
nos carateriza e define. A
nossa grande caraterística é mesmo a alegria, esta vontade de trabalhar
sempre com um sorriso
nos lábios», ilustram as
responsáveis.
A Associação Guias de
Portugal tem 20 companhias no distrito de Braga
e está presente nos concelhos de Guimarães, Fafe, Barcelos, Famalicão,
Esposende, Braga, Póvoa
de Lanhoso e Cabeceiras
de Basto.

fogueira, onde
cozinham as suas
refeições, manter
a higiene, procurar
conforto, servindo-se
apenas daquilo
que a natureza dispõe,
além de cumprir
um quadro de
tarefas», enumeram
as responsáveis,
acrescentando
a realização de provas
e convívios,
no período noturno.

# testemunhos

Somos um
movimento para
raparigas, mas
também queremos
chegar e envolver a
comunidade nestes
processos.

As raparigas
desenvolvem o
espírito de grupo,
mas também
a autonomia e
responsabilidade
ambiental.

Eugénia Fernandes

Daniela Queiroga
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Projeto Sementes

O

relógio marcava as
16h30 do dia 24 de
julho, quando nós
ainda esperávamos
ansiosamente no aeroporto, à espera do momento exato da nossa partida
para uma missão que tanto esperamos realizar. A
entrada no avião rumo a
Lisboa dar-se-ia uma hora
depois do previsto, o que
nos deixou apenas 30 minutos para entrarmos no
avião com destino a Bissau. A partir daí foram 4
horas de viagem, sendo
esta feita com um misto
de emoções: por um lado, estávamos ansiosos

para partir rumo ao desconhecido e, por outro,
com o coração apertado
por deixarmos a família
para trás.
Aterramos, finalmente, em terras africanas e
o primeiro impacto foi
surpreendente: o calor
imenso sentido àquela hora deu-nos a certeza de
que estaríamos, sem dúvida, em território guineense. À nossa espera
encontrava-se o Pe. Imbombo, que nos recebeu
calorosamente e que nos
levou ao local onde iríamos ficar alojados durante um mês, num espaço

DR

DR

Diário de Missão VIII - Pastoral Universitária
Grupo da Guiné-Bissau – Na casa de Bambaran

que se integra na Cúria
de Bissau.
Com poucas horas de
sono, o dia seguinte iniciou-se bem cedo, bem
ao estilo africano. O facto
de não termos nenhuma
mercearia, obrigou-nos
a uma demorada deslocação ao mercado. Aqui
deu-se, efetivamente, o
primeiro contacto com
a população e a realidade guineense. Na verdade, tudo é diferente: não
há horários bem definidos, as regras de trânsito
não são de todo cumpridas, há uma falta imensa
de organização do mer-

cado de Bandim, onde se
vende de tudo, mas, ao
mesmo tempo, com cada pessoa que nos cruzamos víamos um sorriso
estampado no rosto, como quem vive o dia sem
a pressão do tempo ou
das exigências profissionais da vida.
Findo o primeiro dia,
começamos a organizar
aquele que iria ser o nosso trabalho nos próximos
tempos, na casa de Bambaran, casa esta que, situada em Bor e gerida pela
Cáritas da Guiné-Bissau,
acolhe crianças órfãos,
abandonadas ou com al-

gumas deficiências.
Reunimos, primeiramente, com o gestor da
casa bem como a sua diretora, a Irmã Laura, que
nos deram a conhecer o
funcionamento desta
instituição e as crianças
com quem iríamos contactar durante todos estes dias. Foi um primeiro contacto intenso, pois
todos nos acolheram com
entusiasmo. A simplicidade deste povo e desta
cultura foi confirmada
com a receção feita pelas crianças. Éramos totalmente desconhecidos
para eles, mas isso não

foi um impedimento para uma chuva de beijos e
abraços, como se nos quisessem confiar a sua vida
e esperassem de nós um
afeto que tanto precisam.
Na verdade, o calor
humano aqui é intenso e aconchegante. Não
há espaço para tristezas,
egoísmos e solidão. Na
Guiné-Bissau respira-se
amor, solidariedade e hospitalidade. Aqui sentimos
que estamos em casa.
André Cardoso,
Curso de Direito, UMinho
José Amorim, Mestrado
de Engenharia Mecânica,
UMinho
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DESPORTO

VITÓRIA SC GOLEIA
O RIO AVE (4-0)
O Vitória SC goleou, ontem,
o Rio Ave, por 4-0, com golos
de Frederico Venâncio,
Ola John, André André
e Júnior Tallo.

SC CABREIROS
ABRIU OFICINA
PARA A NOVA
TEMPORADA

MUNDIAL UNIVERSITÁRIO
DE CICLISMO COMEÇA
HOJE EM BRAGA
Arranca, esta tarde (18h30),
em Braga, o Campeonato
Mundial Universitário
de Ciclismo 2018.

matheus prepara-se para cumprir a sexta temporada e quer o sc braga... campeão

«Temos de lutar por títulos em todas as provas»

O

Matheus assume que o objetivo do SC Braga é vencer as provas lusas em que está inserido

fortemente.
O português, que não
somou qualquer minuto
na temporada passada,
está de regresso à competição, mas o brasileiro
acredita que não parte na
"pole position".

«A época passada ficou no passado. Temos
de pensar no presente e
todos estão prontos para
jogar e ajudar o SC Braga
da melhor maneira. Depois, caberá ao treinador
decidir», finalizou.

DM

presidente da SAD
arsenalista, António Salvador, disse, à margem do SC
Braga Day, que teve lugar,
sábado, na Avenida Central, no coração da capital
minhota, que «sente» que
o sonho de ser campeão
pode ser real até 2021. Abel
Ferreira também alimentou o sonho e Matheus
diz que o objetivo para
2018/2019 passa por «ficar
à frente dos três grandes».
«Temos os objetivos
bem claros e creio que
os vamos atingir. E isso
passa por fazer uma época melhor que a anterior»,
destacou o guarda-redes
brasileiro, de 26 anos, que
se prepara para cumprir
a sexta temporada ao serviço do SC Braga.
«O objetivo é ficar à
frente de um dos três
‘grandes' e lutar pelas
duas taças. Vamos trabalhar e preparar-nos para
isso com os pés no chão»,
vincou o número 99 dos

minhotos, num discurso que foi muito saudado pelos adeptos braguistas que escutaram, com
atenção, as palavras do
guarda-redes.
«O SC Braga é um clube grande e, por isso, tem
de lutar pelo título em todo o campeonato que entra. A meta é essa: em cada prova que entrarmos
lutaremos para vencer. Isto começou com o presidente, que é ambicioso, e
o grupo tem que ser também. Estamos ao lado do
presidente neste projeto
ambicioso e vamos em
busca de títulos», vincou
Matheus que, ao serviço
do SC Braga, esteve em
três finais das taças lusas
– uma da Taça da Liga e
duas da Taça de Portugal –, tendo conquistado, em 2015/2016, a prova
rainha do futebol português, após bater, na final,
no Estádio Nacional, no
Vale do Jamor, o FC Porto, nas grandes penalidades, com o seu concorrente, Marafona, a brilhar

DM

pedro vieira da silva

em todos os jogos

Abel quer 15 mil adeptos na pedreira

Perto de 10 mil a pedir um SC Braga «campeão»

Abel Ferreira, técnico dos guerreiros do Minho, falou
aos milhares de adeptos presentes (o clube minhoto revelou que passariam pelo local durante todo o dia cerca de 20 mil pessoas) no SC Braga Day após a apresentação das equipas. Com um discurso cativante já depois
dos cânticos a pedir o SC Braga... campeão, Abel Ferreira lançou um repto aos presentes.
«Farei tudo para tornar o nosso sonho numa realidade. O primeiro passo é acreditar. Mas lanço-vos
um desafio, que em todos os jogos em casa tenhamos
15 mil pessoas nas bancadas. Da nossa parte, podem
contar com luta até ao último minuto de cada partida. Não sou de promessas, mas posso prometer qualidade, coragem e obsessão positiva pelas vitórias», vincou Abel Ferreira que, minutos antes, aos jornalistas,
tinha dito que a ambição passa por «bater mais recordes» e «chegar ainda mais longe».
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lusos bateram, numa final "louca", a itália, por 4-3. Arsenalista trincão marcou um dos golos

FPF

Portugal campeão da Europa em sub-19
«Grande feito para todos»

Salvador exulta com vitória portuguesa
António Salvador, presidente do SC Braga, exultou, ontem, com a vitória da seleção de sub-19. «Trata-se de
um grande feito para o nosso país, para a FPF e para
todos os jogadores e treinadores que conduziram Portugal a mais uma conquista na Europa. Parabéns, em
primeiro lugar, para todos eles. O sucesso é coletivo,
constituindo um grande motivo de satisfação para todos os adeptos, independentemente da sua preferência clubística. Permitam-me, porém, que enderece de
forma pública as saudações que já manifestei pessoalmente aos “nossos” Trincão, David Carmo e Moura. É
com imenso orgulho que o SC Braga contribui com três
jogadores para esta seleção e é com enorme satisfação
que conclui que a prestação de todos eles foi de enorme relevância para Portugal e para o êxito desta equipa. (..) O sucesso de três dos nossos jogadores valida o
investimento que temos feito no futebol de formação.
A aposta na Cidade Desportiva está espelhada nos resultados que o Trincão (um dos melhores marcadores
da prova, com 5 golos, a par de Jota), o David Carmo e
o Moura tão bem corporizam: formação de qualidade
mundial que valorize as nossas equipas e permita alimentar as seleções nacionais», finalizou.

A festa lusa em terras finlandesas

Taça da liga

Moreirense cai diante do Varzim na Póvoa
O Moreirense perdeu, ontem, na Póvoa de Varzim, com a
turma local (2-0), em jogo da segunda fase da Taça da Liga. O conjunto de Moreira de Cónegos, que conquistou a prova em 2016/2017, caiu, assim, com estrondo,
pode dizer-se, da terceira competição portuguesa. O
Varzim apurou-se para a terceira fase da Taça da Liga.
A formação poveira adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, com um golo de Stanley, aos 25
minutos, e fez o 2-0, com um tento de Ruster, aos 85.
Eis os resultados dos jogos de ontem:
(+) Varzim (II)-Moreirense (I) .................................. 2-0
Farense (II)-(+) Estoril Praia (II) .............................. 0-2
Arouca (II)-(+) Chaves (I) ......................... 0-0 (3-5 g.p.)
(+) Feirense (I)-Leixões (II) ........................................3-2
(+) Nacional (I)-(+) Boavista (I) .................................. 2-1
(+) Apurados para a terceira fase.

glaterra, que tinha batido
a equipa das ‘quinas’ na final do torneio de 2017, naquela que foi a sua terceira presença no encontro

decisivo, depois dos desaires em 2003 e 2014 numa competição que desde 2002 passou a ser de
sub-19.

Jota (à esquerda) e Trincão foram os melhores marcadores

Kimmo Brandt/LUSA

A

seleção lusa de sub-19 conquistou, ontem, o título europeu do escalão, pela
quarta vez (após triunfos
em 1961, 1994 e 1999), ao
vencer a Itália, por 4-3,
após prolongamento, na
Finlândia.
Pedro Correia, avançado do Corunha, aos 109
minutos, marcou o golo
do triunfo dos lusos, que
tinham vencido o Torneio
Internacional de Juniores
em 1961 e os Europeus de
sub-18 em 1994 e 1999.
Os comandados de

Hélio Sousa, que já tinha
levado esta geração ao
triunfo no Europeu de
sub-17 de 2016, esteve a
vencer por 2-0, com golos
do benfiquista João Filipe,
aos 45+1, e de Francisco
Trincão, do SC Braga, aos
72, mas permitiu o empate, com o ‘bis’ do suplente
Moise Kean (75 e 76). No
prolongamento, João Filipe colocou a seleção lusa em vantagem, aos 104,
Gianluca Scamacca voltou a empatar, aos 108,
um minuto antes de Pedro Correia decidir a final.
Portugal sucede no historial da competição à In-

FPF

pedro vieira da silva

Trincão e Francisco Moura, do SC Braga, com as medalhas

por 4-0

ciclismo universitário

Vitória goleia Rio Ave

Secretário de Estado do Desporto
na abertura do Mundial em Braga

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu, ontem, o Rio Ave (4-0). A equipa anfitriã alcançou
o sexto triunfo em sete particulares, enquanto
os vila-condenses apresentaram em Guimarães
uma equipa totalmente remodelada face à derrota de quinta-feira, na Polónia (1-0).
Frederico Venâncio fez o primeiro golo, aos
40 minutos. O treinador vitoriano, Luís Castro,
operou sete alterações no início da segunda parte, dando os primeiros minutos da pré-época às
mais recentes contratações: o lateral Dodô e o
médio João Carlos Teixeira, e outro dos recém-entrados, o também reforço Ola John, que marcou logo aos 47 minutos. André André (54) e Junior Tallo (62) fizeram os restantes golos.

Arranca hoje, em Braga, pelas 18h30, o Mundial Universitário de Ciclismo. A cerimónia de abertura terá lugar
na Praça da República, na capital minhota, e contará
com a presença, entre outros, do secretário de Estado
do Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.
A cerimónia contará ainda com a presença, do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro,
do membro executivo da Federação Internacional de
Desporto Universitário, Kemal Tamer, do presidente da
Federação Académica de Desporto Universitário, Daniel Monteiro, do presidente da AAUM, Nuno Reis, do
presidente da CM de Braga, Ricardo Rio, de representantes de Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Fafe, do presidente do Instituto Português da Juventude e do Desporto, Augusto Baganha e do presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.
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Nova época começa com departamento clínico reforçado
para a equipa sénior

Vilaverdense FC avança
para a certificação da formação
DR

Clube potencia atletas

Equipa de formadores do Vilaverdense FC

JORGE OLIVEIRA

O

DR

Vilaverdense FC iniciou o processo de
certificação como
entidade formadora reconhecida junto da
Federação Portuguesa de
Futebol (FPF).
Depois de efetuar o recenceamento, o clube está a realizar um conjunto
de obras e procedimentos formais de maneira
a preencher os requisitos exigidos pelo regulamento da Federação. No
total são nove critérios e
vários sub-critérios a observar pelos candidatos
para poderem ser certifi-

cados a um nível que vai
de 2 a 5 estrelas.
«As cinco estrelas dificilmente iremos atingir,
porque isso é para clubes
da I Liga, mas podemos ir
a 3 ou 4 estrelas», disse ao
Diário do Minho o diretor
da formação do Vilaverdense, José Pedro Pereira.
A certificação como entidade formadora e, por
inerência, a melhoria dos
serviços, é um dos objetivo principais do Vilaverdense para a época desportiva de 2018/19.
«É um grande objetivo porque atrás da formação vem uma melhor
oferta de serviços e con-

José Pedro Pereira

sequentemente os nossos
atletas vão ser melhor servidos e vamos conseguir
formar melhor», sustenta o responsável.
Os critérios para a certificação da formação incidem no planeamento e
orçamento, estrutura organizacional, recrutamento, missão e visão do clube
em relação ao seu projeto
de formação desportiva,
acompanhamento médico-desportivo, formação
pessoal e social, recursos
humanos (nomeadamente os técnicos), instalações,
produtividade.
O departamento clínico é uma das partes que
a FPF premeia mais nas
candidaturas. Importante é também a interação
entre o ensino e o sistema desportivo e a definição de uma política de
integração dos jovens em
equipa sénior.
O departamento clínico do Vilaverdense, além
de melhores condições
físicas, terá mais equipamentos como um desfibrilhador, entre outros,
e funcionará com massagistas e fisioterapeutas,
um psicólogo (para trabalhar com os atletas de
formação a parte escolar e a parte desportiva) e
um médico de medicina
desportiva que coordena-

rá todo o processo.
«Vamos arrancar a época desportiva já com estas respostas todas, e teremos também o ginásio
que é fundamental para
recuperação de lesões e
vai estar encostado ao departamento clínico», asseverou José Pedro Pereira
que, para dar seguimento a questões processuais
da certificação, reuniu recentemente com o corpo
de treinadores para a época 2018/19.
As obras em curso nas
instalações do clube contemplam ainda um gabinete técnico com um
espaço de arquivo, um gabinete do diretor da entidade formadora, uma sala
de reuniões para os treinadores, uma sala de polivalente que servirá para
reuniões com os pais dos
atletas e para a formação
de treinadores, etc.
«Também vamos desenvolver o projeto “Saber
Mais” em parceria com
uma entidade privada de
Vila Verde, para reforçar
a componente de ensino»,
acrescentou
Em suma, a certificação visa dotar um clube de
melhores condições a nível médico, a nível técnico e a nível de instalações.
O processo de Certificação de Entidades For-

O Vilaverdense tem inscritos 270 atletas, dos 4
aos 18 anos, distribuídos pelos vários escalões de
formação, desde petizes a juniores. Potenciar o
máximo possível os formandos e tentar integrar
no final da época pelo menos três ou quatro na
equipa sénior é o grande objetivo do Departamento de Formação para a nova época desportiva.
O desiderato é assumido por José Pedro Pereira que dirige a formação do clube com apoio
de uma equipa técnica constituída por 15 pessoas (um diretor, um secretário, um coordenador de guarda-redes e 12 treinadores).
Outro desafio importante é potenciar atletas
para clubes de dimensão superior, um trabalho
que tem dado frutos nos últimos anos já que têm
saído jogadores em formação para clubes como
o SC Braga, FC Porto e outros.
«O melhor plano de marketing que podemos
ter é esse, mas é evidente que não podemos descurar a parte do sucesso desportivo coletivo. O
ano passado tivemos dois títulos desportivos, significa pouco no nosso projeto, mas é a concretização de bons trabalhos», acrescentou o diretor
da Formação do Vilaverdense. Na próxima época,
o clube vai procurar ainda levar os juvenis (equipa) B da 2.ª Divisão para a I Divisão.

madoras arrancou em
2015 com base na Lei
28/98 de 26 de junho,
permitindo à FPF cobrir
um vazio legal e proteger
os clubes no respeitante
à validade dos contratos
de formação desportiva.
No primeiro ano foram
certificados 37 clubes, da

I e II Ligas. Em 2016 foram certificados 17 clubes
e o ano passado 21.
No distrito de Braga
apenas estão certificados
como entidades formadoras o SC Braga, Guimarães, Famalicão, Gil Vicente e Moreirense (ambos
sob reserva).

época 2017/18

Balanço é positivo
A época 2017/18 do Vilaverdense terminou com
a participação de equipas de formação num torneio de futebol (de 7 e 11) em Vila Nova de Gaia,
o Douro Cup. Para José Pedro Pereira, o balanço global é «extremamente positivo».
«O balanço social e formativo é 100 por cento, foi excelente. No que diz respeito à parte desportiva, foi muito satisfatório, diria mesmo bom.
Para ser muito bom ou excelente era as equipas
todas vencerem os torneios, mas também não
era esse o objetivo fundamental», disse.
O responsável pela formação acredita que depois desta semana em Gaia o Vilaverdense conseguiu fidelizar os atletas ao clube pela experiência que lhes proporcionou.
«Foi a terceira vez que estivemos neste torneio
e com a maior representação de sempre em termos de equipas e também de atletas e isto vai repetir-se. O plano de atividades para a próxima
temporada vai prever uma nova saída, no continente, ilhas ou até Espanha», adiantou.
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sporting de cabreiros regressa ao ativo a pensar na permanência
nélson martinho é o treinador

Plantel com 21 jogadores

Com a intenção de evoluir
DM

Guarda-redes
Malhão, Gonçalo Graça (ex-júnior do Parada
de Tibães) e Keko (ex-Este FC).
Defesas
Peixoto, Lopes, Cris, Flávio e Vítor.
Médios
Renato, Pedro Oliveira, Valtinho, Tita, Rui Figueiredo (ex-Esposende), Ricardo, Edu (ex-Águias
Alvelos) e Jorginho (ex-Martim).
Avançados
Vítor Hugo, Joãozinho, Pintas, Moreira e Gala (ex-Martim).
Treinador: Nélson Martinho
Adjuntos: José Osório, Luís Pereira e Luís Mendes (responsável pelos guarda-redes)
Presidente: Bernardo Ribeiro
Dep. Futebol: João Pedro e Duarte Campos

Plantel do Sporting de Cabreiros para a nova temporada futebolística

«Gostava de ganhar a Taça AF Braga»

treinar à experiência, mas
depois logo veremos», sustenta Nélson Martinho,
técnico que decidiu renovar com os bracarenses.
«Aceitei continuar porque este clube é extremamente organizado, tem
uma direção que apoia
muito a equipa técnica.
É um clube cumpridor,
humilde e rigoroso no
cumprimento do seu orçamento. Tem gente trabalhadora e isso torna tudo mais fácil. Além disso,
também houve uma conversa entre mim e os responsáveis para termos

Sporting de Cabreiros vai para o segundo ano consecutivo
na «exigente» Pró-Nacional da AF Braga e,
até ao momento, assegurou seis reforços, num total de 21 jogadores disponíveis (15 renovações).
«O plantel dá-nos garantias, mas ainda precisamos de um defesa. Podemos ajustar, conforme as
oportunidades de mercado, mas tem que ser mais-valia e acrescentar qualidade. Pode vir mais do que
um, pois temos alguns a

O

outras ambições, a de continuarmos a trabalhar para consolidar o clube no
Pró-Nacional. Quando nos
sentimos bem não há razões para mudar», explica.
Depois de um 11.º lugar na época anterior, Nélson Martinho olha para
2018/19 com a «mesma
ambição», mas desprendido de qualquer meta classificativa. A intenção, ressalva, passa por «evoluir».
«Trabalhamos sempre
para evoluir. E é isso que
queremos fazer na próxima temporada. É utópico dizer que temos ou

DM

Poucos dias decorridos da pré-temporada, o presidente do Cabreiros, Bernardo Ribeiro, indicou ao Diário do
Minho o que gostava de ver cumprido em 2018/19 pela
equipa sénior dos bracarenses.
«A subida está fora de hipótese. Gostaria, isso sim, de
fazer um campeonato tranquilo, andar ali do meio da
tabela para cima, e atacar a Taça AF Braga. Não é uma
obsessão, que fique claro, mas gostava muito. O Cabreiros já tem uma taça de campeão de série e era bonito se
pudesse conquistar a Taça AF Braga», vincou o responsável, dando nota de algumas novidades que estão a ser
levadas a cabo no clube.
«Temos feito algumas obras no balneário, melhorámos as bancadas com cadeiras e este ano vamos ter escolinhas. Há uma aposta clara desta direção na formação», referiu Bernardo Ribeiro.

josé costa lima

Reforços dos bracarenses para a nova temporada

vamos fazer melhor, porque de época para época
as coisas são muito diferentes. Nunca sabemos o
que podemos esperar dos
nossos adversários...», começa por justificar.
«Portanto, o nosso objetivo é evoluir, independentemente da classificação final. Temos é de
ter a ambição para disputar sempre a vitória, tendo como objetivo a permanência e a intenção de
afirmar o Sporting de Cabreiros nesta divisão», finalizou o treinador de 36
anos.

DM

presidente bernardo ribeiro

Equipa
de Braga
acabou a última
época
no 11.º lugar
do Pró-Nacional.

Equipa técnica é liderada por Nélson Martinho
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presidente do clube, carlos faria, espera que tudo esteja resolvido até ao final do ano

CCD Santa Eulália

Passagem do estádio para o Santa Eulália
será feita «com ou sem utilidade pública»
cesso que é de utilidade
pública, que nos dá benesses, sobretudo fiscais,
porque fazer a escritura e
o registo de um património tão avultado como este tem muitos custos em
termos de imposto fiscal.
Nós ficaríamos isentos se
tivéssemos esse estatuto»,
destaca o líder do clube
eulalense.

Boas expetativas»

Presidente do CCD Santa Eulália, Carlos Faria (segundo a contar da direita), com Manuel Machado, líder da AF Braga

pedro vieira da silva

O

-Geral da Presidência do
Conselho de Ministros.
«Todo este complexo
será doado pela autarquia
vizelense ao CCD Santa Eulália, até porque temos aqui muito investimento: cerca de 700 a 800
mil euros. Já temos isso
"visto" em termos conta-

bilísticos. A Câmara Municipal de Vizela entendeu também que era da
maior justiça fazê-lo e,
em sede de reunião de
câmara, e posteriormente em sede de assembleia
municipal, fizeram a doação. Estamos a tratar, neste momento, de um pro-

«Nem sabíamos
como responder
a tamanha dívida»
Carlos Faria revela que o
clube ainda está «a pagar
122 mil euros» das obras
da bancada central, sublinhando que foi isso que,
na época passada, «causou muitos constrangimentos» na altura de desenhar o plantel. «O ano
passado não sabíamos como responder a tamanha
dívida. Agora, as coisas estão mais equilibradas e, no
final deste ano civil, em dezembro, vamos fazer, definitivamente, a escritura
e o registo do património
a favor do clube, o que é
da mais elementar justiça
porque investimos aqui
milhares de euros e a autarquia também está com
essa "vontade". Vamos ver
se o IPDJ faz o parecer para, depois, a Presidência do
Conselho de Ministros tomar a decisão final, porque
deter o estatuto de utilidade pública dá-nos, a vários
níveis, muitas benesses», finalizou Carlos Faria.

que foi sempre o dono da
obra», destacou, convicto,
Carlos Faria.

Um aspeto do complexo desportivo que passará a ser do clube eulalense

CCD Santa Eulália

CCD Santa Eulália

presidente do CCD
Santa Eulália, Carlos
Faria, acredita que,
até ao final do ano,
estará concluído o processo que permitirá à Câmara de Vizela fazer, definitivamente, a transferência

do complexo para o clube eulalense.
O emblema vizelense solicitou às entidades
competentes o estatuto
de utilidade pública, estando à espera, neste momento, de um parecer do
IPDJ e, depois, do despacho final da Secretaria-

«Pedimos à Câmara de Vizela que prolongasse por
meio ano o processo de
doação. O processo para adquirirmos o estatuto
de utilidade pública está a
correr bem, isto segundo
os feedbacks.
O IPDJ foi solicitado a
emitir um parecer que é
muito vinculativo em relação à Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros. Estamos com boas expetativas, mas o processo vai
demorar mais alguns meses. Até ao final do ano foi
o "timing" que a Câmara
de Vizela nos deu. Mas
deixo aqui uma garantia: faremos o processo de
doação com isenção fiscal
mas, se não a tivermos, faremos na mesma, porque
tudo tem de ser escriturado e ficar registado a favor do CCD Santa Eulália,

diz carlos faria

Nélson Silva, técnico do CCD Santa Eulália, com plantel mais forte em 2018/2019
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Projeto avança em setembro
Fórmula 1: GP Hungria

Dumiense CJP II avança
com escola de guarda-redes

Lewis Hamilton
vence e reforça
liderança

DR

DR

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) reforçou ontem a liderança do Mundial de Fórmula
1, ao vencer o Grande Prémio da Hungria, aumentando para 24 pontos a vantagem sobre o
alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou
na segunda posição.
Na 12.ª prova do campeonato, o quatro vezes
campeão do mundo e detentor do título partiu
da 'pole position' e concluiu as 70 voltas ao circuito de Hungaroring, em 01:36.16,427 horas,
menos 17,123 segundos do que Vettel, também
tetracampeão mundial.
O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) terminou na terceira posição, a 20,101 segundos do
britânico.
Após a quinta vitória do ano e a 67.ª da carreira, Hamilton soma 213 pontos na classificação de pilotos, mais 24 do que Vettel.

Os participantes no "open day" realizado no dia 10 de julho

ciclismo

Thomas venceu
Volta a França
O britânico Geraint Thomas (Sky) confirmou
ontem a conquista da Volta a França em bicicleta, após a 21.ª e última etapa, entre Houilles e
os Campos Elísios, em Paris, onde o norueguês
Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) venceu a tirada.
O galês de 32 anos venceu o Tour pela primeira vez, ao concluir a prova com 1.51 minutos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), segundo classificado, e 2.24 sobre
o britânico e seu companheiro de equipa Chris
Froome, a quem sucede no historial.

JOsé eduardo

O

Dumiense/Colégio
João Paulo II, Futebol SAD, avançou,
este ano, com uma
escola de guarda-redes,
um projeto coordenado
pelos treinadores João
Pereira e Bruno Peixoto.
As primeiras ações deste primeiro “open day de
guarda-redes” realizaram-se nos dias 5 e 10 de julho, no campo de jogos
do Dumiense.
A escola de guarda-redes do Dumiense CJP II,

Futebol SAD é um projeto que está a ser coordenado pelos treinadores de
guarda-redes João Pereira e Bruno Peixoto e tem
como principais objetivos
formar jovens guarda-redes, proporcionando um
aperfeiçoamento das variadas técnicas base da posição e assim aumentar o
número de crianças apaixonadas por esta posição
tão específica.
Este projeto está orientado para guarda-redes
entre os 6 e os 18 anos que
pretendam aperfeiçoar as

Treinos
decorrerão
às quartas-feiras, entre
as 18h45
e as 19h45

suas técnicas individuais e
que não seja possível o fazerem-no nos seus clubes.
Desta forma, pretende-se
potenciar jovens atletas
seguindo uma metodologia orientada para o treino específico de guarda-redes contribuindo para
o crescimento enquanto
atletas e assim melhorarem o desempenho nos

seus clubes.
O projeto arranca no
início de setembro e as
inscrições já estão abertas, podendo ser colhidas
informações em escola.
guardaredes.dumiense@
gmail.com ou nas instalações do clube.
Numa fase inicial os
treinos serão às quartas-feiras das 18h45 às 19h45,
podendo sofrer alterações consoante o número de inscrições e disponibilidade dos atletas. Ao
longo da época também
vão existir alguns eventos.
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Pedro Araújo, presidente da Comissão administrativa do vieira SC, diz que mereciam um voto de confiança

«Estávamos à espera de outro tipo de apoio»

A

Comissão Administrativa liderada
por Pedro Araújo
vai cumprir a terceira época ao serviço do
Vieira SC. Depois de dois
anos a “limpar” a casa, onde encontraram uma dívida superior a «200 mil
euros», sem contas aprovadas há vários anos e
muitos processos em tribunal para resolver, o clube está agora «muito mais
estável».
«Neste momento a situação financeira do clube está muito mais estável.
Não tem nenhum processo em tribunal, não é alvo de nenhuma penhora,
dispõem de 4 viaturas de
9 lugares, liquidou a dívida à Segurança Social, reduziu o passivo em cerca
de 120 mil euros e passou
de duas para oito equipas
nas camadas jovens, com
mais de 200 atletas a praticar desporto», anotou a
Comissão Administrativa
do Vieira SC numa carta

aberta aos vieirenses.
No sábado, na apresentação da equipa sénior à
comunicação social, Pedro
Araújo lamentou que após
todo este esforço para «levantar o clube» os apoios
sejam menos do que há
dois anos.
«Quando tomámos posse conseguimos encontrar
mais facilmente patrocínios e subsídios. Neste momento, estamos com alguma dificuldade o que é
uma surpresa desagradável, porque reduzimos o
passivo em cerca de 120
mil euros, estabilizámos
o clube financeiramente
e desportivamente, onde
adquirimos prestígio e respeito dos adversários, coisa
que o Vieira SC nunca deveria ter perdido. Por isso,
estamos a achar muito estranho, para não lhe chamar outra coisa, esta falta
de apoio. Estávamos à espera de outro tipo de apoio
da sociedade vieirense»,
atirou líder dos vieirenses, acrescentando: «Se calhar com mais apoio dos

sócios podíamos ter enriquecido mais o plantel,
não quero com isto dizer
que este não é bom, mas
é curto, realista, à medida das nossas possibilidades e se tivéssemos mais
algum apoio podíamos
ter mais uma ou duas soluções e assim e assumir
mais qualquer coisa. Agora assim não vamos assumir rigorosamente nada».

DM

António valdemar

Falta de adeptos
Pedro Araújo lamentou
ainda a falta de apoio dos
adeptos à equipa. «Não se
percebe que não apareçam
no nosso estádio e encheram as bancadas do Maria
da Fonte quando fomos lá
jogar. Não é nada particular contra o Maria da Fonte, mas foram encher os
cofres a outro clube e não
aparecem nos nossos jogos em casa.
Que venham que até
os deixo entrar de borla
se for preciso», vincou Pedro Araújo, que explicou,
de seguida, o porquê do
alheamento dos associa-

Pedro Araújo, presidente da Comissão Administrativa do Vieira SC

dos em relação ao clube.
«Percebo que ao longo do
tempo as pessoas que aqui
estiveram foram afastando
os adeptos. Mas pela for-

ma como trabalhámos nos
dois últimos anos merecíamos um voto de confiança. O Vieira merece que,
pelo menos ao domingo

venham apoiar a equipa,
porque à segunda-feira ouvem-se críticas fantásticas
à equipa», rematou o líder
dos veirenses.

Fosso olímpico: Atiradora do clube caçadores da Póvoa de lanhoso chega hoje à áustria

DR

Rita Rodrigues no Europeu de Tiro
Luís Filipe Silva

a

Rita Rodrigues espera um bom desempenho na Áustria

atiradora de Vieira
do Minho, Rita Rodrigues, vai competir no Campeonato da Europa de Tiro, na
categoria de Fosso Olímpico, que vai decorrer em
Leobersdorf, na
Áustria,
Rita
de hoRodrigues
je até
é natural
ao dia
de Vieira
13 de
do Minho
agosto.
A atleta do Clube Caçadores

da Póvoa de Lanhoso é a
única que vai representar
Portugal no setor feminino sénior. Maria Barros,
da Associação de Caçadores do Vale do Tâmega, compete no escalão
júnior. A seleção portuguesa leva ainda João Paulo Azevedo (Clube Caça e
Pesca de Vila Verde), José
Manuel Silva (Clube Caçadores do Porto) e Armelim
Rodrigues (Clube Tiro de
Loulé), que vão competir
em seniores masculinos,
ao passo que Manuel Maria Silva (Clube Caçadores
do Porto) representa Portugal em juniores.
A atleta vieirense, em

declarações prestadas ao
Diário do Minho, disse que
o objetivo que leva para a
Áustria é «manter o nível
de resultados realizados
em Portugal».
Rita Rodrigues lembrou o elevado nível da
prova e a exigência que
isso acarreta. «É um campeonato da Europa e tudo o que conseguir conquistar será bom», disse.
As comitivas são hoje
recebidas em Leobersdorf e as competições começam na quarta-feira.
Amanhã será realizada a cerimónia de abertura do campeonato da
Europa.
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20.º campeonato da europa chegou ontem ao fim no forum braga

Luís Filipe Silva

Luís Filipe Silva

«Houve aqui grandes momentos de karaté»

Hugo Pina recebe medalha de bronze pelo terceiro lugar alcançado

dias. Uma grande alegria
por termos recebido nestes três dias de competição diversas. Parabéns por
este espetáculo que Braga
e o karaté puderam oferecer aos que participaram», salientou.

Pódio feminino

mostrara, muito por força do mediatismo que recentemente obteve por ter
sido integrado no programa olímpico para Tóquio
2020. Este evento vem reforçar essa visibilidade e
dar uma maior robustez e

capacidade aqueles que de
forma direta ou indireta
estão ligados à modalidade para irmos construindo
aquilo que o próprio karaté merece por tudo aquilo que consegue fazer ao
nível da formação», disse.

«Tecnologia
de ponta»

Luís Filipe Silva

c

tensos, com competições
diferentes em cada um dos
dias. Passaram por aqui,
cerca de duas mil pessoas
que assistiram a grandes
momentos daquilo que é
o karaté», frisou.
Joaquim Gonçalves
mostrou-se ainda «bastante orgulhoso» pelo espetáculo que esta organização conseguiu dar num
evento tão importante para a modalidade.
«Sentimos uma grande satisfação e um orgulho por aquilo que conseguimos proporcionar
a todos aqueles que nos
visitaram durante estes

O selecionador nacional
de karaté destacou ainda a tecnologia de ponta» utilizada na organização deste Europeu. «Isso
obrigou-nos a um grande
esforço, mas nós quisemos
fazê-lo para recebermos
de forma muito digna os
que nos visitaram. Sendo
este um evento integrado
na Cidade Europeia do
Desporto 2018, só assim
poderia marcar de forma
extraordinária este evento. Isso foi conseguido e
os presidentes das Federações ficaram encantados», salientou.
A organização deste
Campeonato da Europa
significou marcar muitos pontos para a modalidade em Portugal aos
olhos das instituições
internacionais.
«Temos vindo a conquistar um espaço com
algum relevo e de alguma preponderância relativamente ao que são as
modalidades desportivas.
O karaté tem-se vindo a

Luís Filipe Silva

aiu ontem o pano
sobre o 20.º Campeonato da Europa
de Karaté da Wado
International Karaté-Do
Federation (WIFK) realizado em Braga com as
finais e a respetiva cerimónia protocolar que
consagrou os novos campeões da Europa.
No que diz respeito aos
resultados desportivos,
realce para o terceiro lugar conseguido pelo português Hugo Pina no escalão principal do evento.
Já ao nível da organiza-

ção, Joaquim Gonçalves,
selecionador nacional e
coordenador da organição deste evento, referiu
que este Europeu de Karaté realizado em Braga
«foi um sucesso em todos os aspetos».
«Obtivemos excelentes resultados desportivos, pois Portugal alcançou muitas medalhas ao
longo destes três dias de
competição.
Do ponto de vista do
que foi a participação dos
países, atletas, treinadores,
árbitros, oficiais, inclusive
familiares, foi extraordinário. Foram três dias in-

Joaquim Gonçalves e Sameiro Araújo no fecho do evento

Luís Filipe Silva

Luís Filipe silva

Um dos combates femininos foi bastante disputado

Bancadas do Forum Braga bem compostas
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Sameiro araújo, vereadora do desporto, satisfeita com a forma como decorreu o europeu de Karaté

Luís Filipe Silva

«As seleções que nos visitaram ficaram
encantadas com a cidade de Braga»

Europeu de Karaté terminou ontem em Braga

ameiro Araújo, vereadora do Desporto
da Câmara Municipal de Braga, deu os
parabéns ao Clube de Karaté Wado-Ryu Braga pela «excelente organização»
deste europeu que «engrandeceu o programa da
Cidade Europeia do Des-

te organização, mas nunca
com esta dimensão. Estão
de parabéns», disse.
No contacto que teve
com os vários presidentes
de federações que participaram neste Campeona-

to da Europa que animou
o Forum Braga no último
fim de semana, o feedback
obtido não poderia ter sido mais positivo.
«Elogiaram muito esta organização, adoraram
a cidade e manifestaram
muita vontade de voltar,
o que é uma grande promoção para Braga», disse
Sameiro Araújo.

Luís Filipe Silva

Luís Filipe Silva

s

porto 2018.
«As seleções participantes que nos visitaram
estão encantadas com a
cidade e a organização.
Só nos resta agradecer ao
Clube de Karaté de Braga
por este evento de grande qualidade. Aliás, já nos
têm vindo a habituar ao
longo dos últimos anos
com eventos de excelen-

Tânia Barros, karateca do SC Braga, esteve em
bom plano neste Europeu ao vencer a sua categoria no plano individual. A atleta famalicense
ao serviço dos arsenalistas é a única karateca portuguesa apurada para os Jogos Olímpicos da Juventude, a realizar em Buenos Aires no mês de
outubro e a jovem aponta o desejo de conquistar uma medalha.
«Estes campeonatos correram bem. A nível individual fiquei em primeiro lugar e em equipas
fomos à final. Vou ter agora um plano de trabalho até outubro para os Jogos Olímpicos da Juventude. Para além de participar e de dar o meu
melhor, quero chegar às medalhas», disse a jovem karateca ao Diário do Minho no final do Europeu de ontem.
Tânia Barros quer evoluir como atleta para
mais tarde tentar o apuramento para uma olimpíada sénior. «Se não for em Tóquio 2020, talvez em Paris 2024», disse.

Luís Filipe Silva

Luís Filipe Silva

«Quero chegar
às medalhas»

Luís Filipe Silva

Competição
juntou
mais de mil
atletas
no Forum
Braga

TÂnia Barros e os jo da Juventude

Combates das finais foram de grande qualidade

Competitividade imperou ao longo do torneio

Karatecas proporcionaram momentos de elevada qualidade
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Prova disputou-se este fim de semana no AutocarroBar, na Ponte do Bico

Dupla brasileira vence Open de Futevólei
António Valdemar

Dupla da casa
no 3.º lugar
Na disputa do 3.º e 4.º
lugares a dupla Borges
e Bruno, da Freguesia
de Lago, venceu a dupla
Gamboa e Rafael pelos
parciais de 21-12. O terceiro classificado também teve direito a um

Vencidos, vencedores e restantes elementos que participaram no I Open Internacional de Futevólvei

prémio de 200 euros.
O Open Internacional
de Futevólei foi organizado pela Associação de

Desenvolvimento Desportivo do Vale do Homem com o apoio das
Juntas de Freguesia de

Lago e Palmeira.

Classificação
Eis a classificação:

1.º Philipe/Titi
2.º Nilson/Bruno
3.º Borges/Bruno
4.º Gamboa/Rafael

António Vadlemar

A

dupla brasileira,
Philipe e Titi conquistou, ontem, o
Open Internacional de Futevólei, que decorreu este fim de semana, na praia fluvial
da Ponte do Bico, mais
concretamente no AutocarroBar. Os brasileiros derrotaram na final,
que se disputou na tarde
de ontem, a dupla vencedora da competição no
ano passado, constituída
por Nilson e Bruno, pelos
parciais de 18-13 e 18-12.
No início do primeiro set, a dupla portuguesa ainda deixou a
ideia que poderia discutir o jogo de igual para igual com os brasileiros mas, com o decorrer
do tempo, Philipe e Titi, que estão a disputar

um torneio em Barcelona, foram impondo
o seu jogo, terminando
alguns pontos com jogadas espetaculares, levando ao rubro o muito
público que assistiu à final da competição.
No segundo set, a partida voltou a ser dominada pela dupla do Brasil
que, assim, conquistou o
troféu e arrecadou 500
euros de prémio. Nilson
e Bruno Flores ganharam 300 euros pela conquista do segundo lugar.

António Valdemar

ANTÓNIO VALDEMAR
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FUTEBOL

&

Euro Sub-19

VER OUVIR

Futebol Feminino (direto)
SPORT TV2, 17h15

CINEMA

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

06h30
10h00
13h00
14h10
15h13
17h30
19h10
19h59
21h00
21h51
22h51

07h00
12h48
12h49
13h16
14h14
15h00
15h33
16h25
16h50
19h19
20h50
21h17
21h30
22h12
23h03
00h56

06h00
09h15
10h00
13h00
14h45
16h35
18h15
19h15
19h57
21h45
23h00
00h00

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

Bom dia Portugal
RTP mais perto
Jornal da tarde
Sim, chef
RTP mais perto
Portugal em direto
O preço certo
Telejornal
Brainstorm
Notícias do meu país
Madre Paula

Espaço Zig zag
Desalinhado
Encontra-me em Paris
Sonhar o futuro
Nikolaj e Julie
A fé dos homens
Bem-Vindo
Ásia revelada
Espaço Zig zag
Banda Zig zag
Encontra-me em Paris
Hora da sorte: Lotaria
Jornal 2
Salamandra
Post tenebras lux
Girls

Edição da manhã
Dr. Saúde
Queridas manhãs
Primeiro jornal
Mar salgado
Coração de ouro
Dr. Saúde
Linha aberta com Hernâni Carvalho
Jornal da Noite
Paixão
Vidas opostas
O outro lado do paraíso

Diário da manhã
Você na TV!
Jornal da uma
Sedução
Jornal da uma
Espírito indomável
A tarde é sua
Apanha se puderes
Jornal das 8
Herdeira
Jogo duplo
O amor é um sonho

CANAIS POR CABO

06h30 Bom dia Portugal; 10h00 3 às 10h00; 10h55 Risco e
prevenção; 11h00 3 às 11; 12h00 Jornal das 12h00; 13h00
Edição especial, desporto; 14h00 3 às 14; 15h00 3 às 15;
15h30 Eixo norte sul; 15h50 Zoom África; 16h00 3 às 16;
17h00 3 às 17; 18h00 18/20; 20h00 Balanço delicado; 21h00
360; 23h00 3 às 23h00; 23h30 As novas viagens Philosophicas; 00h00 24 Horas

06h00 Edição da manhã; 09h45 Espaços & casas; 10h00 Jornal
das 10; 10h45 Imagens de marca; 11h00 Jornal de síntese;
11h15 Opinião pública; 12h00 Jornal do meio-dia, desporto;
13h00 Jornal de síntese; 13h30 Os europeus; 13h45 Jornal das
2; 14h25 Edição da tarde; 18h55 Jornal das 7; 19h58 Jornal
da noite; 21h00 Edição da noite; 00h00 Jornal da meia-noite

10h45 FFF: Fashion ﬁlm factory; 11h00 Nocias; 12h00
Nocias; 13h00 Jornal da uma; 14h00 Nocias; 14h45
Ephemera; 15h00 Nocias; 16h00 Nocias; 17h00 Nocias;
18h00 Nocias; 18h10 Mais transferências; 19h00 Nocias;
19h58 Jornal das 8; 21h24 21ª hora; 22h00 Mais transferências; 00h00 25ª hora

CINEMAX - BRAGASHOPPING
Sala 1 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR – VP – 2D (M/6)
Sessão: 15h00

Sala 7 – LINHAS DE SANGUE (M/16)
Sessões: 14h10 – 17h20 – 21h10 – 00h15

Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/12)
Sessões: 21h50 – 17h30 (sáb. e dom.) – 21h50 (sáb. e dom.)

Sala 8 – BLINDSPOTTING - À QUEIMA ROUPA (M/14)
Sessões: 13h20 – 15h45 – 18h10 – 20h50 – 23h30

Sala 3 – LINHAS DE SANGUE – 2D (M/16)
Sessões: 15h00 – 21h40

Sala 9 – THE EQUALIZER 2: A VINGANÇA (M/6)
Sessões: 12h30 – 15h20 – 18h15 – 21h25 – 00h25

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)
Sessões: 17h30 (sáb. e dom.)

Sala 1 – LINHAS DE SANGUE – 2D (M/16)
Sessões: 16h10 – 18h50 – 21h30 – 00h10

Sala 5 – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – 2D (M/12)
Sessões: 15h00 – 21h55 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h55 (sáb. e dom.)

Sala 2 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS – 2D
– VP (M/6)
Sessões: 12h50 – 15h00 – 17h10 – 21h30

CINEMAX - BARCELOS

Sala 2 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS – 3D
– VP (M/6)
Sessões: 19h20

Sala 1 – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – 2D (M/12)
Sessões: 15h30 – 15h00 (sáb. e dom.)

Sala 2 – OCEAN'S 8 – 2D ATMOS (M/12)
Sessões: 23h45

Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/12)
Sessões: 21h40

Sala 3 – TITÃ 2D (M/14) Sessões: 13h00 – 17h20 – 19h30 – 21h40
– 23h50

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)
Sessão: 17h30 (sáb. e dom.)

Sala 3 – ASAS PELOS ARES – 2D – VP (M/6)
Sessões: 15h20
Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h10 – 15h50 – 18h30

FÓRUM - VIZELA

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS 2D – VP (M/6)
Sessão: 21h20

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER - HERÓIS – VP (M/6)
Sessões: 13h00

Sala 4 – AMAR PABLO, ODIAR ESCOBAR 2D (M/14)
Sessão: 00h05
Sala 5 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS –
2D – VP (M/6)
Sessões: 14h20 – 16h30 – 18h40

Sala 2 – THE EQUALIZER 2: A VINGANÇA – VO (M/16)
Sessões: 15h20 – 17h50 – 21h20 – 23h50 (sexta e sáb.)
Sala 3 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS –
dob (M/6)
Sessões: 13h10 – 15h10 – 17h10 – 19h10 – 21h30
Sala 3 – ARRANHA-CÉUS – VO (M/12)
Sessões: 00h00 (sexta e sáb.)

07h05 Gone: 12 horas para viver; 08h40 Para Roma, com
amor; 10h30 Dias de tempestade; 12h15 Aproveita a vida
Henry Altmann; 13h40 Dou-lhes um ano; 15h20 Manhãs
gloriosas; 17h10 Blood Work: Dívida de sangue; 19h00 O
úlmo Samurai; 21h30 Sha; 23h15 O martelo dos Deuses

06h25 Invesgação criminal; 06h53 Mentes criminosas;
07h36 Chicago ﬁre; 09h00 Castle; 13h30 Invesgação criminal; 15h48 Agentes secundários; 17h34 Mentes criminosas;
18h55 Chicago ﬁre; 21h25 Alice Nevers; 22h30 Quânco;
23h25 Maverick

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

Sala 5 – MUNDO JURÁSSICO – 2D – VP (M/12)
Sessões: 12h50 – 17h00 – 19h10
Sala 6 – MAMA MIA! HERE WE GO AGAIN 2D ATMOS (M/12)
Sessões: 14h40 – 17h00 – 19h20 – 21h40 – 00h00
Sala 7 – EU MATO GIGANTES – 2D (M/12)
Sessão: 15h50 – 19h10 – 21h30 – 23h55

NOS - BRAGA PARQUE
06h00 Everton x Rennes - Jogo de Preparação; 08h05 Bayern
Munique x Man. City - Int. Champions Cup; 09h55 Man. United
x Liverpool - Int. Champions Cup; 11h50 Copa Sul-Americana
(resumo); 12h50 PSG x Atl. Madrid - Int. Champions Cup
(direto); 14h30 Portugal x Itália - Final Euro Sub 19; 16h35
Gary Neville´s Soccerbox: Robbie Keane; 17h15 Futebol Fem.:
Final: Euro Sub-19 (direto); 19h20 Internaonal Champions
Cup: Final feminina; 21h15 Bayern Munique x Man. City:
Int. Champions Cup; 23h10 Man. United x Liverpool: Int.
Champions Cup

CINEPLACE - NOVA ARCADA

Sala 4 – THE EQUALIZER 2: A VINGANÇA – 2D (M/16)
Sessões: 15h00 – 21h45 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h45 (sáb. e dom.)

Sala 1 – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – VO (M/12)
Sessões: 15h30 – 17h40 – 21h35 – 23h55 (sexta e sáb.)

06h00 Ralis: WRC: Finlândia: 3º Dia (resumo); 10h10 Fórmula
1: GP Hungria: Corrida; 12h10 Nacional x Boavista: Allianz
Cup; 14h10 FC Porto x Newcastle: Jogo de preparação; 16h10
Sporng x Marselha: Jogo de preparação; 18h10 Benﬁca x
Juventus: Int. Champions Cup; 20h00 PSG x Atl. Madrid: Int.
Champions Cup; 21h55 Futebol fem.: Alemanha x Espanha:
Final: Euro Sub-19; 23h55 Portugal x Itália: Final Euro Sub-19

Sala 7 – FERDINADO – dob (M/6)
Sessões: 11h20 (sáb. e dom.)

Sala 7 – OS INGLESES ESTÃO A CHEGAR – 2D (M/16)
Sessões: 14h50

Sala 1 – I KILL GIANTS: EU MATO GIGANTES – dob (M/12)
Sessões: 12h40 – 15h30 – 21h00 – 23h40

Sala 8 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/12)
Sessões: 13h00 – 15h20 – 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h15

Sala 1 – OCEAN'S 8 (M/12)
Sessões: 18h20

Sala 9 – A GAIVOTA – 2D (M/12)
Sessão: 17h20 – 19h30 – 21h40 – 23h50

Sala 2 – ARRANHA-CÉUS (M/12)
Sessões: 13h10 – 18h10 – 18h50 – 21h40 – 00h35
Sala 3 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS –
dob. (M/6)
Sessões: 11h00 (sáb. e dom.) – 13h30 – 16h00 – 18h40 – 21h15 –
23h50

Sala 9 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h10 – 15h10
Sala 10 – THE EQUALIZER 2: A VINGANÇA – 2D ATMOS (M/16)
Sessões: 13h40 – 16h10 – 18h40 – 21h10 – 23h45

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER - HERÓIS – dob. (M/6)
Sessões: 10h50 (sáb. e dom.) – 13h50 – 17h00

Sala 11 – GOTTI: UM VERDADEIRO PADRINHO AMERICANO – 2D
(M/16)
Sessão: 14h20 – 16h40 – 21h20 – 23h40

Sala 4 – TITÃ (M/14)
Sessão: 21h20 – 00h00

Sala 11 – PRECE AO NASCER DO DIA – 2D (M/18)
Sessões: 19h00

Sala 5 – MAMMA MIA 2 (M/12)
Sessões: 13h00 – 15h50 – 18h45 – 21h30 – 00h20

Sala 12 – BLINDSPOTTING: A QUINTA-ROUPA – 2D (M/14)
Sessões: 13h20 – 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h10

Sala 6 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS - dob.
(M/6)
Sessões: 14h00 – 16h30 – 19h10

Sala 12 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – 2D – VP (M/6)
Sessões: 15h30

Sala 6 – JOGO DA APANHADA (M/14)
Sessões: 21h50 – 00h30 – 23h40

RÁDIO
00h00 Suave é a Noite, Aurélio Carlos Moreira; 03h00 As
Músicas da Sim; 05h00 Sim é Manhã, Carlos Lopes; 08h00
Olha que Dois, Carlos Counho e Mariana Marques Vidal;
12h00 Assim ou Assado, Felicidade Ramos; 14h00 Giras e Discos, Helena Almeida e Inês Carneiro; 18h30 Rosário; 19h00
Livre Trânsito, José Manuel Monteiro; 22h00 Casa de Fados,
José da Câmara; 23h00 Ser Igreja

00h00 Vidro Azul, Ricardo Mariano; 02h00 Music Hal; 08h00
Abel Duarte; 10h50 Elisabete Apresentação; 14h00 Sérgio
Xavier; 16h00 Sara Pereira; 19h00 Português Suave, Pedro
Andrade; 20h00 UM I&D, Inês Marinho; 21h00 Livros com
RUM, António Ferreira e Sérgio Xavier; 22h00 Só Jazz, José
Carlos Santos

RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM
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VEJA SE SABE…

«Uma biblioteca serve para dar profundidade ao
nosso olhar, para rasgar novos horizontes, para
complexiﬁcar o que muitas vezes é reduzido de
forma simplista». D. José Tolenno Mendonça

Que Papa perguntou à muldão presente na praça de
São Pedro, numa Oração do Angelus: «O que fazeis à
comida que sobra»?
R: Papa Francisco.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4

Horizontais: 1- Dar bastonadas em. 2- Sistema de penas impostas pela lei. 3- Que gostam de dizer a verdade. 4- Capital
de Itália; Maquinismo para tecer. 5- Vão; Rinchar ou relinchar
(cavalo). 6- Nome feminino; Nota musical. 7- Cheiro; Moço
de recados. 8- Que descobre prontamente a explicação das
coisas obscuras ou complexas; Forma do verbo ir. 9- Arte
e ciência de fazer aprender. 10- Indivíduo que anda a pé;
Descida acentuada das cotações na bolsa de valores.
Vercais: 1- Os que são considerados pouco evoluídos, rudes,
grosseiros. 2- Rapidez. 3- Estudo dos ventos. 4- Pé grande;
Que sente e/ou manifesta irritação ou fúria. 5- Elemento de
formação de palavras que exprime a ideia de gengiva; Sódio
(s.q.); Gume (inv.). 6- Operação de cirurgia estética que consiste em esticar a pele da face ou de outra parte do corpo;
Tecnécio (s.q.). 7- Pôr a dieta; Irão (abrev.). 8- Apoquentar;
Sentido da audição. 9- Inseto considerado a principal praga
da cultura da batata (plu.). 10- O mesmo sapato não serve
em todos; Conjunto dos ramos e das folhas de uma planta.

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

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Destrímano. 2- Exérese; OD. 3- Sinal; Adir. 4- Placentite. 5- Ralar; OGE. 6- Ed; Esq. 7- Zarelhar. 8- Inaudita. 9- Batocadas. 10- Viloso; Olé. Vercais: 1- Desprezo. 2- Exilada; Bi. 3- Senal; Rial. 4- Traçamento. 5- Reler; Laos. 6- IS; Chuço.
7- Meato; ada. 8- Digerido. 9- Noites; Tal. 10- Odre; Quase.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL
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HUMOR
O marido para a mulher:
– Sabes, querida, quando falas recordas-me o mar.
– Que lindo meu amor! Desconhecia que te impressionava tanto.
– Não, não me impressionas, atordoas-me!

CALENDÁRIO
SEGUNDAFEIRA DA SEMANA XVII
S. Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja – MF
Verde ou br. – Ofício da féria ou da memória.
Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18).
Jer 13, 1-11;
Sal Deut 32, 18-19. 20. 21
Mt 13, 31-35

AMARES:

Pinheiro Manso

BARCELOS:

A Minha Farmácia

CABECEIRAS
DE BASTO:

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Nogueira

Diogo de Sousa, 41

Barros

CALDAS
DE VIZELA:

Ferreira

CELORICO
DE BASTO:

Neves Ferreira

ESPOSENDE:

Monteiro

FAFE:

Albarelos

GUIMARÃES:

Lobo

PÓVOA
DE LANHOSO:

S. José

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

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

BRAGA:

Marns

VILA VERDE:

Medeiros

VIANA
DO CASTELO:

Abelheira

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Central

CAMINHA:

Beirão Rendeiro

MONÇÃO:

Vale de Mouro

PAREDES
DE COURA:

Ribeiro

PONTE
DA BARCA:

Saúde

PONTE
DE LIMA:

Misericórdia

VALENÇA:

Central

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Moderna

TELEFONES ÚTEIS

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

Rodrigues - R. D.

DIFICULDADE: DIFÍCIL

1
2

9

FARMÁCIAS

VIEIRA
DO MINHO:

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

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

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

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Maria das Dores
Antunes de Almeida

Maria das Dores Antunes de Almeida
Seu marido, filhos, noras, netos, bisneta e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas
relações e amizade o falecimento de seu ente querido, D. MARIA
DAS DORES ANTUNES DE ALMEIDA, de 84 anos.
Comunicam que o corpo da saudosa falecida se encontrará em
câmara-ardente a partir das 16h00 de hoje, na capela mortuária da
igreja de Santo Adrião. Amanhã, terça-feira, dia 31 de julho, pelas
10h00, será celebrada missa de corpo presente e finda a qual irá
a sepultar no cemitério de Monte d'Arcos em jazigo de família.
Informam que a missa de 7.º dia será celebrada na próxima
quinta-feira, dia 2 de agosto, às 18h30, na igreja de Santo Adrião.
Antecipadamente se confessam agradecidos a todos quantos se dignarem a tomar
parte nas últimas homenagens à saudosa falecida.
A FAMÍLIA

A gerência participa a todos os seus estimados
clientes, fornecedores e amigos o falecimento da Sr.ª D. MARIA DAS
DORES ANTUNES DE ALMEIDA, mãe do proprietário.
Comunica que o corpo da saudosa falecida se encontrará em câmara-ardente a partir das 16h00 de hoje, na capela mortuária da igreja de Santo
Adrião. Amanhã, terça-feira, dia 31 de julho, pelas 10h00, será celebrada
missa de corpo presente e finda a qual irá a sepultar no cemitério de
Monte d'Arcos em jazigo de família.
Antecipadamente agradece a todos quantos se dignarem a tomar parte nas últimas homenagens
à saudosa falecida.
A GERÊNCIA
Rezem, sorriam e pensem em mim
apenas estou do outro lado do caminho...
Vocês que ficam aí, sigam em frente,
a vida continua linda e bela como sempre foi.

ASRaudiovisuais

PÓVOA DE LANHOSO

Arménio da Silva Ribeiro

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Maria de Lurdes da Silva

Francisco Manuel de Queiroga
FALECEU

(Lurdinhas)

A empresa participa a todos os seus clientes, fornecedores e amigos o falecimento de seu ente querido, Sr.ª MARIA DE LURDES DA SILVA, mãe do
proprietário da empresa.
O corpo da saudosa falecida encontra-se em câmara-ardente na igreja do
Pópulo. O seu funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 30, com missa de corpo
presente na igreja do Pópulo, às 10h00, finda a qual irá a sepultar no cemitério de
Monte d'Arcos em jazigo de família.
Aproveita o ensejo para comunicar que será celebrada missa de 7.º dia em
sufrágio de sua alma, sexta-feira, dia 3, às 17h30, na Sé (Catedral) de Braga.
Antecipadamente agradece a todos quantos se dignem honrar com a sua
presença as cerimónias fúnebres da saudosa falecida.
Braga, 30 de julho de 2018
A GERÊNCIA
Funerária Macedo & Vilela, Lda., Rua de São Vítor, n.º 150, Braga – Tel.: 962 877 465 / 964 067 090 – funerariamacedovilela@hotmail.com

A sua família vem por este meio participar às pessoas das suas
relações e amizade o falecimento do seu ente querido.
O funeral realiza-se amanhã, pelas 11.00 horas, na igreja de Nossa
Senhora do Amparo, na Póvoa de Lanhoso. Findas as cerimónias
religiosas será inumado em jazigo de família no cemitério municipal
desta localidade.
Desde já se agradece a todos que com a sua presença honrem estas
cerimónias fúnebres e prestem o apoio à família neste período de luto.
Agência Funerária Antas – Servilusa – Número Verde Grátis: 800 204 222 / Serviço Funerário Permanente 24 horas

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.

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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COMPRO!!!

IMOBRAGA IMOBILIÁRIA

RECRUTA
COMERCIAIS

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

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

TAKE AWAY
Procura:

COPEIRAS(OS)
AJUDANTES DE COZINHA
(C/ EXPERIÊNCIA)
Contacto: 935 269 372

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

DINHEIRO JÁ €€€

PRECISA-SE

COZINHEIRA/O

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.

Para cozinha tradicional.
Folga ao domingo.
Tel. 965 239 320

COMPRO
APARTAMENTOS

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

PARA VENDA EM BRAGA

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES

759 m2

id
o

815 m2

Modelo|Versão

AALFA ROMEO

R 1200 GS
R 1200 GSA
C3 1.4
BRAVO 1.4T-JET 16V SPORT
PUNTO EVO 1.2 5P
PUNTO EVO 1.4 SP 5P
KA 1.2 TITTANIO
FIESTA 1.0 TITTA 5P
FIESTA 1.25 5P
FOCUS SW 1.4 SPORT
CIVIC 1.4 5P
M-2 1.3 5P
SLK 200 KOMPRESSOR
MICRA 1.2 5P
PIXO 1.0 5P
ASTRA 1.4 16V 5P COSMO
HAWKEYE 300 4X2
107 5P
308 1.6 5P 150CV
CLIO 1.2 SW+GPS
IBIZA 1.2 5P
AURIS 1.3 VVTI
YARIS 1.0 VVTI
GOLF V SW 1.4I
GOLF V 1.4I 5P
DIESEIS DE 5,7 LUGARES
MITO 1.3 JTD +GPS

www.gilcar.pt

Insparedes
Centro de Inspecções

BMW

330D CABRIO

BMW

318D TOURING

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

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 €

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

5.500 €
5.600 €

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 €

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 €

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

1 ano de garantia +++ veículos em stock

Ano

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

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

Ve
nd

1606 m2 938 m2

Em fase
de acabamento
Tel. 968 015 522

Marca

COMPRO
IMÓVEIS

Contacto 253 215 321

id
o

MORADIA
GAVETO

PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

Ve
nd

VENDO BARATO
ESPORÕES

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

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

2016
2016
2011
2008
2014
2010
2009
2014
2012
2009
2003
2008
2007
2011
2012
2005
2010
2012
2008
2010
2014
2010
2008
2009
2008
2015

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

Modelo|Versão
MITO 1.3 JTS
MITO 1.6 JTD 120CV
A5 COUPE TDI S-LINE 177CV
A4 TDI 130CV
A3 TDI 105CV 3P
320D SW AUT+GPS
320D SW+GPS+TA+FX
318D SPORT-LINE+GPS+CXA
316D SW+GPS
320D COUPE PK-M
216D
120D COUPE
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
FOCUS TDCI TRENDE 5P 95CV

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

Marca

Modelo|Versão

Ano

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

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 220D AVANTGARD
E COUPE 250CDI
C COUPE 250CDI AMG 9-G
C 220CDI AVANTGARD+GPS+CXA
A 180D AMG+CXA+GPS
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
5008 HDI 1.6 112CV ALLUR
508 SW HDI 115CV
3008 HDI 120CV+GPS+CXA+CMT
3008 HDI

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

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

Marca

Modelo|Versão

Ano

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

308 SW HDI 120CV
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI COUPE
MEGANE DCI DYNAMI
CLIO DCI +GPS
CLIO SW DCI 90CV+GPS
IBIZA ST 1.6 TDI
V40 D2 115CV CROSS COUNTRY
V40 D2 115CV+GPS+CMT
V40 D2 115CV+GPS+CXAUT+CMT
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
AURIS D-4D 1.4 90CV

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

BMW
TESLA
TESLA

ELECTRICOS
I3
MODEL S 85D
MODEL S 100D

2015
2015
2018

CITROEN
OPEL
RENAULT

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

2012
2006
2007

Telef. 253 826 181 Fax. 253 826 182 Mov. 932 748 421
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C/ enorme potencial turístico,
inserida em aldeia típica transmontana,
vistas exuberantes, bons acessos e próxima
de parques naturais, museus, rios e comércio local.

25.000 €

ID Imóvel 124391014-13

MOR. SALTO, P/ RESTAURO

No centro da cidade.
Com wc.

29.900 €

165.000 €

IID Imóvel 124391011-13

Com r/c, 1.º andar
e logradouro, localizada
em zona de acesso a vias principais.
ID Imóvel 124391010-12

MOR. IND. P/ RESTAURO, TENÕES

90.000 €

41.500 €

ID Imóvel 124391010-4

LOJA COM 90 M2

Para construção
de moradia individual
e com poço.

ESCRITÓRIO COM 60 M2

Com 3.000 m2 de terreno.
Venha conhecer.

No centro comercial Braga Shopping.
Excelente preço.
Visite rapidamente.

ID Imóvel 124391009-5

MOR. T3 GEM. EM ARCOS

29.900 €

97.500 €

ID Imóvel 124391005-176

LOJA C/ 94 M2, FRAIÃO

Com terraço coberto,
localizado no centro da cidade.
Imóvel encontra-se arrendado.
ID Imóvel 124391011-15

TERRENO C/ 1.050 M2, ESCUDEIROS

C/ excelente exposição solar e em ótimo estado
de conservação. Imóvel encontra-se arrendado,
a garagem c/ 45 m2 não está arrendada.

97.000 €

Com garagem individual p/ 2 carros,
em zona residencial de excelência.
Bom para investimento. C.E: (G).

ID Imóvel 124391008-14

T3 JUNTO À MAKRO

65.000 €

ID Imóvel 124391009-35

T2+2 PERTO AV. LIBERDADE

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

249.000 €

ID Imóvel 124391005-216

MOR. IND. T4, FERREIROS
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APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

APARTAMENTO T3 – FRAIÃO

APARTAMENTO T3– MAXIMINOS

MORADIA TÉRREA T3 – DUME

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

Exc. Qual., 3 wc's, 3 Frentes, Aq. e Asp. Central,
Gar. p/ 2 Carros, Zona Nobre… Venha Conhecer!

Boas Áreas, Aq. e Asp. Central, Soalho Pregado,
Garagem Individual. Perfeito Estado!

Terreno c/ aprox. 400 m2, Gás Canaliz., Aq. Elétrico,
Água de Poço. Próxima do Estádio AXA!

Desde 155.000 €

189.900 €

149.000 €

129.000 €

Ref. 5440

Ref. 5574

Ref. 5554

Ref. 5446
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TERRENO
P/ MORADIA
TÉRREA

T3

3000 m2
de área total!
Oportunidade!

Ref. 013-2404

49.000 €

QUINTA
C/MORADIA
RÚSTICA
E ESPIGUEIRO

DESDE 172.000€ (pronta)

Ao estilo do século XVIII.
Terreno. Rústico
c/ aprox. 4000 m2

229.900 €

Ref. 013-3081

TERRENO
S. PEDRO ESTE
– 1.200 M2
C/ viabilidade
construção
moradia
unifamiliar.

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)
75.000 €

Ref. 013-3076

TEL. 253 254 081

|

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

T4

AMI: 7630

VENDA parcela terreno c/ 1.600 m2, Adaúfe - Braga

70.000 €
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AMI 14727

LOTE
PARA
MORADIA
GEMINADA

MORADIA
T3
SEMI NOVA
Suite, roupeiros,
lareira com recuperador,
jardim,
local tranquilo.
225.000 €

330 m2 de área,
plano,
perto do santuário
do Sameiro.
42.500 €

Praça do Condestável, n.º156 - loja 16/rc (Edifício Eiffel) Maximinos - Braga | Tel. 253 041 727 | braga@lardesonho.pt | www.lardesonho.pt/braga
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Inquérito DM online

Acha que o discurso de Mário Centeno
está alinhado com o do Governo?
Todas as semanas uma pergunta diferente.

www.diariodominho.pt/inqueritos
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À espera do endireita

em sabemos que sinais de trânsito tortos começam a ser uma marca distintiva da cidade de Braga, mas no viaduto da Rodovia há muito mais a
precisar que alguém olhe para o estado a que chegou. Para além dos sinais que levaram uma traulitada, também os rails estão tortos e há pilaretes no chão em vez de estarem a cumprir a sua função de separação das
faixas… As obras são urgentes, mas se ninguém fizer nada... boa bai ela!!
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# Ocorrência

DUAS MENORES
FERIDAS
COM GRAVIDADE
APÓS ACIDENTE
DE VIAÇÃO
EM VILA VERDE
Duas menores ficaram,
ontem, feridas com gravidade na sequência de
um acidente entre a mota em que circulavam e
um automóvel, em Vila
Verde, distrito de Braga,
revelou à Lusa fonte dos
bombeiros.
De acordo com o comandante dos Bombeiros de Vila Verde, as menores, uma com 17 anos
e outra com 15 anos, sofreram «múltiplas fraturas» e foram transportadas ao Hospital de Braga.
O acidente aconteceu
entre as 12h00 e as 13h00,
na avenida dos Combatentes, «à saída de um
cruzamento» próximo
do quartel daquela corporação, acrescentou o
comandante.
«Tratou-se de um acidente entre um velocípede e um veículo ligeiro, do
qual resultaram dois feridos com alguma gravidade», explicou.
Redação/Lusa

# Nova medida no próximo ano

Governo vai apoiar a reflorestação
Governo vai adotar
uma nova medida
para apoiar a reflorestação, no próximo ano, de áreas ardidas
nos incêndios de 2017,
anunciou ontem o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.
Segundo o governante,

O

este ano o Governo avançou com medidas de reflorestação em áreas que
não tinham possibilidade
de regeneração natural e
está agora a preparar novas ações para 2019.
«Estamos a abrir, exatamente nesta altura,
uma medida para começarmos a atuar em

áreas ardidas para o próximo ano, porque é exatamente nessa altura que
nós podemos fazer esse
trabalho», disse Miguel
Freitas aos jornalistas na
fronteira de Vilar Formoso, Almeida, no distrito
da Guarda, à margem da
16.ª edição da campanha
de sensibilização rodo-

viária "Sécur'Eté 2018:
Verão em Portugal".
O secretário de Estado
das Florestas e do Desenvolvimento Rural esclareceu ainda que as novas
medidas de apoio à reflorestação das zonas ardidas em 2017 «vão abrir,
exatamente, este verão».
Redação/Lusa

VIANA DO CASTELO
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# Grécia

Polícia Marítima efetua
resgate de 61 migrantes
A equipa da Polícia Marítima em missão na Grécia
resgatou na madrugada
de sábado 61 migrantes,
28 dos quais crianças, indicou ontem a Autoridade Marítima Nacional
(AMN).
Em comunicado, a
AMN adianta que, na madrugada de sábado, a Viatura de Vigilância Costeira
(VVC) da Polícia Marítima

detetou um bote ao largo de Eftalou, ainda em
águas turcas, com 61 migrantes, que foram depois resgatados em território grego.
Segundo a AMN, os 61
imigrantes, 17 dos quais
homens, 16 mulheres e
28 crianças, são oriundos
do Afeganistão, Congo e
de Burkina Faso.
Redação/Lusa

# Amigos dos Caminhos de Ferro

Governo alertado
para caos nos comboios
A Associação Portuguesa
dos Amigos dos Caminhos
de Ferro (APAC) pediu ontem esclarecimentos ao
Governo sobre o processo
de aquisição de comboios
pela CP e alertou para «o
caos que se vive na rede
ferroviária».
Numa carta enviada
ao ministro do Planeamento e Infraestruturas,
Pedro Marques, a asso-

ciação pede explicações
sobre «a atualidade ferroviária e as perspetivas
da sua evolução», tendo
em vista «a grave situação de colapso operacional em que se encontra
de modo muito particular a CP», e «censura fortemente» o caos que se vive na rede ferroviária para
o qual contribuiu «décadas de desinvestimento».

