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Buscas da PJ em várias câmaras
REGIÃO Várias câmaras municipais do país confirmaram ontem buscas da Polícia Judiciária nos serviços, por suspeitas de
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crimes económicos, mas salientam que as investigações envolvem entidades exteriores aos municípios. P.11
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Sp. Braga já trabalha
com 29 jogadores
DESPORTO O Sporting Clube de Braga arrancou, ontem, para a nova época, com 29 jogadores,
incluindo os reforços Ailton, Eduardo (ambos ex-Estoril) e João Novais (ex-Rio Ave). P.16
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SERENAMENTE

Dois santos que pecaram

1.

Celebramos amanhã a solenidade de S. Pedro e S. Paulo.

S. Pedro, pescador da Galileia, natural de Betsaida, conheceu Jesus por intermédio de seu irmão André (Marcos 1, 16-18). Deixou tudo para O seguir e integrou o grupo dos
Doze Apóstolos. Começou por se chamar Simão. Jesus mudou-lhe o nome para Pedro, vendo nele a rocha sobre que edificaria a Sua Igreja (Mateus 16, 18).
Nos momentos dramáticos da Paixão vacilou. Tendo prometido a Jesus quo O não abandonaria em circunstância alguma (Marcos 14, 29-31), negou conhecê-lo, diante de uma das criadas do Sumo Sacerdote
(Marcos 14, 66-71). Reconhecido o erro (Marcos 14, 72),
emendou-se, e veio a morrer por Jesus.
S. Paulo nasceu em Tarso (Atos 21, 39), na Cilícia
(atual Turquia), de uma família judaica. Começou por

Para ser santo não é
preciso fugir do mundo,
mas saber estar no mundo
sem se mundanizar. Não
é preciso fazer coisas
extraordinárias. Preciso
é, por amor a Deus e ao
próximo, saber fazer
extraordinariamente bem
as coisas simples e vulgares
de cada dia.
se chamar Saulo e foi um grande perseguidor de cristãos, como o próprio confessa (Gálatas 1, 13-24). Convertido a caminho de Damasco (Atos 9, 1-30), pelo
ano 36, também ele deu a vida por Jesus, depois de ter
evangelizado sobretudo os pagãos, durante 30 anos.
Pedro e Paulo. Duas pessoas que, tendo-se encontrado com Jesus em circunstâncias desiguais, se tornaram seus discípulos fervorosos. Diferentes pelo temperamento e pela cultura, viveram unidos pela mesma
fé. Perseguidos por serem cristãos, ambos foram martirizados em Roma, durante a perseguição de Nero.
2. Recordamos dois homens que não nasceram santos. Dois homens que, como disse, cometeram faltas
graves. Dois homens que, tendo reconhecido os próprios erros, se arrependeram e procuraram emendá-los.
Quando frequentei o Seminário de Nossa Senhora
da Conceição, na capela que hoje não existe, havia a

imagem de um santo que me impressionou particularmente: São Domingos Sávio. Era o único
vestido à homem, de calça e casaco! As outras
imagens apresentavam os santos com vestes,
para mim, muito estranhas.
Há que tomar consciência de que os santos
não foram uns extraterrestres. Foram pessoas como as demais. Com o seu temperamento e, em
muitos casos, as suas fragilidades. Mas pessoas
que se souberam dominar e vencer. Passaram
pela lama sem se enlamearem. Ou, se tal aconteceu, desenlamearam-se logo que puderam.
3. Na Exortação Apostólica «Alegrai-vos e
Exultai» o Papa Francisco lembra o chamamento universal à santidade. Escreve, no número 14:
«Para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de
se afastar das ocupações comuns, para dedicar
muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor
e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.
És uma consagrada ou um consagrado? Sê
santo, vivendo com alegria a tua doação.
Estás casado? Sê santo, amando e cuidando
do teu marido ou da tua esposa, como Cristo
fez com a Igreja.
És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com
honestidade e competência o teu trabalho ao
serviço dos irmãos.
És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus.
Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus
interesses pessoais».
Para ser santo não é preciso fugir do mundo,
mas saber estar no mundo sem se mundanizar.
Não é preciso fazer coisas extraordinárias. Preciso é, por amor a Deus e ao próximo, saber fazer extraordinariamente bem as coisas simples
e vulgares de cada dia. Para ser santo é necessário confiar na misericórdia de Deus, para quem,
desde que haja arrependimento e propósito de
emenda, não há falta que não tenha perdão.
4. A celebração de S. Pedro e S. Paulo convida também a pensar nos vários ministérios existentes na Igreja. Sendo diferentes, são complementares. Pedro presidiu às comunidades na
unidade e na caridade; Paulo dedicou-se à evangelização das diversas culturas.
No corpo místico de Cristo que é a Igreja há
uma função para cada um de nós. Que nos não
acomodemos nem instalemos. Que saibamos,
não por vaidade mas com espírito de serviço,
fazer bem tudo e só o que nos compete.

A RECUPERAÇÃO DOS VERDADEIROS VALORES HUMANOS (324)

A alegria e a euforia
serão ambas compatíveis
com a felicidade?
er feliz é muito mais do que estar momentaneamente alegre ou do que um simples imergir no oásis do prazer porque a emoção não é
saudável e livre em si mesma se não for inteligente e racional. É possível estar alegre e essa
alegria ser doentia, ou seja, alicerçar um consumo irresponsável que, posteriormente, irá gerar autopunição. É possível estar eufórico, considerar-se superfeliz e
esse estado levar o Eu a patrocinar a própria infelicidade,
visto que gera muitas atitudes complementares impensadas, assumindo comportamentos irracionais. É o caso da
pessoa que envereda por uma vida cheia de prazeres hedonistas, pois, passados aqueles momentos eufóricos, entra em estados depressivos dececionantes.
Nestas circunstâncias, em muitas pessoas, embora com
idade cronológica ou real de mais de quarenta anos, a vida psíquica não ultrapassou sequer a fase da adolescência.
As suas fibras de Mós não se desenvolveram, na fase devida, de um modo normal, nunca se treinando adequadamente a fidelidade a uma evolução correta da consciência.
Quem for infiel à sua consciência olha muito para fora,
é guiado pela ganância ou pelo egoísmo, ficando contaminado pelo imediatismo e encarcerado nas suas necessidades neuróticas.
A essas pessoas falta a ética, a transparência e a responsabilidade social. São capazes de gerir empresas ou instituições mas não a sua própria mente. São ousadas mas
não doseadas ou equilibradas. Podem ser cultas mas deixam-se embaraçar em discussões estéreis ou em pormenores insignificantes. Muitas delas podem até ser eloquentes mas não sabem dialogar de forma transparente para
resolver conflitos nas empresas, nas instituições, na escola ou na família. Onde metem o nariz, regra geral, aumenta a confusão.
Pelo contrário, quem prepara o seu Eu para ser fiel à
própria consciência bem formada, preocupa-se com a sua
saúde psíquica, filtra os estímulos estressantes, protege
a mente e elimina os seus fantasmas mentais. Quem desenvolve e pratica a lealdade à sua consciência sabe que
tem de prestar contas à sociedade, à instituição onde trabalha, à família e a si próprio. O seu maior juiz não são
os outros mas o seu próprio Eu. Elas deviam pensar que
ser infiel a si próprio é divorciar-se da sua saúde emocional, do seu estado sustentável de felicidade e do seu
equilíbrio mental.
Quem educa o seu Eu a ser fiel a si próprio começa
também a descobrir e a interiorizar que o dinheiro, em
si e por si mesmo, não garante a felicidade nem promove uma tranquilidade inteligente. Sabe ainda que a falta
de dinheiro também provoca ansiedade e cria estados de
insatisfação, de revolta, de indignação e de infelicidade.
O mau uso do dinheiro financia o orgulho, a arrogância e a necessidade neurótica de se sentir acima dos seus
pares. O mau uso do dinheiro empobrece tanto como a
falta dele.
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Os bilhetes diários estão
à venda por 25 euros
e os passes de dois dias
para o Groove Braga
custam 40 euros.

Braga

Terá lugar a tomada de posse do
Conselho de Ética e do Provedor
Institucional da UMinho, às 11h00,
no Salão Nobre da Reitoria.

evento decorre no Forum Braga nos dias 27 e 28 de julho

Avelino Lima

Groove'18 traz a Braga festival intimista
para público com atitude sustentável
Carla Esteves

m festival de verão
mais intimista, destinado a um "nicho
alargado" de público, e com uma atitude
sustentável, que se espelha nos mais diversos aspetos, desde a decoração
à comida. Esta é a proposta do Groove Braga'18, um
festival que chega à capital
minhota vindo de Cascais
diretamente para o novo
Forum Braga e que promete criar uma mistura harmoniosa de experiências nos dias 27 e 28
de julho.
Ontem, durante a apresentação do Groove Braga'18, o presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira,
realçou o facto do Groove deixar Cascais para vir
para Braga, escolhendo
a cidade e precisamente o Forum Braga, o que
«constitui uma aposta
muito importante neste
primeiro ano de atividade», posicionando Braga
ainda mais como destino de referência no país,
não apenas para o turismo, como para a realização de negócios e de grandes eventos.
Segundo Carlos Oliveira, o Groove Braga assenta em valores que Braga e
o Forum defendem, designadamente uma visão
mais sustentável. Nesse
sentido, o evento decorrerá na área verde do Forum Braga, junto aos campos de futebol.
André Sardet, da produtora PEV Entertainment, fez a apresentação
do festival, começando
por defini-lo como «um

U

Carlos Oliveira, da InvestBraga, André Sardet, da PEV Entertainment, e Joana Jorge e João Figueiredo, da "Porta 253"

sentimento, uma experiência e uma atitude!»,
esclarecendo que o projeto assenta em duas vertentes principais, designadamente a música, trazendo
um cartaz com dois nomes sonantes, ou seja:
Yann Tiersen e Thievery
Corporation.
Para além disto, assenta
ainda na vertente de potenciar novas experiências, pelo que junta um
leque diversificado de iniciativas que se distinguem
e complementam.
«Queremos convidar
as pessoas a experimentar diversas coisas. Além
da música haverá pontos
de animação ao longo do
festival, comida selecionada não só nos produtos que disponibilizam,
mas também na recicla-

gem dos materiais», descreveu, acrescentando que
o objetivo é que as pessoas mudem as suas atitudes musicais, artísticas
e gastronómicas».
O "Groove Food", instalado no espaço de restauração pretende ser um
local tranquilo, onde o
público pode optar por
refeições práticas, rápidas e saudáveis, sem pôr
em causa a qualidade e
diversidade gastronómica. Desde comida orgânica a biológica e vegan,
passando por uma oferta
mais alargada, haverá um
pouco de tudo.
«Queremos que as pessoas mudem a ideia do festival de verão, sujo, cheio
de pó. Este é um festival
de nicho, com uma lotação pequena, com uma

grande preocupação com
o design e a decoração,
com o conforto e o acolhimento das pessoas», esclareceu o músico.
O objetivo é proporcionar o contacto com um
ambiente natural, conjugado com uma atmosfera "urban chic", que deverá atrair um público com
uma lotação máxima de
4 mil pessoas.
André Sardet vincou
mesmo que o Groove «é
um festival onde não se
suja o pé», com uma postura verde, que se reflete no próprio mobiliário, já que os móveis usados para embelezar o
espaço foram construídos para aproveitamento
das árvores caídas aquando de um vendaval em
Cascais.

Esta terceira edição do
Groove, no Norte do país,
pretende ainda abrir espaço aos projetos locais
emergentes, desde a música à arte urbana, passando pelas artes performativas, motivo que levou ao
estabelecimento de uma
parceria com a "Porta 253",
um projeto bracarense, e
que promete trazer nomes
como Emmy Curl, projeto
a solo de Catarina Miranda, concorrente ao festival da canção ou o brasileiro Luca Argel.
As portas do recinto
abrem às 19h00 e os concertos iniciam às 21h30,
mas o convite da produção e do Forum Braga
é que venham mais cedo e usufruam de tudo o
que o festival tem para oferecer.

Forum Braga
completa
dois meses
de atividade
com balanço
«acima de anos
de existência
do PEB»
balanço Carlos Oliveira fez um balanço muito positivo dos
dois meses de atividade do Forum Braga,
que ontem se completaram. Realçando
que pela estrutura já
passaram muitas dezenas de milhares de
pessoas, o administrador da InvestBraga
considerou a sua atividade «claramente acima daquilo que tinha
existido em todos estes anos de existência
do Parque de Exposições de Braga».
O administrador
realçou a grande taxa de utilização do
Forum, destacando
a existência de atividades contínuas,
desde eventos corporativos de diversas
empresas da região
até eventos infantis
e de humor.
«O Norte e o país
n e c e s s i t ava m d e
uma estrutura destas», afirmou Carlos
Oliveira.
O administrador
da InvestBraga lembrou, ainda, a inauguração oficial, no
próximo dia 11 de setembro, onde são esperadas pelo menos
10 mil pessoas.
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MUNICÍPIO PROCURA VOLUNTÁRIOS
PARA APOIAR "FÉRIAS FANTÁSTICAS"
Braga O Município de Braga, através do Banco Local de Voluntariado, procura voluntários
para apoiar as "Férias Fantásticas", atividades a
realizar durante o período de pausa letiva para
os meses de julho e agosto.
Segundo nota de imprensa da autarquia de
Braga, o projeto intitulado "Férias Fantásticas",
é direcionado a crianças e jovens que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e
«tem a finalidade de, durante determinado período de tempo, proporcionar um programa
organizado de caráter educativo, cultural e recreativo muito recheado».
E deixa um apelo: «Se acha que pode e deseja fazer parte de uma equipa jovem, dinâmica,
responsável e feliz, faça a sua candidatura. Pode fazê-lo diretamente através do email blv@
cm-braga.pt ou no Balcão Único, preenchendo
formulário próprio», lê-se.
De acordo com o comunicado da autarquia
bracarense enviado ao Diário do Minho, fazer
parte deste projeto é embarcar numa aventura
que irá marcar a diferença na vida de cada um
dos participantes, ajudando a tornar este período numas «Férias verdadeiramente Fantásticas»,
lê-se, em jeito de incentivo.

CONSELHO DE ÉTICA E PROVEDOR
DA UMINHO TOMAM POSSE HOJE
Institucional O Conselho de Ética e o Provedor Institucional da Universidade do Minho
(UMinho) tomam posse hoje, às 11h00. A cerimónia realiza-se no salão nobre da Reitoria, no
Largo do Paço, em Braga e conta com a presença do presidente do Conselho Geral da UMinho, Luís Valente de Oliveira, e do reitor Rui
Vieira de Castro.
A UMinho esclarece que o Conselho de Ética vai ser presidido pela professora catedrática
aposentada Graciete Dias.
Da equipa fazem parte os professores Cecília
Leão, Acílio Rocha, Miguel Gonçalves e Manuel
Pinto; os estudantes Douglas Weber e Alexandra Miranda, a técnica superior Isabel Monteiro, além dos professores José Gomes Canotilho,
Jorge Paiva, ambos da Universidade de Coimbra; José Manuel Mendes, da Associação Portuguesa de Escritores; e Lucília Nunes, do Instituto Politécnico de Setúbal.
O primeiro Provedor Institucional da UMinho será o professor catedrático emérito Aníbal
Alves que, desta forma, fica na história deste organismo. De referir que Aníbal Alves formou-se na Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), pertencendo à geração que, no pós-25 de
Abril, arrancou com a formação superior em
Comunicação Social em Portugal. Na UMinho
foi vice-reitor, presidente do Instituto de Ciências Sociais e ainda diretor do Departamento de
Ciências da Comunicação, do Centro de Ciências Históricas e Sociais e do Centro de Estudos
Lusíadas. Foi também o primeiro presidente da
Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), entre outros cargos.

ex-presidente da Câmara de Braga

MP pede pena de prisão
para Mesquita Machado
no "caso das Convertidas"
Ministério Público
(MP) pediu ontem
a condenação a pena de prisão do ex-presidente da Câmara
de Braga Mesquita Machado, no processo relacionado com a expropriação de um conjunto
de imóveis do quarteirão
adjacente ao Convento
das Convertidas.
Nas alegações finais
do julgamento, no Tribunal Judicial de Braga,
a procuradora do MP
defendeu que Mesquita
Machado, que dirigiu a
autarquia eleito pelo PS,
agiu com intenção de favorecer a filha e o genro, com prejuízo para o
erário público.
Disse ainda que a sociedade «reclama» condenação exemplar para
os crimes praticados por
titulares de cargos públicos, pelo que pediu pena de prisão para o antigo autarca.
Admitiu, no entanto, que a pena possa ser
«cumprida em sociedade» ou seja, suspensa na
sua execução.
No processo, são igualmente arguidos os cinco
vereadores socialistas do
mandato 2009/2013 que
votaram a favor da expropriação, mas em relação
a estes o MP admitiu a
absolvição, considerando que terão agido apenas com «dolo eventual»
o que não é suficiente
para o preenchimento
dos crimes de que são
acusados.
Os arguidos respondem pela coautoria e em
concurso real de um crime de participação económica em negócio e de
um crime de abuso de
poder. Para o MP, apenas
Mesquita Machado deve
ser condenado e «ou por
um crime ou pelo outro».
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te» de perda do seu património pessoal.

Mesquita Machado
nega conhecer
situação financeira
da empresa

Mesquita Machado, ex-presidente da Câmara de Braga

O Ministério Público
refere que a expropriação
do quarteirão das Convertidas foi aprovada pela
maioria socialista na Câmara de Braga, em maio
de 2013, por 2,9 milhões
de euros, quando o seu
valor comercial não excederia os 694 mil euros.
Esses imóveis pertenciam a uma sociedade do
genro de Mesquita Machado e sobre os mesmos estavam em vigor
hipotecas a favor de um
banco para garantia de
financiamentos obtidos
pela referida sociedade,
num montante de 2,7 milhões de euros.
Em finais de abril de
2013, e ainda de acordo
com o MP, a sociedade do
genro de Mesquita Machado, por escritura pública, declarou vender
aqueles imóveis a uma
imobiliária, por 2,6 milhões de euros.
No entanto, a imobiliária compradora «não
pagou qualquer preço»
à sociedade vendedora.

O MP diz que «o único
propósito» daquele negócio era que os prédios
deixassem de pertencer
à sociedade do genro de
Mesquita Machado.
Diz ainda o MP que a
decisão de celebrar esse negócio «resultou de
acordo feito» entre Mesquita Machado e os compradores e vendedores.
O autarca quereria, assim, «ocultar as suas reais
intenções com a decisão
de expropriação dos referidos prédios» e que essa mesma decisão «não
viesse a ser relacionada
com o seu genro e filha».
A sociedade do genro
de Mesquita encontrava-se numa situação financeira «difícil», com
«sucessivos incumprimentos» perante a banca.
O património da sociedade era «manifestamente insuficiente para
pagar os créditos assumidos», pelo que tanto
o genro como a filha de
Mesquita Machado estavam «em risco iminen-

No julgamento, Mesquita
Machado disse que não
tinha «conhecimento
nenhum» da situação
financeira da empresa
em causa nem que a filha era sócia dessa mesma empresa.
Disse ainda que desconhecia as alegadas dificuldades financeiras da
filha e do genro. «Na minha casa, sempre tivemos
como princípio manter a
privacidade de cada um
e não misturar negócios
com relações familiares»,
sublinhou.
Na acusação, o MP sublinha ainda que, anteriormente, a Câmara sempre
tinha falado na construção da Pousada da Juventude na Quinta de
S. Francisco, tendo até
conseguido um financiamento de quase 1,5 milhões para a obra, que
estava avaliada em 1,8 milhões, só tendo o município de entrar com a
diferença.
O Ministério Público
diz ainda que a opção pela construção da pousada
no «quarteirão das Convertidas» implicava uma
despesa camarária superior a 7 milhões de euros.
Os números foram refutados por Mesquita Machado, que afirmou que,
feitas as contas, a opção
pelas Convertidas acabaria por ter custos mais
baixos para o município.
A expropriação foi, entretanto, revogada pelo executivo de Ricardo
Rio (PSD/CDS-PP/PPM),
após ganhar as eleições
autárquicas de 2013.
Lusa
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Evento realiza-se no Hotel Vila Galé

o próximo dia 7 de
julho é organizada,
em Braga, uma gala
solidária, cuja receita reverte, em parte, para
a Associação Oficina de
São José.
Esta iniciativa de cariz
social tem lugar no Hotel Vila Galé Colletion e
insere-se na festa comemorativa do aniversário
das revistas "Eles & Elas"
e "Diplomática".
O evento, que inclui
o 9.º Business Diplomacy, realiza-se a partir das
19h00, em parceria com
o Movimento cívico Lírio Azul, e conta com vários convidados, entre os
quais o diretor da Oficina de São José em Braga, o
cónego Fernando Monteiro, o vereador da Câmara
Municipal de Braga Altino
Bessa e represententes de
empresas que se associa-

DM

Gala solidária apoia Oficina de S. José

N

Instituição, sediada na rua do Raio, acolhe crianças e jovens em risco

ram a esta causa solidária,
adiantou Carla Luz, da Direção Relações Públicas
Norte daquelas revistas.
O programa comemorativo do 37.º aniversário

das revistas "Eles e Elas"
e da "Diplomática" compreende um jantar dançante animado com música ao vivo assegurada
pela cantora Sónia Costa

e as tunas académicas Augustuna e Gatuna (feminina), ambas da Universidade do Minho. A noite de
glamour (em que as senhoras são convidadas a

usar vestido de noite e os
cavalheiros smoking ou
"blak tie preto") conta ainda com a animação do Dj
Hardlight.
As empresas, entidades
e convidados vão contribuir para esta causa solidária através de donativos
diretos que serão posteriormente canalizados para a Oficina de São José de
Braga, instituição ligada à
Igreja Católica que acolhe
e apoia crianças e jovens
em risco.
«A Oficina de S. José é
uma instituição histórica
da cidade, vai fazer 130
anos, e nós com esta ação
solidária queremos "sacudir" consciências, queremos sensibilizar as pessoas para o trabalho que é
feito diariamente por esta casa e levá-las a serem
mais participativas», disse Carla Luz.

Iniciativa de
cariz social está
agendada para o
primeiro sábado
de julho e conta
com vários
convidados,
desde
empresários a
políticos.
As reservas para este
evento no recém-aberto
Hotel Vila Galé Colletion,
na parte antiga do Hospital de São Marcos, no Largo Carlos Amarante, devem ser feitas através de
e-mail (carlaluzconsultoria@gmail.com) ou telefone (934 394 940 e 912
261 204).
O jantar tem o custo de
60 euros por pessoa.
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APRESENTADA BIOGRAFIA
DE JERÓNIMO DE SOUSA LOURO
Montélios Alexandra Louro Pereira de Castro, autora do livro "Jerónimo de Sousa Louro - In Memoriam - E o Monumento de
S. Frutuoso de Montélios", apresentará a obra no próximo
sábado, 30 de junho, pelas 15h00, na capela de S. Frutuoso de Montélios, na freguesia de S. Jerónimo de Real,
Braga.
Trata-se da biografia de um
ilustre filho da terra, hoje quase desconhecido, que, com Moura
Coutinho, foi um dos impulsionadores da redescoberta e da reconstituição do Mausoléu de S.
Frutuoso de Montélios. Devotado a este monumento ibérico de superior importância arqueológica e artística, não haveria melhor lugar para
evocar e homenagear com este livro aquele insigne homem de cultura que tanto contribuiu
para a sua reconstituição e valorização.
O prefácio é da autoria do bibliotecário e fundador da ASPA, Henrique Barreto Nunes, que
fará a apresentação da obra, sendo o posfácio
subscrito por Artur Anselmo Pereira de Castro.

PSP DETEVE JOVEM DE 22 ANOS
POR CONDUÇÃO ILEGAL
Habilitação A PSP de Braga deteve, anteontem, pelas 18h20, na Rua Quinta dos Passos, um
jovem com 22 anos de idade, por ter sido intercetado a conduzir um veículo sem habilitação
legal para o efeito.
O detido foi notificado para comparecer, nos
Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

seminário realiza-se hoje, entre as 10h00 e as 13h00

Católica discute fronteiras
entre Física e Filosofia
Auditório Isidro Alves, no edifício do
campus Camões da
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, da
Universidade Católica, em
Braga, acolhe, hoje, entre
as 10h00 e as 13h00, a terceira sessão do Seminário
Interdisciplinar de Filosofia da Natureza: Questões-fronteira entre Física e Filosofia, sob o tema
geral “O que é o Tempo?”.
Colocando face a face dois interlocutores,
um físico e um filósofo,
designadamente Jaime
Santos (UM) e Álvaro Balsas (UCP), que propõem
em perspetiva o tema, este seminário pretende incentivar o debate alargado
aos participantes, professores e alunos dos Departamentos de Física da UM
e de Filosofia da UCP (1h),
bem como outro público
interessado.
Esta sessão pretende
abordar o(s) conceito(s)
de tempo nas teorias físicas atuais, com particular
ênfase na Termodinâmica

O

DM

BREVEs

A iniciativa decorrerá na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais

e na Teoria da Relatividade, bem como os pressupostos metafísicos e filosóficos subjacentes.
Tentar-se-á responder
a perguntas tais como: O
Tempo é finito ou infinito? É linear ou circular? Tem uma origem e
um fim? Qual a sua relação com os conceitos de

espaço, determinismo,
causalidade, reversibilidade, emergência e condições iniciais das leis físicas? Qual a relação da
seta do tempo com as noções de passado, futuro,
memória, informação e
morte térmica do Universo?
A sessão será organiza-

da mediante o seguinte
formato: lançamento do
tema: um físico (30 min)
+ um filósofo (30 min),
seguindo-se a discussão
pelos participantes: professores e alunos interessados, dos Departamentos
de Física da UM e de Filosofia da UCP, bem como
o público presente.

Iniciativa terá lugar no mês de agosto

Verão A Piscina de Padim da Graça abre ao público no próximo sábado, dia 30 de junho, dando início ao programa "Férias de Verão".
O horário de funcionamento mantém-se
idêntico aos anos anteriores, ou seja, das 10h00
às 13h00, no período da manhã, e das 15h00 às
19h00 no período da tarde.

MUSEU NOGUEIRA DA SILVA
ACOLHE RECITAL DE GUITARRA
Música O Museu Nogueira da Silva será palco de um recital de guitarra no próximo sábado, às 17h00.
Trata-se da classe de Artur Caldeira (ESMAE),
com o intérprete Frederico Meireles. Durante o
recital serão interpretadas obras de J.S Bach, J.
Turina e A. Ginastera.
O ingresso no evento é livre.

O sabor de mil gelados servido
pela máquina do Theatro Circo
raga é uma cidade
aberta ao mundo e
a prova disso é a 3.ª
edição do Máquina
de Gelados. Este é o lema
deste ano que, ao revelar
um dos cartazes mais desafiantes da programação
musical nacional, projeta o Theatro Circo como
uma das salas mais arrojadas da atualidade.
Em agosto, no Theatro Circo, com nomes como Bad Gyal (Espanha),
Nathy Peluso (Argen-

B

tina), Bonga (Angola), Ahmed Fakroun (Líbia), Altin Gün (Turquia, Holanda) e Seun Kuti &
Egypt 80 (Nigéria), o verão quente de 2018 conta com um oásis que todos quererão viver.
Bad Gyal + Nathy Peluso terão a sua apresentação a 3 de agosto; seguindo-se Bonga a 10 de
agosto; Ahmed Fakroun
+ Altin Gün a 17 de agosto; Seun Kuti & Egypt 80
a 24 de agosto.

DR

PISCINA DE PADIM DA GRAÇA
ABRE AO PÚBLICO ESTE SÁBADO

O Theatro Circo apresenta um cartaz desafiante
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Freguesia unida e «indignada» com administração da Caixa Geral de depósitos

A Junta de
Freguesia de
S. Vicente chamou
a imprensa para,
juntamente com as
forças partidárias
com assento na
Assembleia de
Freguesia, CDU
e BE, denunciar
o encerramento
da Caixa Geral de
Depósitos (CGD)
naquela localidade.
Francisco de Assis

Junta de Freguesia de S. Vicente
convocou ontem a
imprensa para dar
conta da «indignação» pela possibilidade de encerramento do balcão da
Caixa Geral de Depósitos
(CGD). Ladeado por Simão Vilaça, líder da CDU
na Assembleia de Freguesia, e por José Coimbra, do Bloco de Esquerda José Pires, presidente
da Junta de Freguesia de
S. Vicente, admite todos
os cenários para evitar o
encerramento do balcão
da CGD na freguesia, incluindo o fecho da conta

A

e convocar a população
para a luta para travar as
intenções da administração da Caixa.
A conferência de imprensa teve um caráter
simbólico, uma vez que na
mesa estiveram os representantes das quatro forças políticas representadas
na Assembleia de Freguesia, isto é, PSD, CDS, BE
e CDU. O que quer dizer
que os partidos puseram
as divergências de lado e
posicionam-se para uma
luta comum, a bem das
pessoas e da freguesia.
Assim, Simão Vilaça leu
a moção da CDU, aprovada por unanimidade
na última Assembleia de
Freguesia; José Coimbra,
do BE, fez o mesmo, num
documento também ele
aprovado por unanimidade; enquanto o presidente
da Junta, para além de entregar um documento aos
jornalistas, revelou algumas medidas que possam
vir a ser tomadas, como o
encerramento da conta na
CGD, bem como uma manifestação, com a população, para tentar demover
as intenções da administração do banco público.

Avelino Lima

Junta de S. Vicente admite chamar a população
à luta contra encerramento do balcão da Caixa

José Pires, presidente da Junta, ladeado por Simão Vilaça, da CDU; e José Coimbra, do BE

Presidente da Junta
mostra ceticismo
O presidente da Junta de
S. Vicente quer acreditar
que Paulo Macedo não
tenha todos os dados da
freguesia, que tem cerca de 14 mil habitantes,
muitos deles já com alguma idade e com poucos conhecimentos informáticos. «A freguesia de
S. Vicente tem mais gente do que alguns concelhos e não pode ficar sem
o seu balcão. Até porque o
encerramento deste bal-

cão vai entupir ainda mais
o balcão na Avenida Central».
Apesar da convicção na
luta, o presidente da Junta
de S. Vicente deixou transparecer algum ceticismo,
tendo em conta que Paulo Macedo tem-se mostrado intransigente para com
as lutas de populações em
diferentes pontos do país.
Tanto no que diz respeito
aos balcões da Caixa como, enquanto ministro da
Saúde, no encerramento
de maternidades e Cen-

tros de Saúde.
Recorde-se que, como
refere a moção da CDU,
no âmbito do "Plano Estratégico da CGD 2020",
com a recapitalização do
banco, prevê-se o fecho de
56 balcões em todo o País,
três dos quais no concelho de Braga: Nogueira,
S. Vicente e Celeirós.
Assim, tanto a CDU como o BE lembram que a
CGD é um banco público
que deve estar ao serviço
das populações, não podendo olhar apenas a nú-

meros e lucros. «Nota-se
que o encerramento de
agências da CGD facilita
a entrega de uma boa parte da atividade bancária à
banca privada», denuncia
a moção comunista.
José Coimbra entende
que, depois da recapitalização da Caixa, fruto
de «gestões danosas» de
muitas administrações,
com prejuizos para as
populações, sejam agora
uma vez mais prejudicadas, com estes encerramentos.
O dirigente do BE
aproveitou para se solidarizar com as freguesias
e concelhos cujas agências
também estão em risco
de fechar.
O documento da Junta de S. Vicente e as moções do BE e da CDU vão
ser encaminhados para a
administração da Caixa,
ao primeiro-ministro, ao
presidente da Assembleia
da República, aos Grupos
Parlamentares e, provavelmente, ao Presidente
da República.
Na conferência de imprensa estiveram outros representantes dos
partidos.
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união

Região

Projeto quer diminuir
ocorrência e valorização
de resíduos orgânicos
da restauração
e comércio alimentar.

Os projetos contam, na execução,
com um conjunto diversificado
de parceiros locais que trabalham
em rede.

Freguesias de Famalicão implantam
projetos locais amigos do ambiente
DR

As comunidades
das freguesias de
Brufe e da União
das Freguesias
de Seide, em
Famalicão, vão
implantar projetos
para desenvolver
nas comunidades
soluções locais
amigas do
ambiente. As
iniciativas foram
aprovadas e têm
um apoio de 50 mil
euros.

rui de lemos

s comunidades das
freguesias de Brufe e da União das
Freguesias de Seide
acabam de ver aprovados
pelo Governo, no âmbito do programa "JUNTAr
– Economia Circular em
Freguesias", os seus projetos de "Reciclagem e reutilização de produtos de
apoio – Sem Fim" e de
"Aldeia Circular", respetivamente, que valem uma
comparticipação estatal
fixa de 25 mil euros a cada candidatura para desenvolvimento das mesmas, o que corresponde
a um cofinanciamento de
85 por cento pelo Fundo
Ambiental.
As propostas foram
geradas no seio da comunidade e encabeçadas pelas juntas de freguesia com apoio técnico
do Município de Famalicão no contexto da Estratégia Concelhia de Desenvolvimento Territorial
Integrado que o município está a prosseguir e que
distribui responsabilida-

A

União de Freguesias de Seide vai implantar o projeto "Aldeia Circular"

des concretas pelo território através das Comissões
Sociais Interfreguesias.
Os dois projetos têm
em vista o desenvolvimento de soluções locais amigas do ambiente
que valorizam a poupança de recursos materiais,
através do uso partilhado e colaborativo, da reparação e da reciclagem
com valor acrescentado.
A notícia deixou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha,
«muito satisfeito», ainda
mais porque «os projetos
nasceram no seio de duas
Comissões Sociais Interfreguesias do concelho,
o que demonstra bem o
potencial destas estruturas que queremos cada

vez mais ativas e comprometidas com os seus
territórios numa teia de
cumplicidades que tende a dar maior eficácia à
gestão da coisa pública».
Refira-se que no atual
mandato, Paulo Cunha
criou um pelouro para
o Desenvolvimento Ter-

O projeto de
Seide quer criar
um espaço
comunitário de
compostagem
e um mercado
de troca de
composto por
livros usados.

ritorial Integrado, com
o objetivo precisamente
de «aproveitar o trabalho
desenvolvido pelas Comissões Sociais Interfreguesias, atribuindo-lhes um
novo protagonismo e novas competências de forma a conseguir um desenvolvimento harmonioso
de todo o concelho, respeitando a diversidade».
No caso de Brufe, o projeto "Sem Fim – reciclagem e reutilização de produtos de apoio" pretende
ser uma resposta que promova uma solução local de
economia circular para a
reparação e reutilização
comunitária de produtos
como camas articuladas,
cadeiras de rodas e equipamentos eletrónicos. Para

isso, será criada uma oficina para reparação e armazenamento dos produtos, paralelamente será
desenvolvida uma plataforma eletrónica de gestão dos materiais e serão
desenvolvidas campanhas
de sensibilização da população para a doação e recolha dos materiais.
Por sua vez, a União
das Freguesias de Seide
apresentou o projeto "Aldeia Circular", que tem por
objetivos a concretização
de um Espaço de Compostagem comunitário, a
instalar num terreno público sem utilização, e a
criação de um Mercado
de Troca por Troca, que
visa promover a troca de
composto por livros usa-

dos, fomentando o envolvimento da comunidade
local na dinamização de
um modelo de economia
colaborativa e de partilha.
No Espaço de Compostagem será produzido composto a partir de
resíduos orgânicos recolhidos em estabelecimentos locais da pequena distribuição alimentar
e restauração. Do composto produzido, uma parte
será utilizada numa horta biológica, a outra parte será integrada no Mercado de Troca por Troca,
através do qual os cidadão
poderão trocar produtos
de interesse comunitário,
como por exemplo livros
usados, pelo composto
que necessitam.
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programação apresentada em guimarães

Festival Vaudeville Rendez-Vous, o
mais influente certame de circo contemporâneo, desvenda,
hoje, em Guimarães, a
programação para 2018.
Entre 25 e 28 de julho, a
quinta edição do evento
apresenta espetáculos de
reputadas companhias internacionais e artistas nacionais emergentes.
A quinta edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous – o
mais influente festival de
circo contemporâneo da
região Norte – está quase
a chegar. Entre 25 e 28 de
julho, as cidades de Braga,
Guimarães e Vila Nova de
Famalicão acolhem espetáculos gratuitos de circo
contemporâneo de reputadas companhias internacionais, numa oportunidade rara em Portugal,
e ainda diversas atividades paralelas para todas
as idades.
A apresentação da programação da edição de
2018 está agendada para hoje, dia 28 de junho,

DM

Festival de circo contemporâneo
revela espetáculos para a região

O

Festival decorre nos espaços públicos de Guimarães, Braga e Vila Nova de Famalicão

às 11h00, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG).
A sessão conta com a presença de Bruno Martins,
diretor artístico do Festival Internacional Vaude-

ville Rendez-Vous; Lídia
Dias, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga; Adelina Pinto, vereadora da Cultura
da Câmara Municipal de
Guimarães; e Leonel Ro-

cha, vereador da Cultura
da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão.
Desde 2014, o evento já
contou com mais de 400
artistas e mais de 30 mil
pessoas assistiram às per-

formances. O Festival Internacional Vaudeville
Rendez-Vous é promovido pelo Teatro da Didascália (companhia sediada em Joane, Vila Nova de
Famalicão) e apoiado pe-

los três municípios onde
decorrem as atividades.
O evento pretende formar novos artistas e novos
públicos, e dar continuidade ao trabalho que se
tem vindo a desenvolver
na valorização da criação
nacional nas áreas do circo contemporâneo e formas transdisciplinares. É,
ainda, uma oportunidade
de se destacar o trabalho
de performers emergentes no panorama português, permitindo que estes
apresentem as suas novas
criações a programadores
internacionais.
O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous assinala em 2018
a sua quinta edição e decorre nos espaços públicos de Famalicão, Braga
e Guimarães, com o apoio
dos respetivos municípios.
O Festival tem como objetivo promover a valorização da criação nacional
nas áreas do circo contemporâneo, teatro físico
e formas transdisciplinares. O projeto é cofinanciado pelo Norte 2020.

centro ciência viva

onstruir um pequeno veículo elétrico
e um robô futebolista ou perceber os
princípios científicos presentes nos jogos matemáticos e confecionar receitas de cozinha molecular
são algumas das propostas do programa de ocupação de tempos livres
"Curtir Ciência no Verão
2018". Pensado para ocupar as férias escolares, o
programa decorre entre
3 e 13 de julho, no Centro
Ciência Viva de Guimarães, na Zona de Couros.

C

"A Ciência do Jogo";
"Futuro Sustentável"; "Pequenos Construtores";
"Mini-Chefs" e um teste
de ciência são algumas das
oficinas que constam do
programa dirigido a crianças com idades entre os
seis e os 12 anos, destinado a ocupar os tempos livres no período de férias
escolares. Em todas as oficinas propostas além das
atividades teóricas e práticas, os participantes recebem uma oferta de cariz científico.
A edição deste ano,

composta por oito atividades, abre com "A Ciência do Jogo" (dia 3), uma
oficina que explora o caráter científico por detrás
das complexas regras dos
jogos matemáticos. Além
da parte teórica, inclui
uma componente prática
com a realização de vários
jogos e a oferta a todos os
participantes de um pequeno "tangram’"(quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças)
criado nas impressoras
3D do Ciência Viva de
Guimarães.

O programa de ocupação das férias escolares do verão termina com
um "Quiz de Ciência" (13)
que põe à prova os conhecimentos dos participantes em várias áreas científicas, mas antes há várias
propostas aliciantes. Uma
delas é a oficina dedicada ao ambiente ("Futuro
Sustentável"), apostada em
sensibilizar as crianças para a importância de comportamentos ambientalmente sustentáveis e que
inclui a criação e oferta de
um caleidoscópio.

DR

Guimarães ensina crianças a construir robôs

Centro Ciência Viva de Guimarães
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financiamento aprovado pelo executivo

projeto avança este ano letivo

executivo municipal de Cabeceiras de
Basto autorizou, por
unanimidade, na última reunião, a contratação do empréstimo de
médio e longo prazo, até
ao montante de 220.152,47
euros, por 15 anos, para
financiamento das obras
de saneamento.
As obras de saneamento a executar, no âmbito
da contratação daquele
empréstimo, respeitam a
Chacim, Senhora de Fátima e Outeiro, ao saneamento de Alvite e Faia e,
ainda, para saneamento
em Pena Redonda, Outeiro, sendo obras comparticipadas por Fundos

Empréstimo de
médio e longo
prazo ascende a
mais de 220 mil
euros a pagar
em 15 anos.

cesso de obras. Foi igualmente aprovada por unanimidade a constituição
de Comissão de Vistorias
para a realização das vistorias previstas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.
Por unanimidade foram também aprovados
dois pedidos de cedência
de transporte (um efetuado pelo Agrupamento
de Escolas de Cabeceiras
de Basto e outro pela Fábrica de Santo André de
Painzela), dois pedidos do
Agrupamento de Escolas
e do Instituto de Emprego
e Formação Profissional
para cedência de instalações, bem como a cele-

Celorico de Basto quer combater insucesso e abandono escolar no concelho

DM

O

rias candidaturas de ampliação da rede de saneamento, designadamente
nos locais referenciados,
bem como haver necessidade de se inscrever a
despesa e a receita que
estas mesmas obras vão
gerar. O processo será
encaminhado para a Assembleia Municipal pa-

DM

Cabeceiras contrai
Celorico lança plano
empréstimo para
para combater
obras de saneamento insucesso escolar

Mosteiro de S. Miguel de Refojos

Europeus no âmbito do
POSEUR (Ciclo Urbano
de Água). O processo será agora remetido à Assembleia Municipal.
Por unanimidade, foi
igualmente aprovada a
Modificação Orçamental n.º 3 – Revisão n.º 2
justificada pelo facto de
terem sido aprovadas vá-

ra deliberação.
Durante a reunião, foram também aprovados,
por unanimidade, três novos apoios à natalidade,
um pedido de isenção
de taxas de legalização e
construção de instalações
agropecuárias, tendo sido igualmente declarada
a caducidade de um pro-

bração de dois protocolos de cooperação com a
Associação Encanto Radical, (um para a execução do plano de desenvolvimento desportivo no
Município e outro para a
execução de trabalhos de
limpeza, manutenção e
animação dos percursos
pedestres no concelho).

Município de Celorico de Basto e a
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa apresentaram, ao Agrupamento
de Escolas de Celorico de
Basto, o Plano Integrado
e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar,
PIICIE-TS.
O plano advém de uma
candidatura ao Programa Operacional Regional Norte (Norte 2020)
e encontra-se organizado em 9 operações e 6
atividades, desenvolvidos em 36 meses. «Hoje
já não se aposta somente
na obra, mas nas pessoas
e dá-se principal enfoque à educação, à formação. Este projeto, este plano, é sinal dessa mesma
orientação e na minha
opinião, muito positiva.
Um caminho novo feito
fundamentalmente em
parceria, que nos traz um
conjunto de perspetivas
novas, novos caminhos
feitos em uníssono que se
vão efetivando e aprimorando diariamente», disse o presidente da Câmara de Celorico de Basto,

O

Plano será
implantado
ao longo
dos próximos
três anos.

Joaquim Mota e Silva, no
término da sessão.
«Conhecemos bem a
realidade do nosso concelho e sabemos que, muito há a ser feito no que
respeita ao combate ao
insucesso escolar, numa
lógica de inclusão onde é
crucial a valorização do
individuo», considerou
o autarca, considerando
o projeto uma mais-valia
muito importante, «uma
ferramenta que irá contribuir ainda mais para o sucesso dos nossos alunos».
Com o plano dar-se-á
primazia a 6 atividades,
direcionadas aos alunos
do Agrupamento de Escolas e da Escola Profissional de Fermil, Celorico de Basto. São elas o
BECA, Música, Teatro na
Escola, Atelier de Cerâmi-

ca, Sala do Futuro e o Sagaz. Para o sucesso destes
projetos foram contratados três recursos humanos que integram as equipas multidisciplinares na
área do desporto, teatro
e artes, que irão acompanhar os alunos através das
diferentes atividades que
integram as operações do
PIICIE-TS. Paralelamente a estas atividades serão desenvolvidas outras
ações transversais a todos
os municípios que integram a CIM-TS.
Segundo o secretário
executivo da CIM-TS, Telmo Pinto, «temos que trabalhar todos em sintonia
na valorização da educação». O plano será implementado junto dos alunos
do concelho de Celorico
de Basto e segundo a diretora do Agrupamento
de Escolas, Eduarda Alves,
«o insucesso evidencia-se nos resultados. Existem problemas que temos
que combater e este projeto irá criar nova oferta
educativa indo ao encontro das motivações dos
alunos e diminuir o abandono escolar», concluiu.
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Esposende, Barcelos, Póvoa de Lanhoso e Famalicão, numa operação que envolveu várias autarquias de todo o país

árias câmaras muncipais do distrito de
Braga confirmaram
buscas judiciais da
Polícia Judiciária (PJ) nas
suas instalações, por suspeitas de crimes económicos, numa investigação
que envolveu cerca de 70
ações um pouco por todo
o país. No entanto, todas
garantiram que as investigações estão relacionadas com atos externos às
autarquias.
No distrito de Braga,
as Câmaras Municipais de
Barcelos, Famalicão, Esposende e Póvoa de Lanhoso confirmaram visitas
das autoridades judiciais.
Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de
Lisboa (PGDL), as 70 buscas incluíram autarquias,
sociedades e instalações
partidárias, no continente e no arquipélago dos
Açores.
Em Esposende, o presidente da Câmara, o social-democrata Benjamim
Pereira falou em total colaboração. «O município,
num espírito de total colaboração, prestou todos
os esclarecimentos que lhe
foram solicitados», revelou, em comunicado da
Câmara de Esposende,
acrescentando que a autarquia «não tem, nem
nunca teve, qualquer relação com as empresas
visadas no âmbito da
investigação».
Nesse sentido, a autarquia presidida por Benjamim Pereira referiu que
«o município não pode
deixar de lamentar e até
de estranhar que tenha
sido associado à referida
investigação».
Quanto à Câmara de
Famalicão, esclareceu em
nota de imprensa que «foi
alvo de buscas» por parte da Polícia Judiciária.
«Os factos em causa estão em segredo de justiça, são externos à câmara
municipal e reportam-se a

DR

Câmaras municipais do distrito de Braga
confirmam buscas da Polícia Judiciária

V

Procuradoria-Geral da República confirma mais de 70 buscas em todo o país

uma empresa cuja relação
com o município resulta
de um concurso público
internacional», refere-se
no mesmo comunicado.
A autarquia presidida
por Paulo Cunha (PSD/
/CDS-PP) frisou que «não
é a autarquia que está a
ser objeto de investigação,
mas entidades externas
que tinham ou têm uma
relação comercial com o
município».
Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de Barcelos,
presidida pelo socialista Miguel Costa Gomes,
confirmou que a Polícia
Judiciária esteve na autarquia e pediu esclarecimentos sobre um funcionário, tendo ido embora
ao fim de 15 minutos.
«A PJ disse que não tinha nada a ver com a autarquia», ressalvou a mesma fonte.
Em Barcelos, a Ambigold, que pertence ao conselheiro nacional do PSD
e ex-presidente da JSD
de Braga, Carlos Eduardo Reis, é uma das principais visadas nesta operação. Alegadamente, Carlos
Reis controla várias em-

presas que ganharam inúmeras adjudicações diretas de autarquias PSD e
também pelo PS.
Também a Câmara
Municipal da Póvoa de
Lanhoso, liderada pelo
social-democrata Avelino Silva, confirmou a realização de buscas, sublinhando que o município
«prestou todos os esclarecimentos pedidos». «A
câmara municipal confirma que foi solicitada
a prestar informações,
no âmbito de uma investigação nacional, tendo
de imediato e de forma
objetiva fornecido todos
os esclarecimentos. Esclarecimentos esses que
se enquadram no rigor e
transparência que é timbre da gestão desta casa»,
disse fonte da autarquia
à Agência Lusa.

Buscas em todo o país
incluindo nos Açores
No mesmo sentido, a Câmara de Loures, presidida
pelo comunista Bernardino Soares, confirmou buscas à autarquia, sublinhando que prestou todos os
esclarecimentos solicitados e afastando qualquer

responsabilidade da atual
gestão autárquica.
Algumas das buscas
ocorreram na concelhia
de Lisboa do PS, na distrital de Lisboa do PSD e
em três juntas de freguesia da capital, que confirmaram as buscas.
Também os municípios de Lisboa, Marinha
Grande, Ponta Delgada
e Santa Maria da Feira
e as juntas de freguesia
do Parque das Nações e
do Areeiro (Lisboa) confirmaram até ao final da
tarde terem sido alvo de
buscas, mas a maioria referiu que as operações estão relacionadas com entidades externas.
Por sua vez, a Câmara Municipal de Cascais,
também não se esqui-

vou e confirmou as investigações. «A Câmara
de Cascais confirma as
diligências judiciais que,
não tendo direta ligação
a atividade municipal e
envolvendo apenas terceiros, tiveram da parte da autarquia a melhor
cooperação», afirmou, em
comunicado enviado à
Lusa, a autarquia presidida por Carlos Carreiras, do PSD.
Na mesma nota sublinha-se que «nenhuma das
entidades alvo da investigação tem qualquer tipo
de contacto e/ou relação
com a Câmara de Cascais» e, como tal, «nunca
existiu qualquer contratação de serviços» ou de
produtos.
Redação/Lusa
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iniciativa leva a palco lojistas barcelenses

BREVE

Moda Barcelos 2018 reforça
aposta na indústria têxtil

ESPOSENDE PROMOVEU
ESPETÁCULOS DE TEATRO E MÚSICA
A ENCERRAR O ANO LETIVO
escolas O Município de Esposende promoveu
a itinerância pelos estabelecimentos de educação,

casal mediático Pedro Guedes e Kelly
Baron marcam presença no Moda Barcelos 2018, numa edição
que destaca o melhor da
indústria têxtil local, bem
como das coleções das lojas do concelho.
De salientar a presença da jovem designer barcelense Rita Sá, na noite
de sexta-feira, e, na noite
de sábado, com a estilista
barcelense Ana Sousa e as
participações especiais na
passerelle de Dânia Neto
e Ana Lúcia.
A edição 2018 do Moda
Barcelos começa já amanhã, às 22h00, na Praça do
Município, com o desfile de apresentação de coleções da indústria têxtil
com a participação das
empresas Big Zone, Diagonal Têxtil, FluffyWhite Unipessoal, Lda, Fonte
& Filhos, Lda., KEEPING,
VALERIUS Têxteis, S.A.,
e dos designers de moda
Abel Silva, Carlos Manuel
da Silva Rodrigues, Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, Estilista
Ibérica Cris Silva, Fátima
Calheiros e Hades by Miguel Dias.

O

ma de assinalar o Dia Mundial da Criança e o encerramento do ano letivo.
A peça de teatro “A Menina Serpente” e a “Viagem pelo Universo dos Instrumentos” contabilizaram um total de 47 espetáculos e inseriram-se na
programação do Fórum da Educação.
A cargo da Companhia “Teatro da Lua”, e dirigido a todas as crianças da educação pré-escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), foi apresentada a
peça “A Menina Serpente”, numa adaptação e dramatização que teve por base a obra, criada e ilustrada, por Almada Negreiros, neste ano em que se comemora os 125 anos do seu nascimento. A obra “A
menina Serpente” foi publicada pela primeira vez
em 1926 no Semanário “Sempre Fixe”, juntamente com “Era Uma Vez” e “O Sonho de Pechalim”.
Foram realizadas 36 sessões, abrangendo um total de cerca de 2100 crianças.
No campo da arte dos sons, e com produção da
Escola de Música de Esposende, foi apresentado o
espetáculo “Viagem pelo Universo dos Instrumentos”, dirigido aos alunos do 1.º CEB.

DR

A “Viagem pelo Universo dos Instrumentos”
abrangeu cerca de 1200 alunos, num total de 11
espetáculos.

Já no sábado serão
apresentadas as coleções
de lojistas com atividade
na área da moda. Ao todo
são quinze as lojas que dão
a conhecer as coleções, a
saber, Amora, Anjo Selvagem, Barcelnoivos, Lda.,
Bijoux Pour Tous, Boutique Cácá, Dona Cruzeta, E.Leclerc – Barcelodis,
S.A., Four Brothers, GOF,
Mais Óptica – Barcelos,
Malhas Roselã, Óptica CS
Visão, Skulk, Tendências,
Wise – Charles Criança,
Wise Charles.
O Moda Barcelos é um
projeto de arte e de formação que visa descobrir
novos talentos, valorizar e
promover a indústria têxtil e a área da moda em
Barcelos e este ano conta
com a participação de seis
empresas, seis designers,
quinze lojas, trinta e dois
manequins, a APACI – Associação de Pais e Amigos
das Crianças Inadaptadas
e a APAC – Associação de
Pais e Amigos das Crianças, vestidas pelas Confeções Lion Jeans.
Nesta edição, haverá lugar também para as
tendências de cabelo e
maquilhagem, com a par-

DR

de dois espetáculos de Teatro e Música, como for-

Participam 15 lojas no desfile de sábado

ticipação de Natália Cabeleireiros, Looks Cabeleireiro e Vanessa Magalhães
Cabeleireiro.

No final dos desfiles,
haverá a habitual festa de
encerramento no Paço
dos Condes de Barcelos.

três novas produções apresentadas

Grupos de teatro de Esposende preparam estreias
o âmbito do CREARTE – Crescimento
da Arte Teatral em
Esposende, o Município de Esposende,
em parceria com os grupos de teatro amador do
concelho, vai promover a
apresentação de três novas produções.
Assim, no sábado, às
21h30, no Salão Paroquial
de Marinhas, o Grupo de
Teatro JUM, de Marinhas,
leva à cena a apresentação

N

da peça “Círculo de caça”,
de Eduardo de Filippo.
Trata-se de uma farsa
que evidencia as relações
entre o Povo e a Burguesia. Um respeitoso “Clube
de Caça” que não é mais
que um disfarce de uma
casa de jogo clandestina.
Januário Ferro, o proprietário, arranja um novo
“sonso” para o jogo, o Luisinho Pobretanas.
Tenta ensinar-lhe os
truques do ofício, mas

Luisinho ou é idiota ou
é demasiado honesto; não
percebe aquilo que lhe
diz Januário, ou seja, cada
frase tem um duplo sentido que serve para indicar ao jogador a carta do
cliente/adversário.
Neste jogo de disfarces
irão participar alguns mal-afamados frequentadores
da casa de jogo, assim como as mulheres que tentarão distrair o “frango a
depenar”.

Já no dia 7 de julho, às
21h30, no Centro Cultural
Rodrigues Faria, em Forjães, o grupo Forjães em
Cena estreia “A vizinha
do lado”, de André Brun.
O professor de moral
Plácido Mesquita vai de
Forjães a Lisboa visitar o
seu sobrinho Eduardo para o resgatar de uma vida condenável de maus
vícios e encontra-o dividido entre a paixão pela sua vizinha do lado, a

jovem Mariana, e a relação amorosa que mantém
com Isabel Moreira, artista de variedades arrojada e muito determinada.
O vizinho Saraiva e o
porteiro Jerónimo contribuem para a confusão
que se instala no prédio
e contagia o professor,
que vê o objetivo da sua
viagem ser radicalmente alterado.
“Aqui há gato”, da autoria de Joaquim Graça do

Vale, é a peça que o GARFO – Grupo Teatro Fonte Boa vai apresentar, no
dia 14 de julho, às 22h00,
no Centro Social e Paroquial de Fonte Boa.
Trata-se de uma peça cómica que abre uma
janela sobre a complexidade das relações amorosas e suas aventuras abordando-as sob perspetivas
etária, estrato social ou
simplesmente de ordem
cronológica.
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Bispo de leiria-fátima é o mais recente conselheiro português do papa

D. António Marto
é criado hoje cardeal
bispo de Leiria-Fátima recebe hoje as
insígnias cardinalícias juntamente com
outros 13 religiosos, no
início do quinto consistório no Pontificado do
Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no
Vaticano.
D. António Marto, 71
anos, que já foi bispo auxiliar da Arquidiocese de
Braga, torna-se no quinto cardeal português do
século XXI e o segundo
a receber o anel e barrete no Pontificado do Papa Francisco.
Junta-se, no Colégio
Cardinalício, aos cardeais
portugueses D. Manuel
Clemente, Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Mon-

Santuário de Fátima

O

Francisco passa a ter quatro conselheiros portugueses

teiro de Castro (penitenciário-mor emérito), ambos eleitores, e D. Saraiva
Martins (prefeito emérito da Congregação para a
Causa dos Santos).

O Colégio Cardinalício, que aconselha o Papa no governo da Igreja Católica, vai passar a
contar com 125 eleitores
(59 dos quais criados por

OS NOVOS CONSELHEIROS
DO PAPA FRANCISCO
Cardeais Os 11 novos cardeais eleitores são o

Francisco) e 102 cardeais
com mais de 80 anos, os
quais não têm direito a
voto num eventual Conclave para eleição de um
novo Papa.
No passado domingo,
D. António Marto afirmou
que chegar a cardeal «é o
dom do Papa Francisco
a Fátima», destacando o
santuário como «paradigma e modelo para os
outros».
O bispo de Leiria-Fátima declarou-se «parceiro convicto» de Francisco
nas mudanças que procura conseguir na Igreja Católica e na Cúria Romana.
«Ele tem um parceiro e sabe-o», afirmou à
Ecclesia.
Redação/Lusa/Ecclesia

Bispo quer ajudar na renovação da Igreja
o dia em que foi conhecida a nomeação de D. António
Marto, o prelado declarou-se envolvido na
reforma da Igreja, que
considerou necessária e
para levar para a frente.
«Estou envolvido. Acho
que era necessário e que é
para levar para a frente. E
mesmo quando me despedi dele [Papa Francisco] aqui em Fátima, disse assim: "Santo Padre, a
reforma da Igreja é para

N

levar para a frente". E ele
disse-me: "Sim, é para levar para a frente”» afirmou
à Lusa D. António Marto.
Natural de Tronco,
concelho de Chaves, onde nasceu há 71 anos, António Marto não enveredou pela advocacia, como
a mãe, professora, desejava, nem pela carreira
militar, como esperava o
pai, guarda fiscal. O desejo de ser padre prevaleceu. Foi ordenado sacerdote em 1971, em Roma,

para onde tinha ido estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana.
Em novembro de 2000
foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II. No
ano seguinte já era auxiliar na Diocese de Braga,
onde esteve até 2004, ano
em que assumiu a Diocese de Viseu. Nesta diocese
esteve cerca de dois anos,
até Bento XVI o nomear
para bispo de Leiria-Fátima, onde entrou em junho de 2006.

guei

Consistório

Em 2010, quando passavam dez anos da beatificação dos videntes
Francisco e Jacinta Marto, recebeu, em Fátima, o
seu professor Bento XVI.
E, em maio do ano passado, no centenário das Aparições de Fátima, acolheu
o Papa Francisco, que canonizou Francisco e Jacinta Marto.
A 20 de maio deste ano,
Francisco escolheu-o para conselheiro.
Redação/Lusa/Ecclesia

patriarca Louis Sako, do Iraque; D. Luis Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da
Fé (Santa Sé); D. Angelo De Donatis, vigário do
Papa para a Diocese de Roma; D. Giovanni Angelo Becciu, substituto da Secretaria de Estado
do Vaticano; D. Konrad Krajewski, esmoler pontifício; D. Joseph Coutts, arcebispo de Karachi
(Paquistão); D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima; D. Pedro Barreto, arcebispo de Huancayo (Peru); D. Desiré Tsarahazana, arcebispo de
Toamasina (Madagáscar); D. Giuseppe Petrocchi,
arcebispo de L’Aquila (Itália); D. Thomas Aquinas Manyo, arcebispo de Osaka ( Japão).
O Papa vai ainda criar três cardeais com mais
de 80 anos: D. Sergio Obeso Rivera, arcebispo
emérito de Xalapa (México); D. Toribio Ticona
Porco, bispo emérito de Corocoro (Bolívia); padre
Aquilino Bocos Merino, missionário Claretiano.

CARDEAIS JURAM FIDELIDADE
E OBEDIÊNCIA AO PAPA

Ritual De acordo com o guião oficial divulgado pelo Vaticano, o consistório começa às 16h00
(menos uma hora em Lisboa), com um momento de oração em silêncio, do Papa, diante do altar da Confissão, sobre o túmulo do apóstolo
São Pedro, seguindo-se a saudação do primeiro dos novos cardeais, D. Louis Sako, patriarca
do Iraque, em nome de todos os presentes, antes de uma oração proferida por Francisco, a leitura do Evangelho e a homilia.
Depois da homilia do Papa, os novos cardeais fazem a profissão de fé, com a recitação
do Credo, e o juramento de fidelidade e obediência ao Papa e aos seus sucessores. Segue-se
a entrega dos três símbolos cardinalícios: barrete, anel e bula da nomeação, momento selado por um abraço de paz.
João Fernandes

ANO PASTORAL 2017/2018

DR

DESPERTAR ESPERANÇA

«I Hoje, é verdadeiramente necessária a fantasia criativa da caridade,
[…] possível se os cristãos souberem estar na companhia dos homens,
solidários […], mantendo vivo diante dos seus olhos o horizonte
escatológico, para que a sua esperança mais profunda continue a ser a
da vinda do Senhor». ENZO BIANCH
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BREVE
ANO
CATEQUÉTICO
TERMINA
COM PASSEIO

Celebração interparoquial realizou-se em areias de vilar

D. Francisco Senra Coelho
crismou 188 jovens em Barcelos

Famalicão A Unibispo auxiliar de
Braga D. Francisco
Senra Coelho procedeu, no passado
sábado, à administração
do Sacramento da Confirmação a 188 jovens de
cinco paróquias do Arciprestado de Barcelos,
nomeadamente Areias
de Vilar, Adães, Encourados, Martim, Pousa, Santa Eugénia e Barcelinhos.
Concelebraram esta cerimónia interparoquial,
em Areias de Vilar, os padres Walter Torres e Aurélio Ribeiro.
Numa celebração eucarística pautada pela importância dada a esta fase da caminhada cristã,
D. Francisco Senra Coelho afirmou a relevância do sucesso destes jo-

O

Marco Silva

Arquivo DM

dade Pastoral de Cabeçudos, Esmeriz e
Palmeira, do Arciprestado de Famalicão, encerrou o ano
catequético, no passado sábado, com
um passeio convívio a Marco de Canaveses e Penafiel.
O programa
compreendeu a celebração da Eucaristia, na igreja de Santa Maria, em Marco
de Canaveses, e uma
tarde de lazer num
parque de diversões
em Penafiel.
Participaram cerca de 200 catequizandos, acompanhados dos seus
catequistas e familiares.

Bispo defendeu necessidade de se cativar «cristãos adultos»

vens com Jesus Cristo a
seu lado, que, «num mundo cada vez mais exigente e global, se torna uma
base forte para quem o
abraça, uma base sólida
diária para quem se rege pelos seus valores e os

torna seus».
O prelado defendeu
ainda a necessidade de se
cativar «cristãos adultos»
em prol de uma «igreja
unida, forte e harmoniosa» e exortou a assembleia
de fiéis a amarem os ou-

tros e a serem misericordiosos quando se caminha para uma vida bem
sucedida.
O bispo auxiliar de Braga, que foi nomeado esta terça-feira, pelo Papa
Francisco, como Arcebis-

po de Évora, terminou a
Eucaristia com um agradecimento especial aos
catequistas, pais e padrinhos que prepararam este momento com o carinho e atenção que lhe é
devido.

zonas pastorais de Braga reuniram-se e reafirmaram empenho em continuar o caminho de renovação eclesial

Conselho arciprestal avalia ano pastoral
arciprestado de Braga está dividido em
quatro zonas, sendo
que a zona da Cidade e a zona Este reúnem
conjuntamente. Há ainda as zonas Oeste/Veiga, a maior em número
de paróquias (27), e a zona do Cávado. Cada zona tem o seu delegado
e responsáveis de algumas das áreas pastorais
mais salientes: liturgia,
catequese, jovens, família, ação sócio-caritativa e comunicação social.
Três vezes por ano há
reunião alargada do conselho arciprestal, contando com a presença do arcipreste e vice-arcipreste,
delegados de zona e responsáveis dos vários setores pastorais. A última deste ano pastoral
2017/2018 foi há dias. Estiverem presentes 17 sa-

O

cerdotes, tendo cinco justificado a ausência.
Depois da oração e leitura da ata da reunião anterior, o padre Sérgio Torres, arcipreste, pediu que
cada um dos presentes se
pronunciasse sobre uma
das opções pastorais do
ano que termina: a "formação para a liderança
e a comunicação" , pedida à Universidade Católica e em que se inscreveram mais de 130 pessoas.
Reconheceu-se que
houve dois ou três módulos em que se esperava outro tipo de abordagem mais pastoral, mas
que, no seu conjunto, a
aposta tinha sido positiva.
Tendo durado todo o ano
académico, com sessões
de duas horas às quartas
à noite, houve umas 60
pessoas que mantiveram
a assiduidade até final,

sugerindo muitas delas
que a formação não acabe por aqui.
A implementação dos
cursos Alpha, embora a
funcionar ainda em poucas paróquias, sendo três
da cidade, mostrou que
é uma aposta ganha e a
continuar.
As pessoas que os frequentaram querem continuar a reunir, a conviver,
a debater temas e a aprofundar a sua formação
cristã, seguindo, uns nos
grupos semeadores de esperança, outros, nos Grupos de Jesus, e outros em
grupos que prolongam a
formação mais específica
recebida no curso Alpha,
mas dando mais ênfase à
espiritualidade de matriz
católica.
Uma das lições que todos retiraram, pastores
e fiéis leigos, é que sem

uma vida de fé ancorada
na Pessoa de Jesus Cristo e continuamente alimentada pela escuta da
Palavra e pela oração pessoal e comunitária, não
há mudança eclesial de
verdade. Daí que tenham
surgido os apelos a mais
momentos de oração comunitária, de momentos
de adoração ao Santíssimo, retiros, bem como
de subsídios para a oração pessoal.
Se os adultos não souberem rezar e não sentirem a alegria de o fazer,
não incutirão essa aprendizagem absolutamente essencial nos filhos. Só
as horas de catequese não
chegam para pôr as crianças numa relação pessoal e íntima com Jesus
Cristo.
A presença, melhor, a
ausência dos jovens pós-

-crisma na Igreja é outro dos enormes desafios,
pois que, entre outras coisas, leva a perguntar: para
que serve o Crisma?
É um dom que se recebe gozosamente, ou é
uma conquista ao fim de
dez anos de catequese para os que resistem até ao
fim e que permite ser padrinho de batismo?
Muitas outras considerações se fizeram ao longo das três intensas horas
de reunião.
Apreciou-se positivamente a participação de
crianças da primeira comunhão na Procissão do
Corpo de Deus e sugeriu-se que se pensasse também em alguns cânticos
que elas conheçam.
Calendarizaram-se já
muitas das ações do próximo ano pastoral a nível arciprestal, entre elas

a "Peregrinação dos frágeis" em 23 de setembro,
e renovou-se o empenho
e alegria em continuar este caminho de renovação
eclesial baseado no encontro pessoal com Jesus Cristo, na formação
acurada dos catequistas,
dos dirigentes de grupos
de jovens, grupos corais,
grupos semeadores de esperança e outros; e maior
proximidade às pessoas e
das pessoas entre si.
Quando há um verdadeiro grupo de amigos, a
presença é mais contínua
e motivadora.
Fomentar muita mais
proximidade entre as pessoas que frequentam a
Igreja é outro dos grandes desafios pastorais a
que os sacerdotes prometeram dedicar especial atenção.
Carlos Nuno Vaz
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A primazia da consciência!…

te entre a liberdade do ho-

plos e cómodos, não con-

mem e a lei de Deus tem a

duzem a nenhuma parte,

sua sede viva no coração

ou levam a um precipício…

da pessoa, ou seja, na sua

Devemos ter o máximo

uma ânsia de justiça e de

gicos e a violenta obstrução

sentido à própria existência,

consciência moral: no fun-

interesse em formar bem

paz mais forte e generali-

ao anúncio dos valores es-

onde se afere o que é bem e

do da própria consciência,

a nossa consciência, pois é

zada; um sentido mais vi-

pirituais e religiosos con-

o que é mal, onde se adota o

o homem descobre uma lei

a luz que nos faz distinguir

vo do cuidado do homem

forme têm vindo a ser no-

sentido radical da vida, on-

que não impôs a si mesmo,

o bem do mal e com a coo-

pela criação e pelo respei-

tícia em diversos pontos

de se tomam as opções que

mas à qual deve obedecer;

peração da inteligência e da

to da natureza; uma procu-

da Terra.

a guiam e comprometem.

essa voz, que sempre o está

vontade, optar pelo bem.

a chamar ao amor do bem

ra mais aberta da verdade

Mas surgem, simulta-

A consciência é o encon-

e dos fundamentos da dig-

neamente, novas e inespe-

tro das mais nobres facul-

nidade humana; um empe-

radas possibilidades para a

dades humanas: a inteligên-

"Cada um de nós tem no

projetar-se naqueles que

nho crescente, em muitos

nova evangelização e o re-

cia, a vontade, a liberdade.

seu coração uma lei escrita

estão ao nosso lado, parti-

setores da população mun-

juvenescimento da vida da

Por isso, ela tem de ser ilu-

pelo próprio Deus: a nossa

cularmente, as crianças e

dial, por uma mais concreta

Igreja em muitas partes do

minada pela verdade, sus-

dignidade está em obede-

os jovens. É grande a nos-

ivemos num mun-

V

solidariedade internacional

mundo. É notória a vitali-

tentada pela capacidade

cer-lhe, e por ela é que se-

sa responsabilidade! Os fi-

do de contrastes em

e por uma ordem global, na

dade e força expansiva de

de decisão e exprimir-se

remos julgados" (cf. Rom

lhos, os alunos, os colegas

que se entrecruzam

liberdade e na justiça.

muitos desses núcleos, con-

livremente.

2, 14-16).

fixam-se no nosso compor-

esperanças anima-

Ao mesmo tempo, va-

cretamente no Continente

O exercício da liberda-

Diante de tal dignidade

tamento que lhes deve fa-

doras e obstáculos que, pe-

mos assistindo ao desen-

Africano, Estados Unidos,

de deveria ser sempre uma

e responsabilidade, reco-

lar de doutrina e vida. Fa-

la sua natureza e dimen-

volvimento de um maior

países do Leste Europeu,

opção de consciência! Mas

nhecemos a necessidade

zer e ensinar… Ir à frente!

sões, nos podem parecer

potencial de energias ofe-

etc., com um papel cada vez

se esta se apaga, o homem

imperiosa de a consciên-

Mas ir à frente sem per-

insuperáveis.

recido pelas ciências e pelas

mais importante na defesa

fica às escuras e pode co-

cia ser iluminada pela ver-

der de vista que a consciên-

Deparamos com múl-

técnicas, à difusão da infor-

e promoção dos valores da

meter todos os atropelos

dade. Pela Verdade objeti-

cia do cristão precisa de ser

tiplos fatores que pare-

mação e da cultura; verifica-

pessoa e da vida humana.

possíveis contra si mesmo

va revelada!

iluminada continuamente,

cem favorecer em muitos

mos também o crescimento

E nós, que fazemos? Pro-

homens uma consciência

da exigência ética e, conse-

curamos, com frequência,

mais amadurecida da dig-

quentemente, de uma ob-

nidade da pessoa, e uma

MARIA HELENA MARQUES
Prof.ª Ensino Secundário

e à fuga do mal…

Por outro lado a luz que
há em nós deve irradiar e

Para o caminhante que

não apenas pela luz natural,

Não se pode violentar a

verdadeiramente deseja

mas pela Palavra de Deus

consultar, examinar, ouvir

consciência pressionando-

chegar bem ao seu desti-

e ensinamentos da Igreja,

jetiva escala de valores que

e seguir os ditames da nos-

-a, iludindo-a com falsas

no, o mais importante é ter

coerente e unânime, com

nova abertura aos valo-

permita estabelecer as pos-

sa consciência?!

verdades, desviando-a do

claro o caminho. Agradece

longa tradição…

res transcendentes, éticos

sibilidades e os limites do

A consciência é a luz da

essencial da sua responsa-

os sinais claros, ainda que

Só a luz da Verdade de

e cristãos.

progresso.

alma! É o santuário mais

bilidade. Violentar a cons-

alguma vez indiquem um

Jesus Cristo, indica com cla-

e contra os demais.

No concernente à so-

No que se refere ao cam-

íntimo da pessoa humana,

ciência é o mais grave atro-

percurso um pouco mais

reza e segurança o caminho

ciedade, apesar de tantas

po religioso e cristão, abun-

expressão máxima da liber-

pelo da dignidade humana.

estreito e difícil e fugirá dos

a seguir e a decisão a tomar,

contradições, encontramos

dam os preconceitos ideoló-

dade e da capacidade de dar

Porque a relação que exis-

caminhos que embora am-

em liberdade e humildade!

Cuidar implica estabelecer

vida. Na sua expressão mais

po que antecipa a perda de

uma relação com alguém, o

simples morrer é deixar de

quem ama. Grandes possi-

que por sua vez nos remete

estar vivo. Mas, enquanto le-

bilidades de reafirmação ou

a um mundo de intersubje-

gado filogenético, ontoló-

transformação abrem-se a

Justiça em fim de vida
cuidados transmite ao doente

nell, 2018). Entram em jogo

tividade onde o multiver-

gico e cultural, trata-se du-

partir desta experiência. O

que se preocupa com a sua sin-

inúmeros fatores de ordem

so dos sentires não admite

ma experiência carregada

sentido de justiça no âmbi-

gularidade, confere significa-

subjetivo e intersubjetivo

grandes objetivações. Isto é,

de significado e singulari-

to dos cuidados em fim de

do à vida dessa pessoa” (Frank,

com variadas repercussões a

não se trata de uma relação

dade (Bahamondes & Mo-

vida deve, necessariamen-

1991).

todo nível – sensorial, emo-

sujeito-objeto e sim de um

dernell, 2018). Assim sendo,

te, ir de encontro a satisfa-

cional, afetivo, cognitivo e

âmbito relacional onde tu-

quanto melhores as condi-

zer todas as condições pa-

ensar-se na morte não

P

condutual. É possível abra-

do flui, sendo preciso estar

ções para acolher com na-

ra que estes direitos sejam

tem como correlato a

çar com sentido de justiça

atento e aberto.

turalidade esse momento –

garantidos.

morte em si mesma e

tais condições apenas quan-

Vida e morte são realida-

isto é, sem dor, com todo o

sim a natureza da nos-

do se tornam percetíveis as

des interdependentes, dis-

afeto disponível e o maior

sa existência. Não é a mor-

diferentes dimensões que

sonantes e congruentes, mas

dos respeitos pela dignida-

te e sim o conhecimento de

entram aqui em jogo. Cui-

que não se sobrepõem uma

de e autonomia da pessoa

“Os cuidados começam

que haveremos de morrer

dar é assim entrar no mun-

à outra. Todos estamos em

em questão – mais signifi-

quando se reconhece a dife-

o que pode gerar proble-

do do outro respeitando-o

processo de morrer, no en-

cativa a experiência de vi-

rença. Reservo o nome «da-

mas. O doente em fim de

na sua mais elevada legiti-

tanto algumas pessoas con-

ver a própria morte.

dores de cuidados» às pessoas

vida faz um luto de si mes-

midade e autonomia. Tra-

tam com um pré-anúncio

Cada um de nós tem o

que estão desejosas de ouvir os

mo confrontando-se com a

ta-se de uma relação eu-tu

dessa instância onde acon-

direito e o dever de refletir

doentes e de responder às suas

eminente própria finitude,

em que vamos ao encontro

tece a situação mais para-

sobre a consciência da cer-

experiências individuais. Os

entretanto deixa em aberto

e deixamo-nos encontrar,

digmática da vida, única

teza da morte. O pacien-

cuidados nada têm a ver com

a reflexão da finitude do ou-

num sentido profundamen-

responsável pela morte: a

te em fim de vida faz um

categorias. Quando o dador de

tro (Bahamondes & Moder-

te igualitário e dialógico.

morte como solução para a

luto de si mesmo ao tem-

PÁVEL MODERNELL*
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DESPORTO

FAMALICÃO

HÓQUEI DE BRAGA
Guarda-redes internacional
argentino Conti Acevedo
é reforço para o regresso
à primeira divisão nacional.

ARRANCOU
PARA A NOVA ÉPOCA
COM 19 JOGADORES

Sporting de Braga

SCB

Nove "caras novas" no regresso ao trabalho
tre 12 e 19 de julho, com o
Sporting de Braga a realizar aí três encontros, fren-

te aos ingleses do Hull City, Millwall e os espanhóis
do Bétis.

Plantel tem 29 atletas
Guarda-redes: Matheus, Marafona, Tiago Sá,
Tiago Pereira (ex-equipa B).

JOsé eduardo

cabaram as férias
para o plantel do
Sporting de Braga ou, se quisermos, abriram-se, ontem,
as portas na pedreira para a temporada 2018/19.
De novo sob o comando de Abel Ferreira,
o grupo, com 29 jogadores, apresentou-se ontem
ao trabalho, com a realização dos habituais exames médicos.
Entre os que "responderam à chamada" estão
nove cara novas, alguns
provenientes da equipa B.
Já o avançado Hassan
chega mais tarde, uma
vez que esteve integrado nos trabalhos da seleção do Egito, embora não
tenha sido chamado para
o mundial. Por isso mesmo, só se junta aos seus
companheiros na próxima segunda-feira.

A

Também o jovem Trincão, promovido da equipa B, chega mais tarde,
uma vez que se encontra
ao serviço da seleção nacional de sub-19.
Nas "caras novas", destaque para nomes como
João Novais (ex-Rio Ave),
Ailton e Eduardo (ex-Estoril), bem como o regressado Alef, que esteve emprestado ao Apollon
Limassol, do Chipre.
Da equipa B integram
o plantel o guarda-redes
Tiago Pereira, e ainda Lucas, Loum, Trincão e Luther Singh.

Algumas saídas
"de vulto"
Num outro plano, importa
salientar as saídas de jogadores como Jefferson ou
João Carlos Teixeira, que
estavam na condição de
emprestados e regressaram aos seus clubes de
origem, respetivamen-

te, Sporting e FC Porto.
Mas há ainda a registar
as saídas de André Horta, que se transferiu para o futebol americano,
e Danilo, que se vinculou aos franceses do Nice.
Mas, para já, pode dizer-se que as saídas foram em pequeno número, uma vez que 22 atletas
transitam da temporada
passada.
Neste "lote", o destaque vai para Fransérgio,
o azarado da época passada, mas que, seguramente, será um grande reforço
da equipa para a temporada que se avizinha.
Também na baliza, Marafona pode voltar a fazer
concorrência a Matheus,
depois de uma temporada em que esteve praticamente sempre lesionado.

Saídas: Jefferson (regressou ao Sporting), Danilo
(Nice, Fra), André Horta (Los Angeles FC, EUA),
João Carlos Teixeira (regressou ao FC Porto)
Assim, da época finda
transitam:
Matheus, Diogo Figueiras, Rosic, Sequeira, Wilson, Ryller, Hassan, Xadas, Tiago Sá, Paulinho,
Ricardo Horta, Ricardo
Ferreira, Fábio Martins,
Fransérgio, Marafona,
Raul Silva, Vukcevic, Bruno Viana, Lukic, Ricardo
Esgaio, Marcelo Goiano
e Dyego Sousa.

Primeiro jogo
dia 9 de agosto
O primeiro jogo oficial
a 9 de agosto, coincidindo com a primeira mão
da 3.ª pré-eliminatória da
Liga Europa.
Antes disso, o Sporting
de Braga fará vários jogos
particulares, a que se junta um estágio no Algarve
e o "SC Braga Day", a decorrer no dia 28 de julho
no centro da cidade.
O estágio de pré-epoca
realiza-se no Algarve, en-

Jogos de preparação
7 jul: SC Braga-Braga B (9h00, à porta fechada)
10 jul: SC Braga-Leixões SC (em Braga)
13 jul: Hull City-SC Braga (Ferreiras, Algarve,
19h00)
15 jul: Millwall-SC Braga (Albufeira, Algarve,
20h00, à porta fechada)
18 jul: Bétis-SC Braga (Cartaya, Espanha, 20h30)
21 jul: SC Braga-Santa Clara (em Braga)
21 jul-CD Aves-SC Braga (Vila das Aves)
26 jul: Chaves-SC Braga (Chaves, 19h30)
27 jul: SC Braga-Celta de Vigo (Braga, 20h30)
1 ago: SC Braga-Newcastle (Braga, 19h30)
SCB

Vukcevic e Paulinho começam a pré-época com boa disposição

João
Novais,
Eduardo
e Ailton
são as "caras
novas"

Defesas: Marcelo Goiano, Diogo Figueiras, Ricardo Ferreira, Raul Silva, Rosic, Lukic, Bruno
Viana, Sequeira, Ailton (ex-Estoril), Lucas (ex-equipa B).
Médios: Vukcevic, Loum (ex-equipa B), Fábio
Martins, Eduardo Teixeira (ex-Estoril), Xadas,
Fransérgio, João Novais (ex-Rio Ave), Ryller,
Alef (regresso) e Trincão (ex-equipa B).
Avançados: Esgaio, Dyego Sousa, Paulinho, Hassan, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Luther
Singh (ex-equipa B).
Treinador: Abel Ferreira.

Eduardo e Ailton, duas novidades para a nova época
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24.ª edição do torneio Lopes da silva
Torneio Lopes da silva

Visita ao Estádio Municipal
de Braga em dia de folga

A competição prossegue hoje no Torneio Lopes
da Silva com os seguintes jogos:
09h30: Castelo Branco-Guarda (Estádio 1.º Maio)
09h30: Madeira-Coimbra (Campo da Ponte)
09h30: Algarve-Bragança (Sobreposta)
09h30: Vila Real-Portalegre (Cidade Desportiva Braga)
11h00: Porto-Viana do Castelo (Estádio 1.º Maio)
11h00: Leiria-Aveiro (Campo da Ponte)
11h00: Évora-Lisboa (Campo de Sobreposta)
11h00: Setúbal-Braga (Campo N.º 2 Cidade Desportiva Braga)
17h00: Ponta Delgada-Horta (Este S. Pedro)
17h00: Viseu-Angra do Heroísmo (Maximinos)
17h00: Santarém-Beja (Panoias)
DR

DR

Jogos para hoje

Visita ao Estádio Municipal de Braga foi o ponto alto do dia de folga no Torneio Lopes da Silva

Luís Filipe Silva

s comitivas das seleções distritais de
futebol que participam no Torneio
Lopes da Silva – a decorrer em Braga – visitaram
ontem o Estádio Municipal numa iniciativa le-

a

vada a cabo pela organização no dia de folga de
competição.
Os 400 jovens atletas
visitaram os principais
pontos de interesse do
anfiteatro e estiveram no
centro do relvado. Um dos
momentos altos da sessão
foi quando os jovens joga-

dores relembraram Éder,
o herói do Euro 2016, no
momento em que ficaram na presença de uma
imagem do internacional
português.
Antes, as comitivas visitaram também o centro histórico da cidade
de Braga.

Mundial de futebol

Campeã Alemanha
"caiu" na fase de grupos
Alemanha foi ontem eliminada pela primeira vez na
sua história na fase de grupos do Mundial
de futebol, ao perder (2-0)
com a Coreia do Sul e face
ao 3-0 da Suécia ao México, que qualificou ambas.
Os suecos venceram
com tentos de Ludwig
Augustinsson, aos 50 minutos, de Andreas Granqvist, aos 62, de grande
penalidade, e de Edson
Álvarez, aos 74, na própria baliza, e conquistaram o agrupamento, com

A

os mesmos seis pontos dos
mexicanos.
Por seu lado, os alemães
caíram face a dois tentos
nos descontos, de Kim
Young-gwon, aos 90+3
minutos, e Son Heung-min, aos 90+6, acabando
em quarto, com três pontos, tantos quantos os dos
sul-coreanos.
Os campeões em título ‘escreveram’, assim, o
pior resultado de sempre
em Mundiais, que era o
10.º lugar de 1938. Desde
1954 que ficavam sempre
no ‘top 8’.

Brasil e Suíça
apurados
O Brasil bateu a Sérvia
por 2-0, e a Suíça empatou 2-2 com a Costa Rica,
e qualificaram-se para os
oitavos de final.
Paulinho e Thiago Silva apontaram os tentos
dos brasileiros. Dzemaili e Josip Drmic marcaram pelos suíços e Yann
Sommer, na própria baliza, após penálti de Bryan
Ruiz, faturaram para os
costa-riquenhos, os únicos que ainda não tinham
golos no mundial.

As seleções tiveram ainda oportunidade de trocar impressões e conviver.
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N.º
1

Data

Dia

Hora - Canal

14 junho

Qui

16h00 - RTP 1

1. FASE
Rússia

5

0

Arábia Saudita

Cidade

Grupo

Moscovo

A

2

15 junho

Sex

13h00 - Sport TV

Egito

0

1

Uruguai

Ecaterimburgo

A

3

15 junho

Sex

16h00 - Sport TV

Marrocos

0

1

Irão

4

15 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Portugal

3

3

Espanha

São Petersburgo

B

Sóchi

5

16 junho

Sáb

11h00 - RTP 1

França

2

1

Austrália

Kazan

B
C

6

16 junho

Sáb

14h00 - SIC

Argenna

1

1

Islândia

Moscovo

D

7

16 junho

Sáb

17h00 - RTP 1

Peru

0

1

Dinamarca

Saransk

C

8

16 junho

Sáb

20h00 - RTP 1

Croácia

2

0

Nigéria

Kaliningrado

D

9

17 junho

Dom

13h00 - RTP 1

Costa Rica

0

1

Sérvia

Samara

E

10

17 junho

Dom

16h00 - SIC

Alemanha

0

1

México

Moscovo

F

11

17 junho

Dom

19h00 - Sport TV

Brasil

1

1

Suíça

Rostov do Don

E

12

18 junho

Seg

13h00 - RTP 1

Suécia

1

0

Coreia do Sul

Níjni Novgorod

F

13

18 junho

Seg

16h00 - Sport TV

Bélgica

3

0

Panamá

Sóchi

G

14

18 junho

Seg

19h00 - RTP 1

Tunísia

1

2

Inglaterra

Volgogrado

G

15

19 junho

Ter

13h00 - RTP 1

Colômbia

1

2

Japão

Saransk

H

16

19 junho

Ter

16h00 - Sport TV

Polónia

1

2

Senegal

Moscovo

H

17

19 junho

Ter

19h00 - Sport TV

Rússia

3

1

Egito

São Petersburgo

A

18

20 junho

Qua

13h00 - SIC

Portugal

1

0

Marrocos

19

20 junho

Qua

16h00 - RTP 1

Uruguai

1

0

Arábia Saudita

20

20 junho

Qua

19h00 - Sport TV

21

21 junho

Qui

13h00 - RTP 1

Moscovo

B

Rostov do Don

A

Irão

0

1

Espanha

Kazan

B

Dinamarca

1

1

Austrália

Samara

C

22

21 junho

Qui

16h00 - SIC

23

21 junho

Qui

19h00 - Sport TV

24

22 junho

Sex

25

22 junho

Sex

26

22 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Sérvia

1

27

23 junho

Sáb

13h00 - Sport TV

Bélgica

5

28

23 junho

Sáb

16h00 - Sport TV

Coreia do Sul

1

29

23 junho

Sáb

19h00 - RTP 1

Alemanha

30

24 junho

Dom

13h00 - Sport TV

Inglaterra

31

24 junho

Dom

16h00 - Sport TV

32

24 junho

Dom

19h00 - RTP 1

33

25 junho

Seg

15h00 - Sport TV

34

25 junho

Seg

15h00 - SIC

35

25 junho

Seg

19h00 - Sport TV

36

25 junho

Seg

19h00 - RTP 1

Irão

1

37

26 junho

Ter

15h00 - RTP 1

Austrália

0

38

26 junho

Ter

15h00 - Sport TV

Dinamarca

0

0

França

Moscovo

C

39

26 junho

Ter

19h00 - Sport TV

Islândia

1

2

Croácia

Rostov do Don

D

França

1

0

Peru

Ecaterimburgo

C

Argenna

0

3

Croácia

Níjni Novgorod

D

13h00 - Sport TV

Brasil

2

0

Costa Rica

São Petersburgo

E

16h00 - Sport TV

Nigéria

2

0

Islândia

Volgogrado

D

2

Suíça

Kaliningrado

E

2

Tunísia

Moscovo

G

2

México

Rostov do Don

F

2

1

Suécia

Sóchi

F

6

1

Panamá

Níjni Novgorod

G

Ecaterimburgo

H

Kazan

H

Japão

2

2

Senegal

Polónia

0

3

Colômbia

Arábia Saudita

2

1

Egito

Volgogrado

A

Uruguai

3

0

Rússia

Samara

A

Espanha

2

2

Marrocos

Kaliningrado

B

1

Portugal

Saransk

B

2

Peru

Sóchi

C

40

26 junho

Ter

19h00 - RTP 1

Nigéria

1

2

Argenna

São Petersburgo

D

41

27 junho

Qua

15h00 - RTP 1

Coreia do Sul

2

0

Alemanha

Kazan

F

42

27 junho

Qua

15h00 - Sport TV

México

0

3

Suécia

Ecaterimburgo

F

43

27 junho

Qua

19h00 - Sport TV

Suíça

2

2

Costa Rica

44

27 junho

Qua

19h00 - RTP 1

Brasil

2

0

Sérvia

45

28 junho

Qui

15h00 - RTP 1

46

28 junho

Qui

15h00 - Sport TV

47

28 junho

Qui

19h00 - SIC

48

28 junho

Qui

19h00 - RTP 1

Japão

Polónia

Senegal

Colômbia

Níjni Novgorod

E

Moscovo

E

Volgogrado

H

Samara

H

Inglaterra

Bélgica

Kaliningrado

G

Panamá

Tunísia

Saransk

G

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

49

30 junho

Sáb

19h00 - SportTV 1

Uruguai

50

30 junho

Sáb

15h00 - SportTV 1

França

OITAVOS DE FINAL

Cidade

Portugal

Sóchi

Argenna

Kazan

51

1 julho

Dom

15h00 - SportTV 1

Espanha

52

1 julho

Dom

19h00 - SportTV 1

Croácia

53

2 julho

Seg

15h00 - SportTV 1

Brasil

54

2 julho

Seg

19h00 - SportTV 1

Vencedor G

55

3 julho

Ter

15h00 - SportTV 1

Suécia

56

3 julho

Ter

19h00 - SportTV 1

Vencedor H

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

57

6 julho

Sex

15h00 - RTP/SportTV

Vencedor 49

Vencedor 50

Níjni Novgorod

58

6 julho

Sex

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 53

Vencedor 54

Kazan

59

7 julho

Sáb

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 51

Vencedor 52

Sóchi

60

7 julho

Sáb

15h00 - RTP/SportTV

Rússia
Dinamarca
México
Segundo H
Suíça
Segundo G

QUARTOS DE FINAL

Vencedor 55

Moscovo

J
3
3
3
3

Classificação
1 Espanha
2 Portugal
3 Irão
4 Marrocos

J
3
3
3
3

Classificação
1 França
2 Dinamarca
3 Peru
4 Austrália

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

D
0
1
2
3

5
8
2
2

Golos
:
:
:
:

0
4
7
6

Pts
9
6
3
0

D
0
0
1
2

6
5
2
2

Golos
:
:
:
:

5
4
2
4

Pts
5
5
4
1

D
0
1
2
2

3
2
2
2

Golos
:
:
:
:

1
1
2
5

Pts
7
5
3
1

D
0
1
0
2

7
3
3
2

Golos
:
:
:
-

1
5
4
5

Pts
9
4
3
1

D
0
0
2
2

5
5
2
2

Golos
:
:
:

1
4
4
5

Pts
7
5
3
1

D
1
1
2
2

5
3
3
2

Golos
:
:
:
:

2
4
3
4

Pts
6
6
3
3

D
0
0
2
2

8
8
3
1

Golos
:
:
:
:

2
2
7
9

Pts
6
6
0
0

D
0
0
1
2

4
4
4
1

Golos
:
:
:
:

3
3
2
5

Pts
4
4
3
0

Grupo B
V
1
1
1
0

E
2
2
1
1

Grupo C
V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

Grupo D
Classificação
1 Croácia
2 Argentina
3 Nigéria
4 Islândia

J
3
3
3
3

V
3
1
1
0

E
0
1
0
1

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

J
3
3
3
3

V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

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

J
3
3
3
3

V
2
2
1
1

E
0
0
0
0

Grupo G
Classificação
1 Bélgica
2 Inglaterra
3 Tunísia
4 Panamá

J
2
2
2
2

Classificação
1 Japão
2 Senegal
3 Colômbia
4 Polónia

J
2
2
2
2

V
2
2
0
0

E
0
0
0
0

Grupo H
V
1
1
1
0

E
1
1
0
0

Níjni Novgorod
Samara
Rostov do Don
São Petersburgo
Moscovo
Cidade

Vencedor 56

Samara

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

61

10 julho

Ter

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 57

Vencedor 58

São Petersburgo

62

11 julho

Qua

19h00 - RTP/SportTV

Vencedor 59

Vencedor 60

Moscovo

SEMIFINAL

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

Cidade

N.º
63

Data
14 julho

Dia
Sáb

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

Data
15 julho

Dia
Dom

FINAL
Vencedor 61

Vencedor 62

Hora - Canal
15h00 - SportTV

Cidade
São Petersburgo
Hora - Canal
16h00 - SportTV 1

Cidade
Moscovo

CAMPEÃO DO MUNDO
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No próximo domingo

DR

António Vaz é empossado
presidente do Ronfe

OPINIÃO | ANA PEREIRA

Cromos

tado em termos técnicos
por Paulo Rafael, tem já
garantidos 15 jogadores
para a próxima temporada, em que vai competir
na Divisão de Honra da
AF Braga.

R

Três reforços

Álvaro é reforço do Ronfe e Rui Gonçalves renovou pelo clube vimaranense

Luís Filipe Silva

ntónio Vaz vai assumir a direção
do Desportivo de
Ronfe no próximo
domingo.
A assembleia de tomada de posse da nova dire-

a

ção do clube ronfense está
agendada para as 09h30,
na sala Berço do Papel.
António Vaz é o presidente da direção, sendo acompanhado de perto pelos
vice-presidentes António
Ferreira e Porfírio Santos,
enquanto que Jorge Dias

Machado presidente à Mesa da Assembleia-Geral e
Vítor Dias será o presidente do Conselho Fiscal.
Por seu turno, Pedro
Moreira será o diretor desportivo do clube.
O Desportivo de Ronfe,
que continuará a ser orien-

Entretanto, foram já anunciados os três primeiros
reforços do Ronfe: Nuno Silva (ex-Bairro), Vítor
(ex-júnior FC Famalicão)
e Álvaro (ex-Ruivanense).
Cris, Nandinho, Rui
Gonçalves, João Silva, Filipe e Simão renovaram pelo clube ronfense e foram
promovidos seis atletas juniores ao plantel sénior,
são eles: o guarda-redes
Henrique; os defesas Carlinhos e Hugo; os médios
Dani e Guedes e o ponta
de lança Rafa.

plantel do clube bracarense para a Honra começa a ganhar forma

DR

Herculano Antunes treina
São Mamede d'Este FC
Luís Filipe Silva

erculano Antunes é
o novo treinador do
São Mamede d'Este
FC. Está encontrado
assim o sucessor de Sérgio
Talaia, que se mudou para o GD Pedralva no final
da temporada, depois de
ter conduzido o São Mamede d'Este ao título na I
Divisão e à subida à Divisão de Honra.
Herculano Antunes terá o ex-atleta do clube João
Pedro Silva, conhecido
por Ni, como treinador
de guarda-redes.
Entretanto, o plantel do
São Mamede d'Este FC para a temporada 2018/19 começa já a ganhar forma e a
direção do clube bracaren-

h

Herculano Antunes e João Pedro Silva são os técnicos e Diogo Ribeiro já é reforço

se garantiu já a renovação
com seis jogadores que se
sagraram campeões, são
eles: Óscar, Rui Jorge, Rafa, Luís, Morraco e Hélder.
Também já é conheci-

do o primeiro reforço da
época para o São Mamede na disputa da Divisão
de Honra. O guarda-redes Diogo Ribeiro (ex-Cabreiros) já acertou o seu

vínculo com o clube e será opção para Herculano
Antunes.
Direção e equipa técnica estão a trabalhar na
composição do plantel.

onaldo foi humano no jogo de Portugal com o Irão e
falhou uma grande penalidade. Ronaldo foi humano
e não marcou nenhum golo. A seleção de Portugal
pode não ter nascido na ilha da Madeira, como sarcasticamente certos selecionadores de certos países pouco democráticos dizem, mas continua a ser falada por esse mundo fora por causa do menino que nasceu na ilha
madeirense. Para o bem e para o mal.
Ronaldo foi humano mas Quaresma provou a sua faceta de mago. Quando falha a prestidigitação de Ronaldo, entra o feitiço de Quaresma, o moço que até pertence a uma etnia que na maior parte das vezes não é muito
apreciada mas que ascende a um outro patamar quando
o número vinte da seleção portuguesa rouba o ar ao adversário e com uma trivela de parar o coração nos enche de orgulho. Quaresma é um cromo raro, um cromo dos bons, daqueles que sai pouco nas carteirinhas.
Palmas para o nosso Gipsy King.
E por falar em cromos, falemos do cromo que tem saído em todas as carteirinhas que temos comprado: Carlos
Queiroz, o adepto do bem ou mal o que interessa é que
falem de mim que isto de andar a treinar uma seleção do
outro lado do mundo é uma chatice. As palavras ditas antes, durante e depois do jogo entre Portugal e Irão, vieram
demonstrar não um profissional sério apostado em defender o interesse de quem lhe paga o ordenado ao fim
do mês mas apenas um homem ressabiado, corroído pela mágoa de ter sido despedido da seleção portuguesa.
E se alguma vez fui solidária com Queiroz pela forma
torpe que a federação portuguesa arranjou de o despedir
depois do Mundial da África do Sul, rapidamente esqueci
a maldade que lhe fizeram depois de assistir ao seu comportamento inominável nos últimos dias. Foram várias as
vezes que secretamente desejei que as vuvuzelas que se
ouviam no estádio durante o jogo entre portugueses e iranianos, magicamente saltassem das mãos dos que as usavam e entrassem em todas as reentrâncias de Queiroz. O
ex selecionador nacional destilou ódio durante 90 minutos, provocou jogadores, incendiou ânimos entre adeptos,
abusou da paciência até ao limite da equipa de arbitragem
e dispôs a sua equipa a jogar com um excesso de zelo que
só lhe ficou mal. Só três jogadores portugueses o cumprimentaram no final do jogo e Queiroz ficou furioso. Era
bom que o selecionador iraniano pensasse no porquê disto.
A Queiroz devemos várias conquistas. É pena que nos
esfregue isso na cara e exija respeito pelo passado esquecendo-se de nos respeitar a todos nós no presente. É um
cromo para esquecer.
E se Queiroz é para esquecer, Maradona é para rir. O
ex D10s (como dizem os argentinos) do futebol mundial
deixa, nesta competição, uma imagem que oscila entre a
hilária e a triste. Ora dorme na bancada, ora chama nomes
aos adversários e aos árbitros, ora faz gestos obscenos para
o mundo enquanto alguém preocupado com a sua sanidade mental e física o agarra pela cintura com medo que
o ex craque rebole pelas bancadas do estádio. É confrangedor olhar para o homem que fazia magia com a bola, e
às vezes com as mãos, e ver naquilo em que se transformou. Um cromo que parece uma alface daquele supermercado que não posso dizer o nome.
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Conti acevedo assinou por duas temporadas pelo clube bracarense
II LIga

Internacional argentino
reforça baliza do HC Braga

Famalicão arrancou
com 18 jogadores

DR

O Famalicão, da II Liga, começou ontem a temporada 2018/19 com os exames médico-desportivos e tem, para já, um plantel de 18 jogadores,
que inclui três reforços. A equipa famalicense já
contratou para a nova época, o guarda-redes Ricardo Fernandes (ex-Belenenses), o médio Capela (ex-Ac. Viseu) e o avançado brasileiro Fabrício
Simões, que marcou 20 golos em 2017/18, pelo
Alki Oroklini, da I Liga do Chipre.
O plantel conta ainda com 15 jogadores que
transitam da época passada: os guarda-redes
Gabriel e Nuno Castro, os defesas Joel, Zé Pedro, João Faria, Ângelo Meneses e Jorge Miguel,
os médios Fabinho, Jorge Pereira, Deni Hocko
e Fernandinho e os avançados Vasco Costa, Willian, Mendes, Feliz e Anderson.
Quanto às saídas, o clube regista, até agora, nove, incluindo jogadores regularmente utilizados
como o avançado Jaime Poulson e o médio Vítor
Lima, mas também o guarda-redes Leonardo, os
defesas Daniel, Nuno Diogo, Denner e Jefferson
e os médios Fred e Diogo Cunha.

Conti Acevedo é mais uma opção para a baliza do HC Braga

Luís Filipe Silva

Hóquei Clube de Braga garantiu ontem o
concurso do guarda-redes internacional
argentino, Conti Aceve-

voleibol

o

Victoria Alves no AVC
A brasileira Victoria Alves é reforço para a equipa sénior de voleibol feminino do AVC Famalicão para a nova temporada.
A atleta, que rubricou um contrato válido por
uma época, é o quarto reforço garantido pelo clube famalicense, juntando-se a Bárbara Gomes, Tânia Oliveira e Inês Peneda, todas ex-Porto Vólei.
Victória Alves tem 22 anos e, na última temporada, representou o Desportivo das Aves, clube da 2.ª divisão nacional.
Ainda no AVC, a época da formação encerrou
com a realização de um piquenique realizado no
Parque da Devesa, antecedido de um jogo entre
pais e atletas, realizado no Pavilhão das Lameiras.

Sporting vence Benfica e obriga a "negra"
O Sporting empatou ontem a final do campeonato português de futsal, ao vencer fora o Benfica, por 2-0, no
desempate por grandes penalidades, após um empate
a cinco golos no quarto jogo da final do campeonato.
Cardinal (03 e 13 minutos), Caio Japa (11), Dieguinho (17)
e Divanei (31) fizeram os golos do Sporting, enquanto
Fernandinho (02, 28 e 36), Deives (19) e Raul Campos
(40) marcaram para o Benfica. O quinto e último jogo
disputa-se no sábado, no Pavilhão João Rocha.

que tem já um currículo
interessante.
Foi duas vezes campeão
argentino, em 2016 e 2018
e conquistou um quinto
lugar pela seleção da Argentina no Mundial de

Hóquei em patins

RAHC

Riba d'Ave garantiu três reforços
JOsé eduardo

AVC

futsal

do (ex-Conception Patin
Club), que se comprometeu com os bracarenses para as próximas duas temporadas desportivas.
Trata-se de um guarda-redes de 22 anos, mas

sub-20, em 2015, e fez parte da seleção que se classificou em terceiro lugar
no Mundial da China, em
2017. Conti sagrou-se ainda campeão Panamericano
de clubes em 2017.
Conti Acevedo junta-se assim a Afonso Lima
e Juan López (ambos ex-Óquei de Barcelos), como novidades no plantel
do Hóquei de Braga para
a disputa do nacional da
1.ª Divisão. Do ano passado transitam António
Trabulo, Ângelo Fernandes, Carlos Loureiro, Gabriel Costa, Pedro Delgado e Tomás Castanheira.
O Hóquei de Braga será orientado por Rui Neto,
que rende Vítor Silva para
este se dedicar exclusivamente à coordenação da
formação do clube.

Riba d'Ave Hóquei Clube continua a preparar o seu
plantel sénior que na
próxima temporada está
de regresso ao campeonato nacional de hóquei
em patins da primeira divisão, tendo garantido já
três reforços.
Um é o guarda-redes Pedro Freitas. Com
22 anos, fez a formação
no FC Porto (onde conquistou quatro campeonatos nacionais de sub-13), tendo, depois, seguido para a AD Valongo ainda com idade sub-17, onde foi campeão nacional
sub-20 em 2014/15, e chegou até à equipa sénior. Na
última época representou
a Académica de Espinho.
Do seu currículo cons-

O

Diogo e Miccoli são reforços do Riba d'Ave

ta, ainda, um título mundial de sub-20 ao serviço
da seleção, conseguido em
2015, em Espanha.
Outro reforço é Nuno
Pereira (Miccoli), um atleta com 22 anos e que ao
serviço da AD Valongo foi
campeão nacional de juniores e seniores.

Miccoli fez a formação
no Óquei de Barcelos, onde também foi campeão
nacional de iniciados. No
seu primeiro ano de sénior representou o Riba
d’Ave em 2015/16, onde
contribuiu para o regresso do clube à 1.ª Divisão.
Na época finda represen-

tou o Valença HC.
Também Diogo Seixas
(21 anos) é reforço. Trata-se de um defesa/médio,
que fez grande parte da
sua formação no FC Porto. Depois passou pelo Valongo e, na última época,
representou a Académica
de Espinho.
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Clube de Ténis de Braga
Atletismo: nacional de juvenis

Filipe Falcão e Renato Gonzaga
vencem Torneio de São João
omo vem sendo habitual, esta quadra
festiva proporciona
grande movimentação no Clube de Ténis
de Braga que acolhe a
realização de vários torneios por ocasião das festividades da cidade. Este
ano não figiu à regra e já
se disputaram nos 'courts'
do clube bracarense.
Assim, no Torneio de
São João, destinado a sócios e alunos das Escolas,
os vários jogadores foram
distribuídos por dois níveis. No nível intermédio,
a final disputou-se entre
Renato Gonzaga e Marco Ortega, com o primeiro a vencer por 2-0, com
os parciais de 7/6 e 6/4.
No nível avançado, a vitória sorriu a Filipe Falcão que, na final, derrotou Ricardo Macedo por
7/5; 4/6 e 10/8.
Quanto ao toneio de
veteranos, marcou o regresso deste escalão às
provas oficiais realizadas
pelo Clube de Ténis de

João Peixoto, do Sporting de Braga, esteve em
destaque no campeonato nacional de juvenis em
pista, disputado no passado domingo, em Vagos,
Aveiro, ao vencer as provas de 1500 e 800 metros.
Também Lara Costa, Mariana Costa, Beatriz
Peres e Inês Esteves sagraram-se campeãs nacionais e novas recordistas regionais na estafeta
Medley, com o tempo de 222,00.
De salientar também, as prestações de Pedro
Vilas Boas que alcançou um segundo lugar nos
800m e de Mariana Costa que alcançou a terceira posição na prova de salto em comprimento.
Beatriz Peres foi sétima nos 300 metros e Lara Costa foi décima.
DR

DR

C

João Peixoto venceu
1500 e 800 metros

Finalistas de pares do torneio de veteranos

Braga.
No escalão de mais de
35 anos, triunfo de Hugo
Lumini Morais que, na final, derrotou Ivo Francisco por 6/2 ; 4/6 e 10/8. No
quadro de pares, a dupla
Rui Garcia/Vasco Mangana venceu Hugo Lumini
Morais/Ivo Francisco por
7/5 e 7/6.

No escalão de mais de
45 anos, Francisco Vieira derrotou na final Pedro Moniz.

Triunfo em Viana
Em Viana do Castelo, vários jogadores do Clube de
Ténis de Braga participaram numa prova de Seniores C, disputada na Prin-

cesa do Lima. Jorge Sousa
venceu a prova de singulares, derrotando na final Pedro Vide (6/1 e 6/0),
enquanto ao lado de José
Pedro Oliveira, a dupla
bracarense chamou a si
o triunfo na prova de pares ao derrotar na final,
por duplo 6/1, Tiago Silva e Diogo Silva.

João Peixoto e Pedro Vilas Boas no pódio

Ciclismo

m pelotão de 153 ciclistas, em representação de 17 equipas
portuguesas e 6 espanholas, alinhará à partida para o 30.º Grande
Prémio do Minho que
será disputado de 6 a 8
de julho.
Apadrinhada pelos ciclistas minhotos Tiago
Machado, José Mendes,
José Gonçalves e Domingos Gonçalves a competição regressa à estrada de 6
a 8 de julho com Guimarães, Melgaço e Vieira do
Minho a assumirem um
papel de destaque no desenrolar da competição

U

destinada ao escalão de
juniores e organizada pela Associação de Ciclismo
do Minho.
Além das principais
formações portuguesas,
seis equipas espanholas
marcarão presença: Fundacion Oscar Pereiro, Ginestar – ULB, Banco Santander – P.C. Sprint, Arte
en Transfer – Leon, Aleata – CC Farto e Clube Ciclista Cidade de Lugo –
Pescados Ruben.
As equipas portuguesas inscritas são: Sporting ,
Academia Joaquim Agostinho, ACD Milharado, Anipura, Bairrada, Centro Ci-

clista Barcelos, Escola de
Ciclismo Bruno Neves,
Jorbi, LA Alumínios, Maia
Formação, Seissa, Sicasal,
Silva & Vinha, Tensai, Vito e Peçamodôvar.
Com o arranque da
competição no Centro
de Ciclismo do Minho –
Guimarães (Souto Santa
Maria), a primeira etapa
terminará junto à sede da
Associação do Minho. Depois de uma primeira etapa mais propícia para roladores, o pelotão rumará
até Melgaço, para enfrentar um trajeto delineado
no “destino de natureza
mais radical de Portugal”

DR

Grande Prémio do Minho entre 6 e 8 de julho

que terminará em Castro
Laboreiro. Vieira do Minho, ao acolher a partida
e chegada da última etapa
será o concelho que con-

sagrará o vencedor da 30.ª
edição do Grande Prémio
do Minho.
Durante os 277, 7 quilómetros das três etapas es-

tarão em disputa diversas
contagens de montanha e
metas volantes, assim como as classificações gerais
individual por tempos.
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Iniciativa decorreu no Flávio Sá Leite, em Braga

DR

DR

DR

Desporto Sénior com 700 participantes

Alguns dos participantes na iniciativa... em movimento

erca de 700 seniores
bracarenses participaram, ontem, no 4.º
Encontro de Desporto Sénior, protagonizado
pelo Município de Braga
e que decorreu no Pavilhão Flávio Sá Leite.

C

Esta iniciativa constituiu-se como uma montra da atividade regular
que os desportistas seniores têm vindo a realizar
ao longo do ano, através
dos programas "BragAtiva" e "Natação Sénior”,

uma forma de fomentar
estilos de vida saudáveis,
bem como o espírito de
convívio.
Como explicou Sameiro Araújo, vereadora do
Desporto do Município
de Braga, este encontro

«visa privilegiar o convívio entre os participantes,
valorizando as competências sociais e éticas de cada um, ao mesmo tempo
que combate o isolamento dos seniores bracarenses», sublinhando que “é

um motivo de orgulho
contar com tantos participantes nos programas
desenvolvidos pelo Município, com o objetivo
de proporcionar um envelhecimento ativo da população. O Município es-

tá atento às necessidades
da população e tem feito
uma forte aposta na prevenção nesta área».
Após as atividades, os
participantes tiveram um
almoço convívio, no Parque da Ponte.

28.06.18 / QUINTA-FEIRA / DIÁRIO DO MINHO

23

www.diariodominho.pt

ENTRETENIMENTO

&

SÃO PEDRO

VER OUVIR

TRANSMISSÃO DIRETA DA PÓVOA DE VARZIM, COM REFERÊNCIA
PARA OS USOS E COSTUMES DA COMUNIDADE POVEIRA
NA CELEBRAÇÃO DO PADROEIRO DOS PESCADORES: SÃO PEDRO
RTP1, 10h00, 17h00 e 22h20

CINEMA

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

CANAIS POR CABO

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

06h30
10h00
12h15
13h00
14h15
15h00
17h00
17h30
18h45
19h10
20h00
21h10
22h20
00h45
01h15

07h00
10h35
11h00
11h15
12h15
13h00
14h00
15h05
15h35
16h35
17h00
21h00
21h30
22h15
23h00
00h00
00h25

Bom dia Portugal
São Pedro
As receitas lá de casa
Jornal da tarde
Sim, Chef
Mundial FIFA: Japão x Polónia (direto)
São Pedro
Portugal em direto
Fatura da sorte
O preço certo
Telejornal
As noites do Mundial
São Pedro
The Daily Show: Global Edition
Magazine RTP Arena eSports

Zig zag
Desalinhado/A mentira da verdade
Euronews
Antoine de Saint Exupéry
Mulheres no cabeleireiro
Crónicas, uma história familiar
Sociedade civil
A fé dos homens
Parques Nacionais da América
Medicinas do mundo
Zig zag
A mentira da verdade
Jornal 2
Ocupados
Veneza, desafio tecnológico
No game, no life
Sociedade civil

06h30 Bom dia Portugal (+ mundo automóvel); 10h00 3 às
10 (+ manchetes e desporto); 11h00 3 às 11; 12h00 Jornal
das 12; 13h00 Grande entrevista; 14h00 RTP Mundial; 15h00
3 às 15; 16h00 3 às 16; 16h50 RTP Mundial; 18h00 3 às 18;
18h10 RTP Mundial; 19h00 18/20 (+ economia e desporto);
19h50 As horas extraordinárias; 20h00 Hotel refugiados;
21h00 360º; 23h00 3 às 23; 23h05 RTP Mundial; 00h00 24
Horas; 01h00 RTP Mundial

Sala 1 – HEREDITÁRIO – 2D (M/18)

Sala 9 – DEADPOOL (M/14)

Sessões: 21h40* – 17h30** – 21h40**

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

Sala 3 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)

Sala 9 – A LIVRARIA (M/12)

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

Sessão: 18h35

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

*Sábado e domingo **Exceto sábado e domingo

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

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

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

*Diária **Sábado, domingo e feriado

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

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D Atmos (M/12)
Sessões: 14h30 – 17h00 – 19h20 – 21h40 – 00h00

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)
Sessões: 15h30* – 15h00** – 17h30**

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

*Diária **Sábado, domingo e feriado

Sessões: 13h00 – 15h40 – 18h20

FÓRUM - VIZELA

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

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

Sessões: 15h10 – 17h20 – 19h30

Sessões: 13h20 – 15h30

Sala 1 – TÁXI 5 – VO (M/12)

Sala 5 – TÁXI 5 – 2D (M/12)

Sessões: 21h35 – 23h55*

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

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

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

Sala 3 – OCEAN'S 8 – VO (M/12)

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

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

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

*Sexta-feira e sábado

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

06h10 Mundial FIFA: Suíça x Costa Rica, México x Suécia e
Coreia do Sul x Alemanha; 13h10 Mundial FIFA: Suíça x Costa
Rica; 15h00 Mundial FIFA: Senegal x Colômbia (direto); 17h10
Mundial FIFA: Japão x Polónia e Senegal x Colômbia; 19h00
Mundial FIFA: Inglaterra x Bélgica (direto); 21h00 Mundial
FIFA: Panamá x Suíça, Japão x Polónia, Inglaterra x Bélgica,
Senegal x Colômbia e Panamá x Tunísia

NOS - BRAGA PARQUE

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

Sala 1 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – dob. (M/6)

Sala 8 – O VALE ENCANTADO – 2D – VP (M/6)

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

Sessões: 12h50 – 14h50 – 16h50

Sala 1 – À DERIVA (M/12)

Sala 8 – DEADPOOL 2 – 2D (M/14)

Sessões: 20h40 – 23h30

Sessões: 18h50 – 21h20 – 23h50

Sala 9 – A MÚSICA DO SILÊNCIO – 2D (M/12)
Sessões: 16h30* – 21h20*

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – dob. (M/6)
06h00 Atlesmo/Taça do Mundo Cazaquistão: ﬁnais masculina
e estafeta mistos; 07h45 Voleibol Fem./Liga das Nações: Sérvia
x Turquia (direto); 09h50 Voleibol Fem./Liga das Nações:
China x Holanda; 12h00 Voleibol Fem./Liga das Nações: Brasil
x Holanda (direto); 13h50 Taça de Itália (resumo); 14h20
Bundesliga: dados secretos; 15h00 Mundial FIFA: Japão x
Polónia (direto); 17h05 Liga Espanhola: melhores defesas e
golos; 19h00 Mundial FIFA: Panamá x Tunísia (direto); 21h00
Mundial FIFA: Inglaterra x Bélgica e Senegal x Colômbia;
01h10 Ténis/ATP World Tour 250: quartos-de-ﬁnal

Sessões: 10h50* – 14h00 – 17h30
Sessões: 20h50 – 00h00

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

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

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

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

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

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

Sessão: 11h30*

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

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

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

Sala 5 – HEREDITÁRIO (M/18)

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

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

Sala 12 – COM AMOR, SIMON – 2D (M/12)

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

05h15 Quando elas... são eles; 06h45 A armadilha; 08h35
Casino Jack: o dinheiro dos outros; 10h25 Resistentes; 12h40
A lei de Dredd; 14h15 Miss detecve; 16h05 A bicharada
contra-ataca; 17h40 Porcos e selvagens; 19h25 Sinais do
futuro; 21h30 Gone: 12 horas para viver; 23h10 Sete psicopatas; 01h05 Águas passadas; 02h50 Inﬁel

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

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

Sala 6 – OCEAN'S 8 – Atmos (M/12)

Diário da manhã
Você na TV!
Jornal da uma
Secret story
Sedução
Espírito indomável
A tarde é sua
Apanha se puderes
Jornal das 8
A herdeira
Jogo duplo
Secret story

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

Sessão: 21h40**

Sessões: 21h30 – 00h30

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

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

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)

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

Edição da manhã
Queridas manhãs
Primeiro jornal
Mar salgado
Coração de ouro
Sol de inverno
Mundial Rússia 2018
Mundial FIFA: Inglaterra x Bélgica (direto)
Jornal da noite
Paixão
Vidas opostas
Festa do Mundial
O outro lado do paraíso

CINEPLACE - NOVA ARCADA

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

Sala 2 – TÁXI 5 (M/12)

06h00
09h30
13h00
14h45
16h15
17h15
18h15
19h00
20h45
22h00
22h45
23h30
23h30

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

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP (M/6)
06h30 Diário da manhã; 10h00 Nocias; 11h00 Nocias;
11h55 Nocias; 13h00 Jornal da uma; 14h20 SOS 24; 15h00
Nocias; 16h00 Nocias; 17h00 Nocias; 18h00 Nocias;
18h10 Mais transferências; 19h00 Nocias; 20h00 Mais
transferências; 21h00 Nocias; 21h25 21ª Hora; 22h00 Prova
dos 9; 22h45 Mais transferências; 23h30 25ª Hora; 01h00
2ª Hora; 01h30 Conta-me como és

Sessões: 21h00 – 00h10

Sessão: 15h00*

CINEMAX - BARCELOS
06h00 Edição da manhã; 09h45 Futuro hoje; 10h00 Jornal
das 10; 11h00 Jornal síntese; 11h15 Opinião pública; 12h00
Jornal do meio-dia (+ desporto); 13h00 Jornal síntese; 13h30
Volante; 13h45 Jornal das 2; 14h25 Edição da tarde; 18h55
Jornal das 7; 20h00 Edição da noite; 21h00 Diário do Mundial;
22h00 Edição da noite; 23h00 Quadratura do círculo; 00h00
Jornal da meia-noite; 01h00 Diário do Mundial

Sala 8 – COM AMOR, SIMON (M/12)

Sessões: 15h00 – 19h30

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

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

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

RÁDIO
04h00 Bem-vindos à selva; 05h45 Castle; 08h30 Inesquecível;
13h05 Invesgação criminal; 15h30 Desno infernal; 17h15
Mentes criminosas; 18h55 Chicago ﬁre; 21h25 Alice Nevers;
22h30 Candice Renoir; 23h25 Einstein; 00h20 Rostos na
muldão; 02h15 Einstein

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

00h00 Suave é a Noite, Aurélio Carlos Moreira; 03h00 As
Músicas da Sim; 05h00 Sim é Manhã, Carlos Lopes; 08h00
Olha que Dois, Carlos Counho e Mariana Marques 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

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…

O tempo de férias é uma «ocasião para que cada um
aprofunde a sua relação pessoal com Deus, a ﬁm de
seguir mais livremente a via dos seus mandamentos».
Papa Francisco

Como se chamava a avó do Papa Francisco que ensinou
Jorge Mario Bergoglio a falar piemontês?
R: Rosa.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

Horizontais: 1- Que usa de tretas ou ardis. 2- Nome masculino;
Grécia (abrev.). 3- Decifrador de enigmas; Forma do verbo dar.
4- Cano, usado na moldagem, que leva o metal fundido para
o interior do molde; Planta herbácea, odorífera, ulizada em
culinária (plu.). 5- Pessoa que se apresenta e age com requinte
(plu.). 6- Exprime espanto (interj.); Diz-se do solo ou vegetação
afetados pela avidade humana. 7- Carícia com a mão; Forma reduzida de tricampeonato. 8- Processo terapêuco que
consiste em aplicar água quente ou fria no corpo do doente.
9- Nome feminino; Nota musical. 10- Sovina.
Vercais: 1- Caretas. 2- Pano com que se faz limpeza nas
cozinhas; Ordem dos Arquitetos (sigla). 3- Nome feminino; Associação de malfeitores ou criminosos. 4- Descrição minuciosa
de uma região. 5- Pequena argola; Multar. 6- Finlândia (abrev.)
(inv.); Cadeia de montanhas onde nasce o rio Amazonas. 7- Liga
natural de ouro e ródio; Ânsia. 8- Situação dicil (sobretudo
ﬁnanceira). 9- Limar com grosa; Piedade. 10- Santo padroeiro
dos tecelões e das doenças da garganta; Nome masculino.

7
8
9
10

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Caçoleta. 2- Anabela; Ré. 3- Tiritantes. 4- Amã; Arte. 5- Locomotor. 6- Osaca; Oval. 7- Gás;
Narina. 8- Corisco. 9- Ana; Cocas. 10- Amistoso. Vercais: 1- Catálogo. 2- Animosa; Am. 3- Caracas; NI. 4- Obi; Co; Cãs. 5- Letómano. 6- Ela; Arco.
7- Tanatórios. 8- Trovisco. 9- retranca. 10- Tese; Laos.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

5

4
6
7

8
3

1

7
2

1

5

5

5
3

7

8

7

8
3

1

5
2

5
3

4
2
4
6

2

6

2
7

1

8

2
9

4
1

8
3

6
6
8

DIFICULDADE: DIFÍCIL

9
3

5

1

5

2

3

4
1

8

4

5

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

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

4
9
8
1
5
6
2
3
7

5
7
1
4
3
2
8
9
6

1
8
7
5
4
9
3
6
2

2
3
4
6
1
7
9
8
5

9
6
5
2
8
3
1
7
4

8
1
6
7
9
5
4
2
3

3
5
2
8
6
4
7
1
9

7
4
9
3
2
1
6
5
8

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

7
1
5
4
3
9
2
6
8

2
4
8
5
1
6
3
9
7

8
9
2
1
6
4
5
7
3

4
5
6
7
2
3
9
8
1

3
7
1
9
5
8
6
2
4

5
2
9
8
7
1
4
3
6

1
3
7
6
4
2
8
5
9

6
8
4
3
9
5
7
1
2

HUMOR
A mãe para a ﬁlha:
– Então, esveste a comer cerejas no cinema. Espero que não
tenhas deitado os caroços para o chão.
– Não, mãe! Deitei-os no chapéu do senhor que estava ao
meu lado.

CALENDÁRIO
QUINTAFEIRA DA SEMANA XII
S. Ireneu, bispo e mártir – MO
Vermelho – Ofício da memória.
Missa da memória.
2 Reis 24, 8-17;
Sal 78 (79), 1-2. 3-5. 8-9
Mt 7, 21-29

Henriquina – Rua de
S. Victor, n.º 94

Marns

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Central

AMARES:

Mercado

VILA VERDE:

Santa Casa da Misericórdia

BARCELOS:

Moderna

CABECEIRAS
DE BASTO:

VIANA
DO CASTELO:

Simões

Mounho

CALDAS
DE VIZELA:

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Santa Bárbara

São Miguel

CAMINHA:

Torres

CELORICO
DE BASTO:

Alves Dias

MONÇÃO:

Vale de Mouro

PAREDES
DE COURA:

Calçada

PONTE
DA BARCA:

Moderna

PONTE
DE LIMA:

Dona Teresa

VALENÇA:

Jardim

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Moderna

ESPOSENDE:

Gomes

FAFE:

Fernandes de Castro

GUIMARÃES:

Avenida

PÓVOA
DE LANHOSO:

S. José

6
6

9
2

BRAGA:

VIEIRA
DO MINHO:

4
7

3

FARMÁCIAS

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.

TELEFONES ÚTEIS
EMERGÊNCIA ................................................ 112
AMARES
GNR .................................................. 253 900 070
Centro de Saúde................... 253 909 230
Bombeiros Voluntários ...253 993 162
BARCELOS
PSP ..................................................... 253 802 570
Hospital .........................................253 809 200
Bombeiros Voluntários ...253 802 050
BRAGA
Hospital de Braga ................ 253 027 000
GNR ................................................... 253 203 030
PSP ..................................................... 253 200 420
Polícia Municipal .................. 253 609 740
Cruz Vermelha ........................ 253 208 872
Bombeiros Sapadores ......253 264 077
Bombeiros Voluntários ...253 200 430
Braga Táxis ........................ 253 253 253
916 233 602 - 966 233 602 - 936 233 602
Ambubraga Ambulâncias ...253 257 257
Loja do Cidadão
(Informações) .......................... 707 241 107
ESPOSENDE
GNR ................................................... 253 989 110
Hospital .........................................253 965 115
Bombeiros Voluntários ...253 969 110
FAFE
GNR ................................................... 253 490 890
Hospital .........................................253 700 300
Bombeiros Voluntários ...253 598 111

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

Joaquim Batista de Lemos

Soutelo – Vila Verde

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
DE

José Martins Peixoto

Seus filhos, nora, genro, netos e demais família participam a todas as
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido,
Sr. JOAQUIM BATISTA DE LEMOS, de 93 anos de idade, natural de Fafe,
residente que foi na rua Dr. José Luís da Silva Júnior (Bairro da Misericórdia), S. Vicente, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontra-se exposto em câmara-ardente
na igreja paroquial de S. Vicente. O seu funeral realiza-se hoje, quinta-feira, com missa de corpo presente às 16h00 e finda esta irá a inumar
no cemitério de Monte d'Arcos, em jazigo de família.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia em
sufrágio de sua alma será celebrada na próxima terça-feira, dia 3 de julho,
às 18h00, na igreja paroquial de S. Vicente.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes
atos religiosos.
Braga, 28 de junho de 2018
A FAMÍLIA

Sua esposa, filhos, genro, nora, netos e demais família cumprem o
doloroso dever de participar o falecimento de seu ente querido, Sr. JOSÉ
MARTINS PEIXOTO, de 69 anos de idade, natural de Prado (Santa
Maria) – Vila Verde.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á exposto em câmara-ardente
na sua residência, na Avenida de Larim, n.º 134, Soutelo – Vila Verde, hoje,
quinta-feira, 28 de junho, pelas 9h30. O seu corpo será transladado da sua
residência para a igreja paroquial de Soutelo pelas 17h30.
O seu funeral realiza-se hoje, quinta-feira, 28 de junho, pelas 19h00, na
igreja paroquial de Soutelo, onde será celebrada missa de corpo presente,
finda a qual irá a sepultar em jazigo de família.
Desde já agradecem a todos quantos se dignem com a sua presença participar nas cerimónias
fúnebres do saudoso falecido.

Serviços fúnebres a cargo de A Funerária de S. Vicente – Tel.: 253 262 302 / E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt

Agência Funerária da Loureira – Tel.: 937 652 415

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

António Fernandes da Silva

A família cumpre o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido,
Sr. ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA, de 68 anos de idade, natural
de Real e residente na Praça do Comércio, em Braga.
O corpo do saudoso falecido encontra-se exposto em câmara-ardente
na igreja paroquial de Real. Hoje, quinta-feira, às 17h00, será celebrada
missa de corpo presente e finda esta irá a inumar no cemitério local,
em jazigo de família.
Aproveita o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia será celebrada na quinta-feira, dia 5 de julho, às 19h30, na capela do Senhor
do Bom Sucesso, em Real – Braga.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes
atos religiosos.
A FAMÍLIA
Funerária São Frutuoso – Braga, Real – Tel.: 936 066 757 / 253 331 444 – Porto, Campanhã – 225 108 616

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Ana da Conceição Marques
da Costa Vieira
Seu marido, filhos, noras, netos e demais família cumprem o doloroso dever de
participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de seu ente
querido, Sr.ª ANA DA CONCEIÇÃO MARQUES DA COSTA VIEIRA, de 71 anos
de idade, residente que foi na rua António Alberto Sousa, n.º 130, Ferreiros, Braga.
O corpo da saudosa falecida encontra-se em câmara-ardente na igreja
de Ferreiros. O seu funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 28 de junho, com
missa de corpo presente às 10h30, na referida igreja, finda a qual irá a sepultar
no cemitério de Monte d'Arcos, em jazigo de família.
Aproveitam o ensejo para comunicar que será celebrada missa de 7.º dia
em sufrágio de sua alma, segunda-feira, dia 2 de julho, às 19h00, na igreja
de Ferreiros.
Antecipadamente se confessam agradecidos a todos quantos se dignem
honrar com a sua presença as cerimónias fúnebres da saudosa falecida.
Braga, 28 de junho de 2018
A FAMÍLIA
Funerária Macedo & Vilela, Lda., Rua de São Vítor, n.º 150, Braga – Tel.: 962 877 465 / 964 067 090 – funerariamacedovilela@hotmail.com

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
DE

Maria da Conceição Barbosa
Teixeira Pinto Ferreira
A Administração cumpre o doloroso dever de participar a todas
as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BARBOSA TEIXEIRA PINTO FERREIRA, sogra do
administrador do ABC, Dr. Carlos Duarte Gonçalves Matos.
As cerimónias religiosas realizam-se hoje, quinta-feira, na igreja
paroquial de S. Lázaro, com início às 11h00.
Aproveita para comunicar que a missa de 7.º dia será celebrada
segunda-feira, dia 2 de julho, às 18h30, na igreja paroquial de S. Lázaro.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se
dignem a assistir às cerimónias fúnebres da saudosa falecida
Braga, 28 de junho de 2018

Vila de Prado

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Epifânio Martins Dias
(Fano Dias)

Sua esposa, filhos, netos e demais família participam com profundo
pesar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do
seu ente querido, de 72 anos, e comunicam que o corpo se encontra
em câmara-ardente na igreja paroquial da Vila de Prado, onde pelas
17h00 de hoje, quinta-feira, 28 de junho, será celebrada missa de
corpo presente em sufrágio da sua alma, finda a qual irá a sepultar
no cemitério local.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia de
falecimento será celebrada quarta-feira, 4 de julho, às 19h00, na capela
do Bom Sucesso.
Antecipadamente agradecem a todos quantos se dignem participar
nas cerimónias fúnebres do saudoso falecido.
A FAMÍLIA
Agência Funerária Pradense, Lda. – Tel.: 253 921 304 / 965 411 779 / 919 938 023 – E-mail: funerariapradense@gmail.com

AGRADECIMENTO
AO HOSPITAL ESCALA DE BRAGA
A família de SÍLVIA DULCE DE SÁ MALHEIRO vem, por
este meio, agradecer publicamente todo o empenho, interesse
e eficiência demonstrados pelas equipas médicas e de enfermagem dos serviços de cirurgia vascular, cuidados intensivos
e cuidados intermédios do Hospital Escala de Braga, aquando
do internamento do seu familiar perante a situação grave que
se lhes apresentou.
A FAMÍLIA
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COMPRO
APARTAMENTOS

VENDO T3

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

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

PARA VENDA EM BRAGA

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622
IMOBRAGA IMOBILIÁRIA

RECRUTA
COMERCIAIS

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES

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

PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

RESTAURANTE – BRAGA
EMPREGADO DE MESA (M/F)
EMPREGADO DE BALCÃO
(TAKE-AWAY) M/F
AJUDANTE DE COZINHA M/F
C/ EXP. – BOM SALÁRIO
253 248 161 – 252 682 152
cv.grupojgomes@gmail.com

id
o

759 m2

Ve
nd

815 m2

960 050 509

MORADIA
GAVETO
Em fase
de acabamento
Tel. 968 015 522

NA ZONA DE BRAGA
961 500 272

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

DINHEIRO JÁ €€€

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

FUNCIONÁRIA/O
P/ BALCÃO
DE PASTELARIA

Folga sábado ou domingo.
Tel. 964 086 665

COMPRO
IMÓVEIS

Rua dos Barbosas, 4
4715-267 Braga

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

VENDO BARATO
ESPORÕES

COMPRO!!!

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

PRECISA-SE
Insparedes
Centro de Inspecções

Ve
nd
i

1606 m2 938 m2

do

Contacto 253 215 321

COMPRO
IMÓVEIS

ARRENDO T1

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

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

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417
Telf.: 253 273 039
966 178 499 | 912 320 250
standcardoso@hotmail.com
www.standcardoso.com
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

Envie a sua publicidade para
comercial@diariodominho.pt
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220.000 €

ID Imóvel 124391005-88

ESPAÇO P/ RESTAURAÇÃO

Para trespasse. Mesmo em frente
a uma escola secundária em Braga.
Situado em pleno centro da cidade.

39.900 €

Em Briteiros Salvador.
Como nova, completamente mobilada
e equipada. C.E.: (E).

Para restauro, em Real.
Com logradouro
e garagem.

Com cerca de 300 m2,
no coração da cidade.

ID Imóvel 124391010-43

EXCELENTE CAFÉ C/ 95 M2

61.000 €

ID Imóvel 124391005-51

MORADIA COM 2 PISOS

Em Salto (Montalegre). C/ ar condicionado
e dois pisos, c/ a habitação no 1.º andar
e a garagem no r/c.

149.900 €

ID Imóvel 124391011-36

MORADIA T4 INDIVIDUAL

Excelente estado conservação, c/ boas
áreas, elevador, garagem fechada,
em zona habitacional a 2 min. do centro.

74.500 €

ID Imóvel 124391008-52

T3 EM LOMAR

210.000 €

ID Imóvel 124391011-27

MORADIA GEMINADA T3

ID Imóvel 124391011-37

TERRENO, ESCUDEIROS

C/ cozinha remodelada ao estilo americano,
2 frentes, vistas desafogadas, excelente exposição
solar, arrumos no sótão e garagem individual,
a 2 min. do centro.

55.000 €

29.900 €

ID Imóvel 124391005-120

LOTE, P. DE TIBÃES, C/ 216 M2

Excelente negócio.

Com 5.200 m2.

75.000 €

C/ projeto aprovado para construção
de moradia em banda, em zona calma,
a 10 min. do centro da cidade.

ID Imóvel 124391008-58

T2 EM REAL

70.000 €

ID Imóvel 124391001-788

MORADIA T3 FERREIROS
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Marca

Modelo|Versão

Ano

Marca

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

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

www.gilcar.pt

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

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

Modelo|Versão
DIESEIS DE 5,7 LUGARES
MITO 1.3 JTD +GPS
MITO 1.3 JTS
MITO 1.6 JTD 120CV
A5 TDI SPORTB 150CV
A4 TDI SPORT 136CV SW
A4 TDI 130CV
A3 TDI 105CV 3P
320D SW AUT+GPS
320D SW+GPS+TA+FX
318D SPORT-LINE+GPS+CXA
318D SW SPORT-LINE+GPS+CXA+FX
316D SW+GPS
116D SPORT+GPS
C5 HDI SW VTR+GPS
C5 HDI VTR+GPS
C4 1.6 HDI
C4 1.6HDI 115CV EXCLUZ CXA
CACTUS 1.6 HDI +GPS+CMT
DS 5 HDI 1.6+GPS+CXAUT
DS 4 HDI 1.6+GPS
DS 3 HDI 1.6+GPS
C2 1.4HDI+CXAUT
CALIBER 2.0 CRD
BRAVO 1.6 M-JET
500L M-JET
C-MAX TDCI TITTANIO 1.6
FOCUS SW TDCI TITTANIO

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

Marca

Modelo|Versão

Ano

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

FOCUS TDCI TRENDE 5P 95CV
FOCUS SW TDCI TITTANIO
FIESTA TDCI 1.4
FIESTA TDCI 1.4
EVOQUE 2.0D 150CV
M-3 1.6D 115CV
M-3 1.6D 115CV
E COUPE 250CDI
C COUPE 250CDI AMG 9-G
C 200D AVANTGARD+GPS SW
C 220CDI AVANTGARD+GPS+CXA
A 180D AMG+CXA+GPS
A 160CDI+GPS+CMT+CXA
B 180D+GPS+CMT
COOPER D
TIIDA DCI 105CV
QASHQAI DCI 110CV
QASHQAI DCI 1.5 110CV
HINSIGNIA 2.0 CDTI COSMO
VECTRA SW 1.9 CDTI 120CV
ASTRA CDTI 125 CV
ASTRA SW CDTI 125CV +GPS+TA
ASTRA SW 1.7 CDTI 125CV
ASTRA GTC 1.7 125CV
ASTRA GTC 90CV
CORSA CDTI 5P COSMO
508 SW HDI 115CV
3008 HDI 120CV+GPS+CXA+CMT
308 SW HDI 120CV

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

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

Marca

Modelo|Versão

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

BMW
NISSAN
HYUNDAI
TESLA

2015
2018
2016
2018

CITROEN
OPEL
RENAULT

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

Ano

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

2012
2006
2007

Telef. 253 826 181 Fax. 253 826 182 Mov. 932 748 421
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T3

APARTAMENTO T3
S. JOSÉ
S. LÁZARO
Próximo Sé Braga;
Elevador;
Garagem Fechada;
Roupeiros Embutidos.

96.500 €

Ref. 013-3061

TRESPASSE
RESTAURANTE
CIVIDADE

DESDE 172.000€ (pronta)

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

34.000 €

Ref. 013-3060

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

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)
96.000 €

Ref. 013-3062

TEL. 253 254 081

|

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

AMI: 7630

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

PRÉ-IMPRESSÃO
O
JORNAIS
LIVROS
REVISTAS
CATÁLOGOS

T4

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

IMPRESSÃO

AC
ACABAMENTO
CABAMENTO

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

consulte-nos

L_LJ\[HTVZ[VKVZVZ[YHIHSOVZNYmÄJVZ

aos

melhores
preços
do mercado

;LSLMVUL!-H_!
VYJHTLU[VZ'KPHYPVKVTPUOVW[¶JVTLYJPHS'KPHYPVKVTPUOVW[
O[[W!^^^KPHYPVKVTPUOVW[
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AMI:

8398

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

TERRENO LAMAÇÃES

2635/J4

€ 250.000
2170 m2 para construção,
ução,
localizado em Nogueiró,
eiró
próximo do Hotel Lamaçães.

MORADIA T4 TIBÃES

1997/J4

€ 100.000

Em banda, já com portas e janelas, cave preparada
c/ escritório e sala. Zona residencial, muito sossegada
com parque próximo para as crianças. CE: NC

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

MORADIA GEMINADA T4

FRENTE AO

2568/J4

€ 250.000

Localizada em Nogueira, c/ 700 m2 logradouro.
uro. Equipada c/ poço
artesiano, churrasqueira, aquec. central e ac.
c. Coz. extra na cave,
equip. c/ fogão ligado ao aquecimento central. CE: A

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA

LOTE TERRENO
EM SOUTELO

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

T3 C/ TERRAÇO

2829/J4

€ 125.000

Situado na Rua da Fundação Calouste
ouste Gulbenkian,
com
garagem individual e terraço. Em vias de remodelação.
c
remodelação
CE: C
COMERCIAL@MEDIVANTAGEM.COM

ACADEMIA
DE FUTEBOL
EM SOUTELO

Para Arrendamento,
com 2 campos de futebol,
relvados com balneários,
bar, zona administrava,
parque de estacionamento.
OPORTUNIDADE!!
€: 800
Ref.: 727
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A União Europeia deve sancionar estados-membros que não acolham refugiados?
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Justiça assina protocolos
com cinco municípios
para conservação de tribunais

A

tre os cidadãos e a oferta
judiciária».
Os acordos de colaboração assinados «têm por objeto a conservação do interior das instalações dos
tribunais, a limpeza periódica de coberturas e seus
órgãos de drenagem de
águas pluviais, bem como a reparação do mobiliário», acrescentou o mesmo comunicado.
A parceria entre a administração central, através
da DGAJ, e o poder local

«tem sido uma constante
na área da Justiça» e já se
tinha traduzido em outros
dez protocolos assinados
com municípios.
A mesma nota do gabinete da ministra Francisca Van Dunem referiu
que os anteriores protocolos foram assinados com
as autarquias de Castelo
Branco, Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Sertã, Mafra, Porto Santo, Vila Nova
de Gaia, Ferreira do Zêzere e Boticas.

253 609 460

ESTAÇÃO
DE SÃO BENTO
ACOLHE
RECONSTITUIÇÃO
DO "RECONTRO"
DE VALDEVEZ
A estação ferroviária de
São Bento, no Porto, vai
ser hoje o palco de uma
recriação histórica do "Recontro" de Valdevez, com a
participação de dezenas de
figurantes.
O evento arranca pelas
17h00, na estação de comboios, com representantes de personagens como
D. Afonso Henriques, Afonso VII, rei de Leão e Castela,
e vários guardas e escudeiros, interpretando o momento, em 1141, no qual o
primeiro rei português estabeleceu termos de paz
com o primo espanhol, lançando as bases para a fundação do reino de Portugal.
A recriação deste momento histórico está ainda presente num painel de
azulejos alusivo ao torneio,
da autoria de Jorge Colaço, instalado em 1916 na
estação, e que servirá de
‘pano de fundo’ para um
momento que vai envolver dezenas de figurantes
e estender-se por outras
ruas da baixa portuense.

Aprovada extinção de benefício fiscal à criação de emprego
A Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa aprovou ontem a extinção do
benefício fiscal à criação de emprego, uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) que a deputada Mariana Mortágua diz permitir poupar 40 milhões de
euros/ano.
Da autoria do BE e acompanhada pelos deputados do PS e do PCP, a proposta ontem aprovada na
Comissão de Orçamento exclui este benefício fiscal à criação de postos de trabalho da lista de 15 benefícios fiscais que caducam em 30 de junho, mas
que o Governo pretende prorrogar temporariamente até avaliação definitiva por um grupo de trabalho
criado para o efeito.
«Poupamos ao ano 40 milhões de euros em bene-

ENCOBERTO

CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
VENTO FRACO DE OESTE.
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conservação de infraestruturas em
cinco tribunais do
Norte vai ser assegurada pelos municípios,
incluindo a reparação de
mobiliário, segundo protocolos assinados ontem com
as autarquias, informou o
Ministério da Justiça.
A Direção-Geral de
Administração da Justiça (DGAJ) assinou ontem
protocolos de colaboração com as autarquias de
Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez e
Paredes de Coura, para a
conservação das infraestruturas dos respetivos
tribunais.
Segundo uma nota do
Ministério da Justiça, os
protocolos surgem no âmbito da cooperação com os
municípios, «contribuindo
para a melhoria da qualidade das instalações e das
condições de funcionamento dos tribunais».
Para o ministério, a iniciativa serve ainda para reforçar «a proximidade en-

VIANA DO CASTELO

25
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fícios fiscais a grandes empresas», afirmou a deputada do Bloco Mariana Mortágua em declarações à
agência Lusa, sustentando que «os beneficiários desta redução de impostos eram as cadeias de distribuição, grandes empresas e instituições (algumas até
públicas), como o Banco de Portugal (BdP) e a Caixa Geral de Depósitos, que se estavam a apropriar
de milhões de euros em benefícios fiscais através
deste mecanismo».
Segundo a deputada, «há vários relatórios internos do Governo em que institutos como a Inspeção-Geral de Finanças concluem que este benefício não é eficaz para a criação de emprego, é muito
caro e está a ser apropriado por empresas que não
precisam dele».

GNR apreende em Viana
900 quilos de sardinha
crime A GNR apreendeu em Viana do Castelo 980 quilos de sardinha, com o
presumível
valor de
4.900 euros, informou
ontem a
Unidade
de Controlo Costeiro daquela
força policial.
Em comunicado, a
GNR explicou que a
apreensão foi efetuada terça-feira quando uma embarcação
da pesca do cerco efetuava a descarga na lota de Viana do Castelo. «Constatou-se que

a mesma havia excedido, em 980 quilos,
o limite de captura
diário, estabelecido pelo
despacho
4334-A,
de 2018,
que no
c a s o
desta
e m b a rcação é de
3.750 quilos/
/dia», referiu.
Estas cotas, previamente estabelecidas
em conjunto com a
União Europeia, têm
como finalidade última contribuir para a
sustentabilidade ambiental, económica e
social desta atividade.
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Breves

Papa Francisco cria hoje 14
novos cardeais
O Papa Francisco preside hoje à tarde ao Consistório Ordinário Público para a criação de novos
cardeais, imposição do barrete, entrega do anel
e atribuição do título. D. António Marto, bispo de
Leiria-Fátima, é um dos 11 novos cardeais eleitores, sendo que três dos 14 novos cardeais têm
idades acima dos 80 anos. Portugal está representado no Colégio Cardinalício por três cardeais:
D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, e D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, ambos eleitores; e D. José Saraiva Martins,
prefeito emérito da Congregação para as Causas
dos Santos. O Papa Francisco vai também, esta
Sexta-Feira, na Praça de São Pedro, abençoar os
pálios sagrados, destinados aos novos arcebispos metropolitanos, e celebrar a Eucaristia da
Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.

opinião

Olhares - 2

João Aguiar Campos
Padre

O

pequeno rio que,
no Inverno, empurra as margens como
rufia de feira, é hoje um breve fio de água. Tão
fino como sediela de pescador; e tanto que, há momentos, uma aranha o atravessou
a pé enxuto.

a montanha voltar a soltar-se
em lama e água apressada.
Olho-a, num carinho vagaroso, e penso. Penso que há
uma enorme serenidade nos
braços da ponte: a serenidade
de quem está e, fundamentalmente, sabe estar!...
Debruçada sobre o corpo seco do pequeno rio, a ponte
acorda-me memórias familiares: afinal, parece-se tanto com a presença amorosa
de quem espera, no silêncio
cinzento de um hospital ou
de um lar de acamados, um
ligeiro movimento, a breve
corrente de ar de um sinal de
vida!...
Sim; prefiro pensar estes sinais amorosos, que sofrer
o pessimismo nocturno de
Matsuo Bashô:

Verão ou Inverno, tanto faz...
Todas as estações são tempo
de amar.
Sabemo-lo teoricamente e
dizemo-lo em voz alta, porventura na esperança de nos
ouvirmos e convencermos.
A verdade, porém, é que temos dias de aceitação e entusiasmo, mas são mais e maiores os meses de fadiga do outro. Principalmente de quem
não pode retribuir, mesmo
que seja mediante o minuto efémero de ficar na fotografia. Desgraçados dos
desgraçados!…
Simone Weil, que leio citada por Pablo d’Ors, disse-o
de uma forma magistral: “Dar
atenção a um desgraçado é
uma coisa muito rara”.
Volto a olhar a ponte, genero-

“Na casa de colmo
ouvem-se as vozes das traças
dentro do casaco de palha”.

samente suspensa sobre o pequeno rio quase enxuto. Com
ela, quero aprender a segurar
mãos frágeis em momentos
de vidro...
Permitam-me que leia José Carlos Bermejo: “Quando olhamos um belo entardecer, se estivermos plenamente presentes, poderemos viver
muito profundamente esse
pôr do sol”!...
Quanto desejo que alguém o
partilhe comigo, quando o horizonte se apertar e não precise de quem me “assista”, mas
de quem me acompanhe!...

Presidente francês
empossado como cónego
honorário
O Papa Francisco recebeu esta Terça-Feira o presidente de França, Emmanuel Macron. Segundo o Vaticano, Francisco e Macron conversaram
sobre vários assuntos de interesse comum, entre
eles a problemática da migração e a protecção
do ambiente, ambas bandeiras do pontificado de
Francisco. Macron foi também empossado como
“proto-cónego de honra” do Capítulo da Basílica
de São João de Latrão. A basílica papal e França
mantêm uma ligação que remonta ao século XV,
quando o rei Luís XI doou a São João de Latrão a
abadia de Clairac e os seus rendimentos. Em contrapartida, foi conferido ao chefe de Estado francês o título de “primeiro e único cónego honorário” (premier et unique chanoine d’honneur).

Numa pedra onde os musgos
secam, duas rãs espreitam a
concha de um copo de água
onde possam lavar os olhos
remelosos e olear um coaxar
já arranhado.
Olho tudo isto. Mas o que
mais me impressiona é a
ponte!…
A ponte está aqui, arqueada e
firme, nesta hora seca como
em pleno Inverno. Está aqui,
à espera de ser precisa para
uma travessia segura; agora,
para a eventualidade de um
temporal tonto e fora de estação; ou mais tarde, quando

Aliás, o próprio Bashô também parou diante de campos
de arroz já amadurecidos…
É nesse olhar sobre campos
de arroz amadurecido que
quero demorar-me, recusando a superficialidade dos
afectos. Acreditando, ainda
com novo haiku de Bashô, que
quem ter tinta deve molhar
uma pedra no orvalho!...
Querida ponte que me ensinas a estar, obrigado!
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Embondeiros que sonham
pássaros

Pneumatologia

1

Jorge Vilaça
Padre

Há pessoas que são como lugares bem situados.
Transmitem o que crêem
sem (ab)usarem da palavra nem reclamarem notícia. Tudo neles é dom. Vivem a nu, para quem quiser vê-los, para quem
quiser lê-los. Não buscam simpatias (nem são particularmente
simpáticos) e, talvez por isso, não
chegam a ser nomeados. Homens
que lembram aqueles embondeiros africanos (ou d’ “O principezinho” de Exupery), sólidos por
fora, albergues por dentro. Uns e
outros tão largos que podem servir de abrigo, de celeiro ou de sepultura. E até há quem diga que, o
embondeiro-árvore é capaz de armazenar dentro de si 120.000 litros de água.

2. João Gonçalves, nascido em
Pombal, esteve quase 40 anos como irmão missionário no norte
de Moçambique (Pemba). Atravessou lá a guerra colonial e, depois, quase 20 anos de guerra civil. Faleceu nos últimos dias de
maio, aos 88 anos, fora da sua terra. O Irmão João era um homem
que falava em verso. Literalmente. Rimava as suas respostas com
as do seu interlocutor. Sintonizava. Quem o conheceu sabia da sua
arte: amanhar a terra, regar, desbravar capim, fazer nascer couves e alfaces. Numa das primei-

ras vezes que o encontrei estava,
naturalmente, na horta. Sem camisa, magro, calvo, com as patilhas descidas pela face, com a pele enegrecida pelo sol, como que
coberto por uma carapaça natural. Indiferente aos salamaleques
habituais da presença de um Bispo que também chegava, cumprimentou e continuou agarrado à
enxada. Pouco depois, apareceu à
mesa dos convivas com a sua camisa coçada pelo uso, dobrada
sobre um ombro. Sentou-se, pegou na sua tigela de sopa, juntou-lhe um pouco de tudo o que estava sobre a mesa, remexeu e comeu sem delongas nem cortesias.
Não abdicava do direito às férias.
Para essa viagem usava o seu único fato. Já cego e paralisado de um
dos braços, frutos de um assalto,
remetido para Portugal por questões de saúde, dizia: “se não faço
nada aqui [Portugal], prefiro não
fazer nada na minha terra [Moçambique]). E cantava “vai trabalhar pelo mundo inteiro, Eu estarei até ao fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor
aqui estou...”. Assim partiu como
viveu: com os pássaros e em nome de Deus.
3. Há 5 anos, um grupo de beneditinos do extraordinário oásis do Mosteiro de Ndanda, Tanzânia, uma mega escola de ofícios, passou por terras da Diocese de Pemba (recordo que esta
Diocese é do tamanho de Portugal). Quando passaram em Imbuo
(Mueda), local distante do “mundo”, viram umas casas em ruínas:
seria ali mesmo que reergueriam
uma Missão católica. O padre Witmar, de feitio férreo contrastante com a magreza do corpo, voluntariou-se para reconstruir essa Missão. Em três anos construiu
uma grande igreja, ergueu a casa
das irmãs missionárias e a escolinha para crianças (com internato). Construiu ainda duas cisternas de 100.000 litros de água, qual
mina de ouro. O Pe. Witmar tem
87 anos. Nasceu na Alemanha e é
monge beneditino há 63 anos. Fala fluentemente alemão, inglês e
kiswahili. Foi missionário na Tanzânia durante 59 anos. Repare-se
sobretudo neste “pormenor”: depois dos 80 anos mudou de país,
de língua... Vive ainda, com os
pássaros e em nome de Deus.
4. Parafraseando o título de um
conto de Mia Couto, há embondeiros que sonham pássaros.

José lima
Padre e professor

E

sta palavra portuguesa
procede do Grego (substantivos Pneuma e Logion
justapostos). Diz respeito ao estudo teológico sobre a
terceira pessoa da Santíssima
Trindade, sendo um dos mais
apaixonantes tratados da Teologia Sistemática. Desta forma se
constituem os estudos teológicos em torno do Espírito Santo,
Espírito de Deus.
Pneuma é a tradução Septuaginta do Ruah hebraico, que nos
escritos do AT designa o vento,
a respiração, o sopro, e posteriormente a força de Deus que
se vai paulatinamente personificando. Aparece inúmeras vezes
na Escritura (mais no AT). Tem
a ver com a força de Deus no
interior do Povo de Deus, quer
na antiga aliança (onde aparece como Espírito de Deus), como depois na aliança definitiva
em Cristo. Os cristãos são transformados pela virtude do Espírito Santo de Deus, que neles faz
frutificar a vida que recebem no
Baptismo.
Na tradução Vulgata de S. Jerónimo, a palavra foi traduzida
por Spiritus, Espírito.
A primeira força, presente já nos
relatos bíblicos da Criação, “pairando sobre as águas” (Gn 1, 2),
integra os homens pela graça do
Batismo e torna-os testemunhas
da Vida Nova da Ressurreição:
Cristo vive neles por obra contínua do Espírito que modela o
seu agir e o seu ser (1 Cor 12, 3).

//
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Esta força interior foi ganhando
personalidade ao longo da História bíblica, até ser personalizada sobretudo pelo evangelista João. O crente é um ser pneumatológico, isto quer dizer que
o crente actua e opera pelo Espírito Santo na Igreja (Umberto
Proch).
O Espírito Santo preside ao
Tempo da Igreja, que liturgicamente se vive sobretudo na solenidade do Pentecostes, descida
do Espírito sobre a Igreja. Simbolizado nas rajadas de vento,
o Espírito fustiga os discípulos
reunidos com Maria, cinquenta dias depois da Páscoa (Act 2,
1-4): desta forma se inaugura o
tempo da Igreja. Renova-se em
todos os crentes a vida interior
nascida da Páscoa de Cristo: o
Espírito Santo é “princípio de
unidade e de vida para a Igreja,
sua acção sacramental e sua palavra” (Karl Rahner). O Espírito
aparece como advogado, defensor, consolador (paráclito), que
guia para a verdade completa (Jo
16, 13).
A vida trinitária é própria de todo o crente, aperfeiçoando dia-a-dia a sua intimidade com “a
alma da Igreja” (S. Tomás/Karl
Ranher), que faz a renovação
permanente da Comunidade,
individual (em cada um) e em
Corpo de Cristo. Age em cada
crente como respiração renovada. Simbolizado no vento para toda a criação. A realidade do
Espírito é actual, não foi apenas
no passado. A Igreja é uma Comunidade pneumatológica no
concreto volver da sua história.
O Ano Litúrgico acontece como um tempo dinâmico essencialmente pedagógico. O Tempo
Comum que se vive em Igreja é
muito favorável para que cada
um vele por uma maior consciencialização da alma: o Espírito Santo robustece-a e favorece
uma atmosfera própria, a inabitação da Trindade. Assim acredita a Igreja!
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REPORTAGEM

FAZER A MUDANÇA
A PARTIR
DE DENTRO
GERAÇÃO TECLA E6G

Braga é uma cidade com uma população
largamente uniforme, quer em estilos
de vida, quer nos indicadores económicos
e sociais. OS locais que se destacam desta
uniformidade, infelizmente, não o fazem
pelas melhores razões. é o caso do bairro
social de santa tecla.

N

ão é um mundo
diferente, mas já
o foi, e isso ainda
se nota quando
se passa em Santa Tecla, um espaço da cidade de Braga dominado pelo seu bairro social.
Perto do bairro está um projecto que quer aproximar este
mundo do mundo que domina o resto de uma cidade em
que a comunidade cigana –
predominante neste bairro –
ainda não está integrada.
Ao entrar no espaço do Geração Tecla E6G – o nome
do projecto da Juventude
da Cruz Vermelha financiado pelo Programa Escolhas
–, num espaço entre árvores, a primeira coisa que os
nossos olhos vêm é precisamente uma árvore. Mas esta está pintada nas escadas
que levam à porta de entrada, e aponta desde logo um
dos principais objectivos: o
conhecimento. Na verdade,
grande parte dos objectivos
do projecto anda à volta do
conhecimento e de o fomentar na comunidade cigana de
Santa Tecla. À parte disso, o
objectivo é estabelecer um
diálogo intercultural e desconstruir os estereótipos associados à etnia cigana e aos
seus comportamentos, como
explica Virgínia Santos.
Virgínia é socióloga e coorde-

nadora do projecto, no qual
está desde Março de 2014.
Juntamente com uma equipa
composta por mais três elementos – a Carina (psicóloga),
Vanessa e o Paulo – e cerca de
15 voluntários que apoiam as
actividadades diárias, faz o
mundo deste projecto “girar”,
mas o seu objectivo é deixar
de ser precisa por aqui.
“Já me perguntaram numa
altura como é que me viam
daqui a cinco anos, e eu disse que me via num projecto completamente orientado
por ciganos”, explica Virgínia.
Para ela, esse seria o “maior
sucesso possível” do Geração
Tecla E6G, que já está a caminho de celebrar uma década de existência mas, enquanto ainda não o pode fazer, já celebra outras conquistas. Dois elementos da equipa,
a Vanessa e o Paulo, são ciganos – Paulo é o membro mais
recente. Mas o maior exemplo dessas conquistas é talvez
o projecto que, por deixar de
ser necessário, desapareceu
tão rápido como surgiu.
No início do projecto – no
ano de 2009 – um dos maiores problemas era o absentismo escolar. “Ao perguntar aos
miúdos porque não iam à escola, eles respondiam «não
me acordei». Era mesmo esta a expressão”. A ideia, conta Virgínia Santos, surgiu sim-

plesmente em resposta a esta justificação das crianças da
comunidade. Se o impedimento para ir à escola era as
crianças não acordarem, haverá algo mais simples que
as ir acordar? A resposta foi,
claramente, negativa. “Então
implementou-se esse sistema de ir de manhã acordar as
crianças. E assim começou”.
No início, o número de crianças superava a meia centena.
E todos os dias os elementos da equipa – que, na altura, eram outros – acordavam
mais cedo para passarem nas
casas das crianças e as tirar
da cama. Com o passar do
tempo, o número de crianças a necessitar deste serviço foi diminuindo até que,
na geração anterior do projecto – cada geração do Programa Escolhas tem a duração de três anos –, já eram
pouco mais de vinte. E mesmo essas, segundo Virgínia, já
não precisavam. “Na maioria
das vezes chegávamos lá e já
estavam acordados. Portanto chegamos à conclusão que
o esforço que tínhamos que
fazer todas as manhãs, sendo nós quatro para esse trabalho, já não se justificava, e
não sentimos que se justifique mais. Eles começaram
a ganhar o hábito, a acordar
e nos últimos tempos até já
eram os miúdos a abrir a porta algumas vezes”. E assim desapareceu o Despertador ao
Domicílio.
“Quanto menos necessários
formos, melhor. É sinal de
que estamos a conseguir resultados”. A coordenadora do
projecto entende que os problemas sociais têm este paradoxo, por isso orgulha-se do
trabalho feito. E, para melhor
o entendermos, deixa outro

indicador. “Quando começamos, havia oito jovens inscritos no 2º e 3º ciclo. Neste momento acompanhamos
mais de 60 nessa fase do ensino. Não há nenhuma criança que saia do primeiro ciclo
e que fique por aí, todos têm
seguido para o 2º ciclo”. Ainda há passos a dar, diz. Mas o
facto de pela primeira vez, no
ano passado, uma criança da
comunidade ter completado
o 3º ciclo pelo ensino regular faz notar uma progressão
evidente.
Do nomadismo forçado até à
integração
Mas nem sempre o povo cigano teve esta preocupação
com a escola e a formação.
“A questão escolar, num povo nómada, nunca foi sequer
questão”.
Durante muitos anos, o po-

vo cigano foi forçado a ser
nómada. A descriminação de
que foram alvo durante séculos encontrou albergue na
ditadura portuguesa e ainda
persiste na sociedade actual.
Os exemplos não faltam. Virgínia está cheia deles, e aponta que “no tempo de faculdade tive amigos que estavam
proibidos de ir a um bar por
não saberem beber e terem
feito asneiras. Mas se um cigano fizer asneiras num bar,
são os ciganos todos que não
entram mais naquele bar”.
De exemplos mais simples, a
conversa passa para casos em
que a descriminação é ainda
mais notória. A coordenadora do projecto conta que não
há muito tempo “um colega
nosso que trabalha a recibos
verdes foi à Loja do Cidadão
para pagar o IVA”. Até aí, tudo
bem. O problema foi quando,
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O que é ser cigano e
o que é ser habitante
de um bairro social?
Estas duas coisas
confundem-se.
Trabalhei muitos anos
com bairros sociais e
vejo muitas questões
similares. Ou seja,
confunde-se a cultura
de bairro social com a
cultura de ser cigano.

ao aproximar-se do balcão, o
funcionário simplesmente referiu que “a Segurança Social
é aqui ao lado”.
Carina Silva, psicóloga e técnica do Geração Tecla, intervém na conversa. Esta história de descriminação envolve
uma professora que não preparou o dossier sobre uma
criança cigana para a mãe que
se deslocou à reunião, apesar
de ter preparado os dossiês
de todas as outras crianças da
turma. A justificação da professora foi simples: pensava
que a mãe não ia comparecer
na reunião. “A raiva desta mãe
criou logo ali uma resistência,
um conflito com a professora”, diz Virgínia para quem a
linguagem usada “diz muito”.
“Também a comunidade não
cigana tem que desenvolver a
capacidade de integração”.
Os ciganos, por sua vez, tendo sido perseguidos durante séculos pela maioria da sociedade – desde os tempos do
colonialismo até ao Holocausto, durante a Segunda Guerra
Mundial –, ainda sentem uma
desconfiança perante os “senhores” – o nome na sua cultura popular para quem não é
cigano. A vontade de integração “nota-se”, mas os receios
continuam presentes. Um
habitante do bairro uma vez
contou a Virgínia que a mãe
lhe dizia que dos “senhores”
não vem nada de bom.
“Os actos ilícitos que tradicionalmente os ciganos desenvolveram... também há
responsabilidade da sociedade maioritária sobre isto. Da
mesma forma que quando
negamos um trabalho a um
cigano, estamos a contribuir
para isso. Ele vai ter que ganhar a vida”, recorda.
Os
ciganos
que
nós
conhecemos
“Estamos a falar dos ciganos
que nós conhecemos. Aqui
em Braga são estes que são
conhecidos, mas há muitos
ciganos que as pessoas não
vêem, não falam ou nem sabem que são ciganos. Existem
pessoas que estão a estudar na
universidade e que não se assumem como ciganos. E que
escondem. Por medo da descriminação e das represálias”.
Esta realidade leva a conversa para a confusão entre a cultura de cigano e a cultura de
bairro social. Uma confusão
frequente. “Isto foi-me dito
uma vez por um jovem: «se
eu sair do bairro e tiver um
trabalho com salário ao fim
do mês, eu deixo de ser cigano». Há uma identificação

da cultura...”. Virgínia ressalva que nem todos pensam assim e que a vontade de muitos é a de trabalhar e ter um
rendimento que permita sustentar a família, mas lamenta
que esta confusão entre cultura seja feita também dentro
da comunidade.
“O que é ser cigano e o que
é ser habitante de um bairro
social? Estas duas coisas confundem-se. Trabalhei muitos
anos com bairros sociais e vejo muitas questões similares.
Ou seja, confunde-se a cultura de bairro social com a cultura de ser cigano”.
Pôr os ciganos a falar sobre
eles próprios
“Se há coisa que fui aprendendo em muitos anos de intervenção social é que eu não
consigo mudar nada”. Pode
parecer que estas palavras de
Virgínia Santos desvalorizam
a necessidade de projectos
como o Geração Tecla E6G,
mas é precisamente o contrá-

rio que elas significam. “Acima de tudo nós temos que ter
as portas abertas e os instrumentos, os mecanismos de
apoio para as mudanças que
cada um fará e cada um pode
fazer por si”.
Para as mudanças acontecerem é preciso que a comunidade sinta que consegue chegar lá. Que o mundo das salas
de aula e do trabalho também
é para eles. Como é que se faz
isso? Ao pôr a comunidade a
falar sobre ela própria e sobre
os seus problemas. Virgínia
exemplifica com a Odisseia
das Profissões, uma antiga actividade do projecto. Uma vez
por mês uma pessoa era convidada a apresentar a sua profissão às crianças para que estas, conhecendo-as, as pudessem ambicionar e, assim,
ficarem motivadas para os es-

//
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tudos. Mas, apesar de todas as
perguntas e curiosidade no
final das sessões, surgia sempre um argumento dominante: o de que essas profissões e
os estudos não são para eles
porque são ciganos. “Pensam
que ninguém lhes vai dar emprego, por isso nem vale a pena estudar, e que aquilo não é
para eles porque são ciganos e
os ciganos são feirantes”.
A solução foi convidar ciganos
de vários pontos do país para
fazer as mesmas apresentações. A partir daí, as questões
mudaram de tom: passaram
a debruçar-se sobre o como é
que os senhores deram trabalho àqueles ciganos e, fulcralmente, se não deixam de ser
ciganos por estudar e ter um
trabalho diferente. “Há um
medo de perder a identidade”,
explica Virgínia. É a tal confusão entre culturas, a de cigano
e a de bairro social.
O importante, por isso, é serem os próprios “promotores
das suas acções. Há esta ideia

de que eles não têm a formação, a capacidade, mas eles
têm a experiência”. E já fazem esta experiência com os
jovens da comunidade. “Nós
fizemos um primeiro encontro com um grupo de jovens e
foram três dias intensivos onde os convidamos a pensar os
problemas da comunidade”.
O que Virgínia conta é que,
sem ajuda, chegaram às mesmas conclusões dos “diagnósticos elaborados” dos técnicos.
O caminho do projecto é fazer a mudança partir de dentro, até que a intervenção de
outras comunidades já não
seja necessária. O trabalho
mais complicado, o de criar as
bases, está feito. Os passos são
pequenos, mas cada vez mais
importantes.
Texto: João Pedro Quesado
Fotos: Flávia barbosa
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"Começou a ensinar"
XIV Domingo Comum
ATITUDE
Celebrar na Esperança
ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: O ministério de anúncio do Reino de Deus, levado à
plenitude em Jesus e continuado pelos seus discípulos, é sinal vivo de que esta
não pode ser uma obra meramente humana, mas é agraciada por Deus. Afinal,
Jesus Cristo, o Messias, o Ungido do Senhor, é quem inaugura este processo.
Para nos sentirmos impelidos a evangelizar como Jesus, em correspondência
verdadeira à nossa condição baptismal, vamos inserir num arranjo floral as
âmbulas dos santos óleos.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Ez 2, 2-5
Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim
e fez-me levantar. Ouvi então Alguém que
me dizia: “Filho do homem, Eu te envio
aos filhos de Israel, a um povo rebelde que
se revoltou contra Mim. Eles e seus pais
ofenderam-Me até ao dia de hoje. É a esses
filhos de cabeça dura e coração obstinado
que te envio, para lhes dizeres: «Eis o que
diz o Senhor». Podem escutar-te ou não –
porque são uma casa de rebeldes –, mas
saberão que há um profeta no meio deles”.

Salmo responsorial
Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd)
Refrão: Os nossos olhos estão postos
no Senhor, até que Se compadeça de
nós.

LEITURA II 2 Cor 12, 7-10
Leitura da Segunda Epístola do
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Para que a grandeza das
revelações não me ensoberbeça, foi-me
deixado um espinho na carne, – um anjo
de Satanás que me esbofeteia – para que
não me orgulhe. Por três vezes roguei ao
Senhor que o apartasse de mim. Mas Ele
disse-me: “Basta-te a minha graça, porque
é na fraqueza que se manifesta todo o
meu poder”. Por isso, de boa vontade me
gloriarei das minhas fraquezas, para que
habite em mim o poder de Cristo. Alegro-

me nas minhas fraquezas, nas afrontas,
nas adversidades, nas perseguições e nas
angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que sou
forte.

EVANGELHO Mc 6, 1-6
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua
terra e os discípulos acompanharamn’O. Quando chegou o sábado, começou
a ensinar na sinagoga. Os numerosos
ouvintes estavam admirados e diziam:
“De onde Lhe vem tudo isto? Que
sabedoria é esta que Lhe foi dada e os
prodigiosos milagres feitos por suas
mãos? Não é Ele o carpinteiro, filho
de Maria, e irmão de Tiago, de José,
de Judas e de Simão? E não estão as
suas irmãs aqui entre nós?”. E ficavam
perplexos a seu respeito. Jesus disselhes: “Um profeta só é desprezado
na sua terra, entre os seus parentes
e em sua casa”. E não podia ali fazer
qualquer milagre; apenas curou alguns
doentes, impondo-lhes as mãos. Estava
admirado com a falta de fé daquela
gente. E percorria as aldeias dos
arredores, ensinando.

REFLEXÃO
Recordamos, Senhor, a vossa
misericórdia no meio do vosso templo.
Toda a terra proclama o louvor do vosso
nome, porque sois justo e santo, Senhor
nosso Deus.
cf. Salmo 47, 10-11

A precariedade e a fragilidade da existência
humana lembra a nossa condição mortal,
a situação limite mais dolorosa. Muitas
pessoas, face a essa realidade, sentem-se
perdidas e angustiadas. Onde encontrar o
sentido da vida? A fé cristã ilumina toda a
condição humana, também o sofrimento
e a morte, à luz de uma promessa de
misericórdia e de vida. Deus, justo e santo,
não quer a morte, mas ama a vida. Na
verdade, o verdadeiro amor tende para
a eternidade! A visão da fé não é um
mero consolo, mas é capaz de despertar
esperança, a virtude que nos orienta para
a meta, para essa vitória da misericórdia e
da vida.
“Começou a ensinar”
O fragmento escolhido para o Décimo
Quarto Domingo (Ano B) serve de
conclusão à secção do evangelho
segundo Marcos que põe em destaque
as palavras e obras de Jesus Cristo e
as diversas respostas de pessoas e
grupos. O evangelista preocupa-se
em dirimir todas as dúvidas sobre
a identidade de Jesus. Neste caso,
somos conduzidos a Nazaré, terra
onde cresceu e viveu até ao início da
chamada vida pública.
O início é optimista: “começou a
ensinar” e todos “estavam admirados”.
Mas logo “ficaram perplexos” por ser
o carpinteiro, filho de Maria, um que
tinha crescido com eles. Num ápice,
passam do assombro ao desprezo, do
acolhimento à recusa.
Jesus Cristo atribui a si mesmo o
título de “profeta”, ligando assim a sua
missão com a dos antigos profetas
de Israel, que anunciavam a palavra
de Deus ao povo. Muitos deles foram
incompreendidos e perseguidos.
Agora, sucede o mesmo.
Ensinar está no princípio e no final
do texto: “começou a ensinar (…). E

percorria as aldeias dos arredores,
ensinando”. É uma parte importante
da missão. Há-de enviar os discípulos
confiando-lhes a mesma tarefa. É
encargo “que nos comete a todos
como tarefa diária: é cada um levar
o Evangelho às pessoas com quem
se encontra, tanto aos mais íntimos
como aos desconhecidos. É a pregação
informal que se pode realizar durante
uma conversa, e é também a que
realiza um missionário quando visita
um lar. Ser discípulo significa ter a
disposição permanente de levar aos
outros o amor de Jesus; e isto sucede
espontaneamente em qualquer lugar:
na rua, na praça, no trabalho, num
caminho” (EG 127).
Celebrar na esperança
“A vida de um cristão começa a mudar
no dia em que descobre que Jesus é
alguém que o pode ensinar a viver. (…)
Alguém que pode ensinar uma «sabedoria
única». (…) Nós, cristãos de hoje, temos
de nos perguntar se não esquecemos
que ser cristão é simplesmente «viver
aprendendo» de Jesus” (José Antonio
Pagola). Ele pode ser o mestre que nos
ensina a viver sempre com entusiasmo e a
celebrar na esperança.

Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias
do XIV Domingo do Tempo Comum (Missal
Romano, 408).
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A
com prefácio próprio (Missal Romano, 1157ss).

Cada pessoa que escuta a Palavra de
Deus, nesta assembleia dominical,
procurará ser testemunha da Boa Nova
na sua própria casa, reconhecendo
e aceitando as fraquezas suas e dos
outros.

— Entrada: A tua voz ouvi (H. Faria, IC 371).
— Apresentação dos Dons: O Espírito de Deus
repousou sobre mim (Az. Oliveira, IC 188).
— Comunhão: Senhor, quanta alegria é
encontrar-te (C. Silva, IC 563).
— Final: Fez-vos Cristo luz do mundo (F. Silva,
IC 698).

Elementos
celebrativos
a destacar
Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
A Palavra de Deus nem sempre encontra
uma audiência disposta a acolher a
mensagem de vida e a reconhecer em
Jesus o Messias, enviado do Pai. São os
da Sua própria terra que duvidam de
Jesus. E quando não se está disponível
para acolher, o melhor é seguir viagem
para outro lado… Para quem acolhe
a Boa Nova com fé e amor resta
testemunhar com a própria vida.
Estamos aqui para reconhecer, aceitar
e confiar em Jesus apesar das nossas
debilidades e pecados. Basta-nos a
Sua Graça, porque é na fraqueza que se
manifesta o Seu poder.
Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico
1. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Recomenda-se

uma leitura solene e pausada, visto
tratar-se de um “mandato” de Deus.
[Segunda Leitura] Ter consciência da
nossa fraqueza, mas com atitude de
esperança. Dar ênfase à última frase da
leitura.
2. Preparação penitencial
V/ Senhor, que nos acolhes com o
teu amor, ainda que por vezes não
correspondido,
R/ Senhor, tem piedade de nós.
V/ Cristo, que por obediência ao Pai
vieste ao Mundo para trazer a redenção,
R/ Cristo, tem piedade de nós.
V/ Senhor, que dás vida e que a todos
purificas com os dons da tua graça,
R/ Senhor, tem piedade de nós.
3. Homilia
O envio profético de anúncio e denúncia
assume o seu expoente em Jesus
Cristo. A homilia deverá ser preparada
com este intuito de dar continuidade
ao ministério da pregação de Jesus
acerca do Reino, tornando os corações
dóceis à Sua Palavra e à Sua Pessoa. A

homilia poderá terminar com a oração
pela renovação espiritual da nossa
Arquidiocese, que foi proposta para este
triénio pastoral.
Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão partilhada
na homilia
. Hoje o Senhor diz a cada um de nós: “filho
do homem Eu te envio” a anunciar a todos,
fielmente, o Evangelho, com as palavras
e com a vida; a denunciar todo o tipo de
injustiça, opressão, maldade e egoísmo,
violência e desrespeito da dignidade da
pessoa humana; a celebrar um novo modo
de entender Deus e olhar para as pessoas.
. Por vezes, podem surgir desânimos
ou espinhos nesta nossa missão de
profetas. Pode acontecer que o nosso
empenho no anúncio do Evangelho
nos traga a sensação de que tudo se
perdeu... Este é um espinho muito
doloroso, que Deus não nos tira. Deus
não elimina os contrastes, não livra o
profeta da fragilidade da sua condição
humana, mas quer que, através da nossa
fraqueza se manifeste a sua grandeza.
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. O Evangelho relata-nos que os
conterrâneos de Jesus se admiram
com a sua ciência: “É lá possível que
o carpinteiro, filho de Maria possa ser
o Messias, o enviado de Deus?”. Às
vezes recusamos a mensagem, não
porque não seja boa, mas por causa do
mensageiro: porque este tem defeitos,
não é simpático, não faz parte das
minhas ideologias ou é de condição
inferior… Deus dá-nos uma lição: escolhe
os fracos e humildes, escolhe os pobres
e desprezados para confundir os
poderosos e soberbos.

Oração universal
Caríssimos irmãos e irmãs: com
humildade, peçamos ao Pai que venha
ao encontro da fé de tantos cristãos do
mundo de hoje, dizendo (ou cantando),
cheios de confiança:
R. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
(...)
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S. Bento celebra Dia de S. Marçal

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No próximo dia 30 de Junho,
a Basílica de S. Bento da Porta Aberta irá celebrar, pelo segundo ano consecutivo, o Dia
de S. Marçal, Padroeiro dos
Bombeiros.
Em conjunto com a Federação
dos Bombeiros do Distrito de
Braga, o Dia Distrital do Bombeiro assinala-se com Formatura pelas 10h e eucaristia solene presidida pelo Arcebispo
Primaz, D. Jorge Ortiga.
"Ao fazer esta comemoração
pretende-se agradecer a Deus
por S. Marçal o dom precioso
dos Bombeiros nas nossas comunidades e, simultaneamente, sufragar a alma de tantos e
tantos «soldados da Paz», os
nossos Bombeiros que deram a
vida para segurança dos nossos
bens e vidas", assinalou a Basílica em comunicado.

AUDITÓ

28 jun
RIO ISID

O QUE ÉO ALVES
TEMPO?O
10H00
R

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista,
esta semana, o Pe. Carlos Nuno Vaz,
Capelão da Igreja de Nossa Senhora a
Branca em Braga.

29 jun

ESPAÇO

A GRAN
D
RESSAC E
A
21H30

esta actividade, a comunidade do Seminário preparou um
programa repleto de momentos intensos quer de oração e
de relação com Deus, promotor do chamamento a cada um
destes adolescentes, quer de
cariz lúdico e cultural. Como
forma de terminar este encontro, haverá uma celebração e
um tempo de jantar e convívio, em que também participam os pais dos adolescentes que passam estes dias no
Seminário.

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado)
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

livro da
semana
10%

Estágio de Admissão do
seminário menor a decorrer
O Estágio de Admissão ao Seminário de Nossa Senhora da
Conceição deste ano está a
decorrer desde ontem, dia 27,
e tem lugar até este Sábado,
dia 30 de Junho. Após uma
caminhada de pré-seminário,
os adolescentes que demonstraram maior abertura a este caminho de discernimento vocacional que o Seminário
Menor proporciona estão a ter
uma experiência mais intensa
de contacto com o ritmo desta
comunidade educativa. Para

Livraria
diário do minho

VITA

Desconto

2
PAVILH
ÃO

DA UM

jul

CLERIC INHO
US
CUP
14H30

12€

Ricardo
Perna

D. António Marto
O cardeal de
Fátima
Esta obra pretende dar uma perspectiva
de quem é e o que pensa o agora cardeal
D. António Marto. Apresenta uma breve
biografia e o seu pensamento sobre
vários assuntos: jovens, recasados,
eutanásia, crise. Partes da sua vida e do
seu pensamento são dadas na primeira
pessoa, através de uma grande entrevista
que concedeu ao jornalista do Observador
João Francisco Gomes pela altura do
Centenário das Aparições de Fátima.

Fale connosco no
* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 28 de Junho a 5 de Julho de 2018.

