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armindo oliveira

Ponto por ponto

O

tempo das experiências governativas quixotescas está
a esgotar-se. Para quem está atento ao desenrolar dos
acontecimentos que se vão
passando entre-portas e a nível externo, verifica que este esgotamento é
visível e bem sentido. Só não vê esta realidade quem não quer. E há gente que não quer.
Entretanto, os sinais são sérios e evidentes.
Revelam preocupação e deveriam exigir medidas assertivas para se contornar o caminho do fim da linha como já é habitual no
país. Pontuaremos estes sinais de alerta para
passar um olhar crítico à situação nacional.
Ponto um – A União Europeia começa
a exigir ao Governo português um plano
de reformas credível, que possa provocar
e sustentar avanços na economia e reduzir
a despesa pública. Os extremistas não permitem que tal coisa aconteça. Apostam tudo no público, quando o público não tem
dinheiro nem para fazer cantar um cego.
Concentremo-nos na opinião avalizada de
Daniel Bessa, ex-ministro de Guterres e de
Vital Moreira ex-deputado europeu, entre
outros nomes badalados da política nacional. Estes personagens políticos referem e
defendem que o “bom momento” da economia, vangloriado pelo dr. Costa, se deve
às medidas rigorosas tomadas pelo governo
anterior e não a este governo que se limitou
a ir à boleia da conjuntura económica internacional. O mérito é todo do governo de
Passos Coelho. Penso o mesmo, sem dúvida!
Ponto dois – O BCE – Banco Central Europeu – já avisou que vai deixar de comprar dívida soberana e também de intervir
na política de juros baixos. Isto quer dizer
que os juros negativos ou a rondar os zero por cento vai ser passado, o que implica um maior esforço por parte das pessoas
que estão endividadas. E como a dívida das
famílias e das pessoas é elevadíssima, o caso merece muita cautela e muito rigor nas
contas de cada um. Por outro lado, sem as
rotativas do BCE a imprimir milhares de
milhões de euros mensalmente, o Governo, sem estes empréstimos, vai ter que subir mais os impostos e cortar no tal “Estado
Social”. Se não fosse a política das cativações incrementada por Centeno, o país já
tinha dado o berro há muito tempo.
Ponto três – Os juros vão subir sem remissão. Com juros mais caros, o dinheiro
ficará mais escasso nos bolsos dos portugueses. É óbvio, não é?! Nos Estados Unidos, a taxa de juro já se encontra nos dois
por cento. É tudo uma questão de tempo

até que esta subida se verifique na Europa.
Depois e com tantos créditos que as pessoas têm às suas costas ou fazem austeridade e rapam em todas as despesas ou vão
choramingar para a DECO como aconteceu no passado recente. Não estou a ver
os portugueses endividados a fazerem este esforço financeiro, uma vez que já tiveram uma oportunidade para aprenderem
a navegar nas ondas dos ciclos económicos
e não quiseram responder com eficiência
à situação de “vacas gordas”.
Ponto quatro – Tomamos, mensalmente,
consciência que a dívida pública sobe sem
parar. A subir na ordem dos mil e duzentos e cinquenta milhões de euros mensais.
Sabemos que as famílias e as pessoas estão
debilitadas nas suas finanças e com a subida dos juros vão aumentar os encargos com
a casa e com o consumo. No sector produtivo, as empresas estão descapitalizadas
e num ciclo económico de menor crescimento na Europa, nosso principal cliente,
terão que ser mais competitivos e procurar
novos mercados e novas performances para poderem escoar os produtos nacionais.
Ponto cinco – O dr. Costa criou expectativas elevadas aos portugueses. O fim da
austeridade amplamente divulgada por todo
o país, a reversão das reformas da Troika, a
reposição dos salários, o descongelamento das carreiras aos funcionários públicos
e a redução do horário de trabalho para
as 35 horas semanais vão aumentar significativamente a despesa pública que será
incomportável a curto prazo. Se se acrescentar a estes indicadores o arrefecimento da economia nacional, prevêem-se dificuldades acrescidas para os portugueses.
Por isso, o cenário económico e financeiro deveria merecer um cuidado atento e
rigoroso para não se cair na mesma armadilha de 2011. Mas, com estes governantes,
o desastre parece eminente.
Ponto seis – Houve gente que achou
muita piada ao Governo das “esquerdas”.
Engoliu a ilusão do fim da austeridade, das
reversões e das reposições. Como foi possível não perceber as fragilidades de um país
muito dependente de factores externos e
das ajudas da União Europeia?! Esta gente pensa que estas coisas de governar um
país é para brincar ou que se insere numa
mera diversão partidária ou coligativa. Governar é coisa séria e implica arrojo e muita visão. Não é para todos. O país não se
governa com manhocises ou com um debitar de ilusões em contínuo. E é notório
que o dr. Costa não tem jeito para esta coisa de governar.

P. Rui Rosas da Silva

Natalidade: um problema
português muito complexo
ão há muito tempo, um muçulmano importante, cidadão dum país europeu de
tradição católica, comentava que, perante o índice de
natalidade dos casais cristãos, extremamente reduzido (de notar
que o de Portugal é mais baixo ainda do
que o dessa terra) e o das mulheres seguidoras de Maomé que aí vivem, muitíssimo superior, fazia prever, dentro de
algumas dezenas de anos, uma mudança
radical nos costumes e na prática religiosa da população. Para bom entendedor,
previa que, se não houvesse alterações
de atitudes dos cristãos em relação á fertilidade humana, essa nação seria, num
futuro não muito longínquo, de maioria muçulmana que coabitaria com uma
minoria católica.
Há poucos dias, uma senhora entrevistada ocasionalmente num dos nossos
canais televisivos, dizia que antigamente era frequente encontrar casais portugueses com um alfobre considerável de
filhos. Mas que, na actualidade, as mulheres apenas optavam por ter um filho,... e... e...!, acrescentava, sorridente,
como se esta realidade fosse irreversível.
O panorama no nosso país, em relação à natalidade, é um grande problema, se não o maior com que na actualidade se enfrenta esta “praia à beira-mar
plantada”, se quer continuar a ser o que
é, desde que D. Afonso Henriques a fundou. Ao longo dos quase nove séculos
da sua existência superou crises muito complexas: lembremos apenas as de
1383-1385 e da dinastia filipina, deposta em 1640. O que agora está em causa
é a sua manutenção como uma comunidade coesa e sadia, onde as gerações
se propagam normalmente, de acordo
com o que é natural numa sociedade:
que haja fecundidade geracional e não
um envelhecimento galopante, que apaga o futuro.
Vê-se que os nossos dirigentes estão
preocupados com o assunto. Tanto mais
que os casais que já têm um filho não
pensam num segundo, na sua maioria. E
a onda de divórcios, separações e uniões
de facto não se tem mostrado, como era
de prever, favorável à fecundidade. Antes pelo contrário.
Por outras palavras. A nossa legisla-

N

ção favorece todas as situações em que
a fecundidade dum casal é sempre considerada como uma questão secundária
ou acidental. Importa a união de duas
pessoas – já nem sequer falamos daquelas em que a natureza humana não pode
ser fecunda, porque entre dois seres do
mesmo sexo não existe a mínima capacidade de procriar –, que se dêem bem,
e só enquanto se dêem bem, ou só enquanto queiram viver em conjunto. Isto não convida à existência de uma família estável e ao nascimento de filhos.
Pelo contrário. É factor de muitos problemas de estabilidade emocional entre
as crianças geradas, que por vezes nem
sabem quem é o pai, ou que se encontram com o pai de vez em quando, segundo determina a legislação, que vêem
a sua mãe mudar de novo companheiro de tempos a tempos, ou a viver isolada como se fosse uma viúva, porque
o pai foge com facilidade às suas responsabilidades, determinando idas e
vindas a tribunal, sentenças que não se
chegam a cumprir –, ou a cumprir com
muitas lacunas, etc... Neste pandemónio
de atitudes e de grande irresponsabilidade familiar, os resultados estão à vista: temos uma das mais baixas natalidades da Europa.
De facto, quem embarca nesta situação de instabilidade e de falta de constância de compromissos, como pode dar
origem a uma família fecunda e normal? É uma hipótese longínqua e muito desfavorável, tanto mais que se uma
mulher, no seu trabalho, aumenta com
repetitividade natural a sua descendência, pode ser considerada uma oportunista das licenças de parto, que não tem
consideração pelas suas colegas de ofício, obrigadas a aguentar os seus afazeres e mais os dela durante a sua ausência facultada pela lei.
No programa televisivo que se referiu, indicava-se que uma medida fomentadora da natalidade era criar mais infantários. Perfeitamente de acordo. Mas
primeiro é preciso encontrar crianças
que os venham a ocupar.
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A Feira do Livro é
mais uma oportunidade para
se ouvir música, ir ao teatro
e participar em outros
eventos culturais em Braga.

Uma das novidades
deste ano da Feira do
Livro são as esculturas
de génios da literatura portuguesa
no Jardim de Santa Bárbara.

Francisco de Assis

oi com poesia de Natália Correia, Fernando Pessoa, Mário Cesarini, António
Ramos Rosa, lida por Armindo Cerqueira, no Jardim de Santa Bárbara,
que foi declarada aberta
a Feira do Livro de Braga 2018. Um evento que
o presidente da Câmara Municipal de Braga e
a vereadora da Cultura e
Educação acreditam que
vai transformar o Centro
Histórico de Braga num
grande polo cultural, onde coabitam as mais diversas variedades de arte.
Na cerimónia de abertura estiveram, para além
de Ricardo Rio e Lídia
Dias, José Teixeira, da dst,
mecenas da Feira do Livro; Carlos Almeida, vereador da CDU na Câmara de Braga; Altino Bessa,
vereador do Ambiente;
Paulo Brandão, diretor
artístico do Theatro Circo de Braga; Luís Pedroso, presidente da União

Presidente da Câmara de Braga e vereadora da Cultura visitaram os stands dos livreiros

rante as próximas duas
semanas, vai enriquecer
e muito a nossa cidade»,
referiu.
A vereadora sublinhou
ainda a sua aposta no cruzamento entre a educação e a cultura, dois vetores complementares e

fundamentais para que as
crianças e os jovens bracarenses se tornem mais
consumidores de cultura.
E valorizou ainda o papel
das instituições que promovem eventos culturais, para que Braga seja
uma comunidade mais
qualificada.
António Silva

F

das Freguesias de Maximinos Sé e Cividade, entre outras personalidades
ligadas à cultura da cidade de Braga.
Depois da poesia, o palco foi cedido à música,
com o grupo "Ventos do
Norte", que tocaram no
Jardim de Santa Bárbara,
espaço que, durante a Feira do Livro, está engrandecido com esculturas de
grandes génios da literatura portuguesa.
Por isso, Lídia Dias, vereadora da Cultura e Educação da Câmara de Braga,
destacou riqueza cultural
à volta da Feira do Livro.
«Esta foi a forma encontrada para abrir esta edição da Feira do Livro da
melhor maneira. A Feira
do Livro é também um
festival de arte, de várias
artes e linguagens. Tivemos música, poesia, o enquadramento de uma exposição de grandes génios
da literatura portuguesa.
Acho que foi a melhor forma de abrirmos esta alameda literária que, du-

António Silva

Feira do Livro de Braga transforma
o centro num grande polo cultural

Jardim de Santa Bárbara, com vultos da literatura, foi o local de abertura da Feira do Livro

Feira do Livro
é fator de atração
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal
de Braga lembrou que
a realização do evento
no centro da cidade foi
uma posta concretizada praticamente no início do mandato anterior.
«A Feira do Livro é, por
si só, um fator de atração
para a cidade. Sabemos
que ao longo dos anos,
as feiras do livro, não só
em Braga, são eventos
que suscitam uma grande procura e uma grande dinâmica cultural. O

que acontece em Braga
é que, associada à Feira
do Livro no sentido estrito, há toda uma dinâmica cultural, de programação intensa, que acaba
por reforçar esta atratividade», afirmou Ricardo Rio.
O autarca realçou ainda
duas dimensões da Feira
do Livro no centro histórico: «uma de sensibilização para a leitura e aqui há
que valorizar o papel do
livro, mas também todas
estas expressões artísticas
como música, escultura,
poesia, o teatro em efervescência através do Mimarte, que começa hoje
[ontem]. São formas de
instigar a uma maior cultura na generalidade da
população bracarense»,
considera.
O presidente da Câmara de Braga acredita que
a localização da Feira do
Livro naquela zona, que é

Pormenor
Durante duas
semanas, desde
ontem até 15 de
julho, a
rua Dr. Justino
Cruz, a rua
Francisco
Sanches e
o Largo de
São João do
Souto estão
transformados
numa Avenida
literária", com
30 livreiros.
Paralelamente,
foi montado
um palco
para diversas
manifestações
artísticas.
quase de passagem obrigatória para bracarenses
e turistas, vai trazer vantagem também para os livreiros, do ponto de vista
do negócio do livro.
O facto de ser um local onde não há um calor tão intenso, pode beneficiar também aqueles
que desfrutam do espaço como consumidores
de cultura.
Recorde-se que entre
a Feira do Livro e o Festival de Teatro de Braga
– Mimarte, não vai faltar oferta cultural, todos
os dias, durante o dia e à
noite, incluindo no Rossio da Sé.
Apresentação de livros,
"Hora do conto", espetáculos musicais e entrevistas
com escritores são algumas das propostas.
As escolas de Braga voltam a ter um espaço privilegiado neste evento.
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Sessão decorreu ontem no Museu Nogueira da Silva, com a presença do vencedor Paulo Moura, com o livro "Extremo Ocidental"

Francisco de Assis

Museu Nogueira da
Silva serviu ontem
de palco privilegiado para a entrega da
primeira edição do Grande Prémio de Literatura
de Viagem Maria Ondina Braga. A sessão, muito
participada e com a presença do vencedor, Paulo Moura; do presidente da Câmara de Braga,
presidente do júri, Guilherme d'Oliveira Martins e do presidente da
Associação Portuguesa
de Escritores (APE), acabou por se transformar
numa espécie de homenagem à escritora bracarense, mas também ao
velho espírito viajante
português.

O

António Silva

Entrega do Prémio Ondina Braga homenageou
a escritora e o velho espírito viajante português
José Manuel Mendes
presidente da APE e júri
do prémio, elogiou a pertinência do galardão, uma
vez que há muito que se
procurava uma forma de
dar outra dimensão à literatura de viagem. Enalteceu o entendimento entre a APE e a Câmara de
Braga, e acredita que estão reunidas as condições
para uma longa jornada.
«Devemos olhar o futuro

Paulo Moura recebeu o prémio de José Manuel Mendes, Ricardo Rio e Guilherme d'Oliveira Martins

Espírito viajante
português
deveria ser
classificado
de património
imaterial.

sorrindo», disse.
A intervenção de Guilherme d'Oliveira Martins foi uma espécie de
lição sobre literatura de
viagem, mostrando o seu

vastíssimo conhecimento
sobre o tema. O presidente do júri garantiu que a
escolha do livro “Extremo Ocidental. Uma Viagem de Moto pela Costa

Portuguesa, de Caminha a
Monte Gordo”, foi muito
fácil. Até porque, por um
lado, o concorrente era o
próprio Paulo Moura, e
por outro, este livro re-

cupera a origem das origens da literatura que é
a literatura de viagem».
Quanto ao vencedor,
não escondeu a satisfação
pelo prémio, dedicando-o
ao «velho espírito viajante
português», que considera que deveria ser classificado o património imaterial da humanidade.
Já o presidente da Câmara de Braga entende
que este prémio enquadra-se também na estratégia de Braga de portas
abertas para o mundo,
além de ser uma homenagem a Maria Ondina
Braga. Aliás, Ricardo Rio
reafirmou que a Câmara
vai reeditar as obras em
falta da escritora. O prémio tem um valor monetário de 12 500 euros.
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Iniciativa decorre de 3 a 6 de julho

DM

Projeto "Rua E" volta ao centro de Braga
dedicado à cultura e às tradições
José Carlos Ferreira

Esprominho, em
parceria com a Associação Comercial
de Braga e a Câmara de Braga, vai levar a cabo, de 3 a 6 de julho, a 5.ª
edição da "Rua E", tendo
como tema central a cultura e as tradições.
A iniciativa, que é da
responsabilidade dos alunos dos cursos de Comércio e de Organização de
Eventos, promete animar
a zona envolvente do Posto de Turismo.
Na conferência de imprensa que serviu para
apresentar a edição deste ano, António Teixeira, da Esprominho, explicou que o programa
inclui a presença de oito
artesãos e empresas que
aceitaram o desafio de estarem presentes, de forma alternada, nos stands
que foram cedidos pela

A

Rui Marques, Altino Bessa e António Teixeira apresentaram a 5.ª edição da "Rua E"

Câmara de Braga para o
efeito. «Teremos produtos como instrumentos
tradicionais, tão caraterísticos da nossa região,
também gastronomia, teremos cerveja artesanal
e também os doces tradicionais», acrescentou.

Segundo sublinhou,
com esta iniciativa pretende-se mostrar, não só
à população, mas também
a todos aqueles que visitam a cidade, o que de
bom que se faz em Braga.
Para além disto, a organização tem ainda pa-

ra oferecer ao longo dos
dias do evento um programa de animação com
base nos trabalhos feitos
pelos alunos da Esprominho, nomeadamente do
curso de organização de
eventos. Segundo António Teixeira, vão também

marcar presença grupos e
artistas de música popular que prometem animar
as pessoas todos os dias.
«Para a escola esta é
uma oportunidade de ouro que nos é criada pelos
nossos parceiros, porque
permite que os nossos alunos saiam da escola e, em
contexto real, possam beneficiar de experiências
que enriquecem a sua formação», disse.
Rui Marques, da Associação Comercial de Braga, destacou, por sua vez,
a formação feita pela Esprominho em áreas que
disse serem de «grande
relevância» para as atividades económicas instaladas no concelho. «Nós
temos hoje uma grande
necessidade de pessoas, de
preferência qualificadas,
para trabalhar no comércio. E a Escola Profissional
do Minho, a Esprominho,
tem feito um excelente

trabalho de formação de
jovens, preparando-os de
forma muito conveniente, para integrarem as empresas», disse. Para Rui
Marques, a "Rua E" é já
um «projeto emblemático
daquilo que é a imagem
de marca da formação da
Esprominho», esperando-se que esta edição tenha tanto sucesso como
as anteriores.
Por fim, o vereador do
Turismo da Câmara de
Braga, Altino Bessa, realçou que a "Rua E" tem este
ano uma nova dimensão,
com a presença de quatro stands, que foram cedidos pela autarquia, para proporcionar várias
experiências. O autarca
aproveitou para desafiar
outras entidades a realizarem iniciativas deste género que permitem
uma animação do centro
da cidade fora dos grandes períodos.

Ciclo de conferências do PSD “Pensar Braga, Servir Braga”

«Braga tem muita área florestal
que deve explorar, preservar e capitalizar»

O

políticas em cima das ideias
dos técnicos. Julgo que as
populações estão cansadas que os partidos se arroguem donos de toda a
verdade, ideias e propostas. Temos que ouvir quem
sabe. Esta é a ideia destes
ciclos», referiu.
Quanto à recente polémica da falta de meios
aéreos em Braga, Hugo
Soares não quis culpabilizar ninguém, mas não
deixou de destacar que «o
meio aéreo que devia estar aqui sediado demorou
muito mais do que estava
previsto».
«Agora está cá, mas preo-

cupam-nos estas falhas do
ponto de vista governamental», disse Hugo Soares,
que espera que não haja falhas como no ano passado.
«Nos incêndios em Braga do ano passado falharam
o combate e meios disponíveis. O que esperamos
hoje é que haja uma resposta rápida e compete ao
Governo responder por isso. Se está um Kamov em
Loulé que devia estar cá?
O que espero é que se for
necessário é que os meios
cá estejam e essa resposta é dada pelo Governo»,
apontou.
Nuno Cerqueira

Nuno Cerqueira

presidente da concelhia do PSD de Braga
defendeu, ontem, que
o concelho de Braga
tem ainda «muita área de
floresta» que deve «explorar, preservar e capitalizar».
Inserido no ciclo de conferências "Pensar Braga,
Servir Braga", que marca
um novo período autárquico do partido, Hugo Soares marcou presença no
salão nobre da Associação
Comercial de Braga para
«ouvir aqueles que verdadeiramente sabem da matéria da floresta».
«Para que possamos
construir as nossas ideias

Hugo Soares abriu ciclo de conferências autárquicas
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Grande prémio de literatura dst distinguiu "oblívio" de Daniel Jonas

BREVE

Alexandre Gonzaga

Cultura é variável decisiva
na competividade das empresas

O Theatro Circo acolheu a 23.ª edição da gala

Alexandre Gonzaga

cultura é um fator que influencia
a competitividade das empresas.
A certeza em forma de
desabafo do presidente
do dst group deu o mote à gala Grande Prémio
de Literatura dst, que decorreu ontem, no Theatro Circo.
Daniel Jonas foi o vencedor da 23.ª edição do
evento, tendo sido distinguido com a obra “Oblívio”, publicada em 2017.
“Oblívio” conquistou
o júri pelo «trabalho textual, muito depurado, assumindo uma linguagem
de timbre clássico, para
melhor encontrar uma
clara modernidade de
temas e formas», referiu
membro do júri, assim
como «pelas evidências
cultas, sensíveis, de uma
criação poética que não
se alheia do quotidiano
nem da emoção”.
À margem da iniciativa, José Teixeira disse ao
Diário do Minho que se
sentia «feliz» com o mo-

A

mento, pois, além de «dignificar os autores e sublinhar a importância da
literatura», conclui-se que
«a cultura influencia, de
forma decisiva, a competitividade das empresas».
Em tempos de globalização, urge questionar
«quem a governa», para
«garantir a homeostasia
das artes».
«Onde se encontram
os personagens decisivos,
os grandes pensadores
portugueses e europeus»,
questionou o presidente
do dst group, preocupado com os rumos do Velho Continente.
«Coloquem na linha do
orçamento de Estado uma
rubrica relativa a investimentos na cultura», pediu
José Teixeira, garantindo
que se trata da «variável
que mais conta na competitividade» das empresas, regiões e estados.
A edição deste prémio,
que todos os anos distingue o melhor da literatura em Portugal, foi dedicada a obras de poesia de
autores portugueses.
Recorde-se que a ceri-

mónia de entrega do prémio, no valor de 15 mil
euros, integra a programação da Feira do Livro
de Braga, que decorre até
15 de julho, com o mecenato do dst group.
O Grande Prémio de
Literatura dst foi instituído há mais de duas
décadas pelo dstgroup e
afirma-se ano após ano
como um dos mais importantes no panorama
cultural português. Tem
um funcionamento rotativo, premiando num
ano uma obra de poesia
e, no seguinte, uma obra
de prosa. Já distinguiu autores como Manuel Alegre, Mário Cláudio, Luísa
Costa Gomes, Armando
Silva Carvalho, Jacinto
Lucas Pires e Maria Velho Costa.
José Teixeira sublinhou
a importância que a cultura tem no seio da empresa. «Os nossos trabalhadores dedicam 15 por mês à
leitura», destacou o líder
empresarial, acrescentando, em forma de brincadeira, que «se [o trabalhador] for um "bronco" vira

um autêntico desastre».
Para o presidente do
dst group é elementar
«olhar para trás e pensar
naquilo que se pretende
para o futuro».
«Importa deixar para
os vindouros uma montanha de dinheiro ou grandes obras que marquem
a sociedade e a história»,
questionou José Teixeira,.
«Que passado estamos
a construir? Desejo que seja a arte, particularmente, a literatura a "amaciar"
e a regular a nossa sociedade europeia desnorteada», concluiu.
A sessão contou ainda com declamação de
poesia do livro vencedor
por Filipa Leal e com um
concerto de Marta Ren &
The Groovelvets.

"ZET GALLERY" INAUGURA EXPOSIÇÃO
"7 FORMAS POÉTICO-CASUÍSTICAS"
Rua do Raio A "zet gallery" inaugura hoje, às
16h00, na Rua do Raio, a exposição coletiva “7
Formas Poético-Casuísticas”, com curadoria de
Helena Mendes Pereira.
Ana Almeida Pinto, João Carqueijeiro, Juan
Coruxo, Luís Canário Rocha, Miguel Neves Oliveira, Pedro Figueiredo e Raúl Ferreira são os
artistas convidados, que aceitaram o desafio de
trabalhar a dimensão objetual, nos domínios da
escultura e da pintura expandida, a partir de um
autor e de um poema, e da qual resultou a seleção de um conjunto de obras que, simultaneamente, estarão em exposição na "zet gallery" e
na Feira do Livro de Braga 2018.
Um dos objetivos da iniciativa foi o de estabelecer pontes de contacto com a Feira do Livro de Braga e com o Grande Prémio de Literatura dst, iniciativa do dst group, no seguimento
da estratégia da "zet gallery" que é a de «unir
esforços em prol da arte contemporânea enquanto território privilegiado para a promoção do debate sobre o mundo que nos rodeia»,
sublinha Helena Mendes Pereira, curadora da
"zet gallery".
A mostra ficará patente até 8 de setembro e
poderá ser visitada das 14h00 às 19h00, de segunda-feira a sábado. Informações adicionais
pode ser encontradas online em www.zet.gallery.
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Programação deste centro cultural inclui a Noite Branca

GNRation propõe para o verão cartaz
com cinema, música e artes visuais

E

Programa
começa com
a quarta edição
do Julho Jazz.

GNRation tornou-se num espaço de acolhimento de múltiplas vertentes artísticas

le Travels, iniciativa que
alia arte e nanotecnologia,
a cargo de Matthew Biederman, que apresentará
"All The Way Down", de
13 julho a 6 de outubro.
O programa começa
com a quarta edição do

"Julho é Jazz", ciclo que
apresenta «algumas das
melhores figuras do jazz
contemporâneo internacional e nacional». Os
primeiros grupos a apresentarem-se serão os norte-americanos The Bad
Plus (12 julho), seguidos
de Pulverize The Sound
– Peter Evenas, Tim Dahl,
Mike Pride (13 julho).
Segue-se o quarteto
português do compositor e multi-instrumentalista Bruno Pernadas e ainda o trio The Rite of Trio.
O trompetista Peter
Evans, membro integrante do trio Pulverize The
Sound, dará ainda uma
"masterclass" focada no
improviso como método de composição.
Durante todo o ciclo, o
GNRation dará a conhecer a instalação musical
interativa "My Jazz Band",
de Rui Dias, que permitirá ao público tocar como uma banda virtual de
jazz, utilizando para isso
um interface gráfico num
ecrã "multi-toque".
Também em julho,
João Martinho Moura, artista "media" português
com reconhecimento
internacional, apresenta
"VV" em estreia mundial

na galeria GNRation (de 21
de julho a 13 de outubro).
Em agosto, terá lugar a
terceira edição do "Cinema no Pátio", com sessões
ao ar livre, feito em parceria com os festivais internacionais de cinema de

cente disco, "Odeon Hotel", o sírio Rizan Said, ex-teclista do enigmático
Omar Souleyman, Bateu Matou, grupo português formado pelos bateristas Quim Albergaria
(PAUS), Ivo Costa (Bati-

DR

m comunicado, o
GNRation destaca
ainda um palco gratuito para «o maior
evento da cidade» (a Noite
Branca), um ciclo de jazz,
outro de cinema e a nova instalação audiovisual
na galeria INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, ao
abrigo do programa Sca-

GNRation

O GNRation, em
Braga, anunciou
a programação
para julho, agosto
e setembro.
Cinema, música e
artes visuais são
algumas propostas,
com nomes como
Dead Combo,
Spectrum, Rizan
Said, Norberto
Lobo, Bateu
Matou, Bruno
Pernadas, entre
outros.

The Band Plus atua no dia 12 de julho

Clermont-Ferrand, Curtas Vila do Conde e Porto
/ Post / Doc, com as sessões a terem lugar a 03,
19, 17 e 24 de agosto, sendo a entrada livre.
Pelo palco GNRation@
Noite Branca de Braga,
que este ano será na praça do GNRation, vão passar nomes como os portugueses Dead Combo
(1 de setembro), que vão
dar a conhecer o mais re-

da, Sara Tavares) e RIOT
(Buraka Som Sistema), e
o saxofonista e compositor de jazz, português,

Cinema no Pátio
realiza-se no
mês de agosto
com sessões
ao ar livre.

João Mortágua, que apresentará o seu mais recente projeto, Axes.
Durante a tarde, o guitarrista português Norberto Lobo apresentará
o seu mais recente disco,
"Estrela", acompanhado
em palco por Yaw Tembe,
Marco Franco e Ricardo
Jacinto, e o dj CelesteMariposa vai encerrar a noite com "velhas pérolas da
lusofonia africana".
A 2 de setembro, o palco do GNRation@ Noite
Branca receberá "Bits em
Palco - O Espetáculo Primeiros Bits", um original
criado a partir do ciclo
"Primeiros Bits", iniciativa do serviço educativo
do GNRation, protagonizado pela Digitópia/Casa da Música, que expõe
crianças e jovens da cidade de Braga às novas tecnologias aplicadas à arte.
De seguida, os bracarenses Bruma apresentam o disco de estreia,
num concerto resultante do Trabalho da Casa do
GNRation, ação que coloca artistas locais em residência artística e posterior apresentação pública.
Ambos os espetáculo decorrerão durante a tarde.
O programa cultural
do próximo semestre encerra em 21 de setembro,
com o arranque da edição de 2018 dos "Encontros da Imagem", festival
de fotografia que vai para a sua 28.ª edição, e com
um concerto pelo músico britânico Pete Kember, um dos fundadores
da icónica banda Spacemen 3, que se apresentará como Spectrum.
Redação/Lusa
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Objetivo é recrutar os melhores alunos de engenharia e arquitetura

BREVEs

Grupo Casais reedita
programa Arte e Engenho
Grupo Casais tem
abertas, até ao dia
5 de julho, as inscrições para a 10.ª
edição do Arte e Engenho, programa através
do qual pretende captar
e reter jovens talentos nas
áreas de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Arquitetura.
As candidaturas podem
ser feitas no website da
construtora. Os selecionados, entre 8 e 12, terão
um estágio remunerado
de nove meses que, além
da experiência em diferentes empresas do grupo a nível nacional, contempla a integração num
dos mercados internacionais em que a empresa
bracarense está presente
por um período até três
meses.
Esta é a primeira vez
que o programa Arte e
Engenho se estende à Engenharia Mecânica e à Arquitetura. Foi criado em
2007 para captar recursos humanos na área da
Engenharia Civil que, por
causa da crise prolongada no setor, estão em défice face às necessidades.
«O objetivo principal é
identificar jovens talentos,

Música Oito formações musicais de Braga e

DM

O

CENTRO DE BRAGA RECEBE
I FESTIVAL VARIAÇÕES

Estádio Municipal de Braga é uma das obras do Grupo Casais

integrar, formar e desenvolver as suas competências, com o objetivo de
desenhar a sua carreira
profissional no seio do
Grupo», disse fonte da Casais, adiantando que ao
longo do programa, os estagiários» terão a oportunidade de conhecer o ciclo
construtivo de uma empreitada, assim como as
diferentes áreas de engenharia num negócio vertical, a nível nacional e
internacional».
Os candidatos dispõem
de um tutor que tem como função orientá-los e
acompanhá-los durante
o seu percurso formati-

vo que inclui um curto
período (até três meses)
de experiência num dos
países onde a empresa está presente, para terem a
oportunidade de conhecer
novas realidades funcionais, culturais e dinâmicas inerentes ao mercado.
Para se candidatarem,
os recém-formados devem possuir mestrado integrado em Engenharia
Civil, Engenharia Mecânica ou Arquitetura.
Em nove edições, o
programa contribuiu
para a carreira de 40 dos
43 estagiários, o que significa que tem uma taxa
de empregabilidade de

93%. De salientar que,
dos 40 profissionais que
a Casais recrutou para os
seus quadros através deste programa, a maioria
dos participantes, volvidos cinco anos, desempenha funções de responsabilidade na atividade
nacional e internacional
da empresa.
Cerca de 60% da atividade do Grupo Casais é
gerada em 15 países – Alemanha, Angola, Argélia,
Bélgica, Brasil, Emirados
Árabes Unidos, Espanha,
EUA, França, Gibraltar,
Holanda, Marrocos, Moçambique, Qatar e Reino
Unido.

Lyme participa no "Unbound Global"

Startup de Braga em evento
tecnológico em Londres

do distrito sobem hoje ao palco do I Festival Variações Cultura Emergente, evento organizado
pela Comissão Coordenadora Distrital de Braga do Bloco de Esquerda (BE).
A iniciativa realiza-se na Avenida Central, em
Braga, a partir das 16h00, com o desígnio, definido pela organização, de dar lugar aos artistas da região. A entrada é livre.
Pelo palco vão passar bandas de música tradicional portuguesa, música de intervenção, eletrónica com canto lírico, rock and roll, rock alternativo e instrumental. São elas iPUM (16h00),
Juliana Ramalho e Catarina Silva (17h00), Felipe Breier e Juliana Guimarães (18h00), Travo (20h00), Nys Kaos (21h00), Quadra (21h45),
Grandfather's House (22h30) e Bed Legs (23h30).
Para as 17h30 está agendada uma intervenção da coordenadora do BE, Catarina Martins.
O Festival Variações Cultura Emergente surge na sequência dos dois últimos "PreVari(c)
ações" que, em momentos diferentes, reuniram artistas e agentes culturais para discutir
as questões da cultura e da produção artística a nível local.

LAZY SESSIONS ADIADAS DEVIDO
À PREVISÃO DE MAU TEMPO
8 julho A organização das Lazy Sessions Guadalupe adiou para o dia 8 de julho (domingo) a
sessão prevista para hoje, devido às condições
meteorológicas adversas esperadas este fim de
semana em Braga.
A programação mantém-se, sob a Curadoria
de Manel Cruz, com atuações de HITCHPOP
(15h00) e de Lazy Faithful (18h00). Entre os concertos e até ao final da Lazy Session, às 20h00,
a música fica por conta do DJ Pedro Tenreiro.
A entrada é gratuita.
Depois do sucesso no Porto, a organização
das Lazy Sessions apostou na cidade de Braga,
promovendo as Lazy Sessions Guadalupe. O local escolhido é o Parque de Guadalupe, na freguesia de S. Victor, no centro de Braga, no topo
da colina de Guadalupe, local com vista privilegiada sobre a cidade.

"FIXANDO" ALARGA
PLATAFORMA PARA BRAGA
Serviços A Fixando, plataforma online facili-

Lyme – Log your
message, startup
sediada em Braga,
vai estar presente
na conferência internacional sobre tecnologia
“Unbound Global”, que
decorre em Londres, nos
próximos dias 18 e 19 de
julho, para dar a conhecer ao mercado interna-

O

cional o seu serviço pioneiro de registo de emails.
Esta empresa participa pelo segundo ano consecutivo neste evento –
um dos maiores festivais
de inovação da Europa –
que reúne mais de 5000
fundadores, empresários,
investidores e executivos
de empresas e marcas do

mundo tecnológico e digital. É um espaço propriado para criar parcerias e
explorar novas oportunidades de negócio.
A presença do Lyme no
Unbound Global insere-se no plano de internacionalização da empresa
bracarense que está interessada em divulgar os

seus serviços junto de Organizações Governamentais e grandes empresas,
«de modo a incrementar o seu volume de negócios no estrangeiro e,
também, através destas
instituições», assim como «valorizar-se como
uma marca de confiança no mercado europeu».

tadora da contratação de serviços locais, anunciou a sua expansão para o concelho de Braga.
Fundada pelo empreendedor português Miguel
Mascarenhas, a empresa pretende abranger novos prestadores de serviços e possibilitar a contratação em áreas distintas, desde remodelações,
passando por eventos e bem-estar.
A plataforma apresenta até cinco propostas
de profissionais em 48 horas, em mais de 1200
categorias de serviços disponíveis.
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Braga A PSP deteve, na madrugada de ontem,
na cidade de Braga, um cidadão por condução
de um veículo automóvel sob a influência do
álcool. Segundo aquela força policial, o indivíduo, de 40 anos, circulava na rua D. Afonso
Henriques e, quando submetido ao teste de alcoolemia, cerca das 4h40, apresentou uma TAS
de 2,052 g/l no sangue.
Foi notificado para comparecer, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

EX-TRABALHADORES DA FÁBRICA
"ONÇA" REALIZAM 15.º CONVÍVIO
7 de julho Os ex-trabalhadores da antiga fábrica "Onça", atualmente denominada Jado Ibéria, realizam no próximo sábado, dia 7 de julho,
o seu 15.º convívio anual.
O programa começa às 11h00, com a concentração no Parque de S. João da Ponte ( junto à igreja), seguindo-se, às 11h30, um porto de
honra caseiro e doces.
Às 12h00, na igreja de São João da Ponte, decorrerá a celebração de uma eucaristia pelos trabalhadores já falecidos.
Às 13h00, decorrerá o tradicional bufete de
entradas e almoço no restaurante Migaitas Fórum (Forum Braga).
Pela tarde fora continua o convívio, animação, entrega de medalhas e diplomas de quadro de honra.

VISITAS GUIADAS
PELO CENTRO HISTÓRICO
turismo ACESAS – Grupo de Intervenção Cultural vai promover visitas guiadas pelo centro
histórico de Braga de 1 de julho a 8 de setembro. Dedicadas à história da cidade e aos costumes locais, estas visitas têm por base o conceito de "free tour".
«O nosso objetivo é levar os visitantes a pé
pelo coração da cidade, num ritmo descontraído e intimista, oferecendo uma experiência diferente e imersiva na cultura bracarense,
explorando os aspetos vivenciais em paralelo com os patrimoniais», explica a direção da
ACESAS.
Para fazer estes percursos não é necessário
marcar, comprar bilhetes ou reservar lugares.
Também não é estabelecido um número mínimo ou máximo de visitantes, nem é apresentado um preço aos participantes.
As visitas terão a duração de uma hora e meia.
«No final da visita são aceites donativos, consoante o mérito do guia e do conteúdo da visita».
O ponto de encontro será às 18h00, junto
à entrada do Posto de Turismo, adianta o grupo, acrescentando que aos sábados, para além
desta visita às 18h00, há uma visita de manhã,
com saída às 10h30, do mesmo local.

Criada rede intermunicipal
de bibliotecas do Cávado
Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado)
e a Direção-Geral
do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas (DGLAB)
assinam na próxima segunda-feira, 2 de julho,
um acordo de cooperação para a constituição
da Rede Intermunicipal
de Bibliotecas de Leitura
Pública do Cávado.
O protocolo é rubricado numa sessão, às 16h00,
no Museu dos Biscainhos,
em Braga, em que participam os presidentes
dos seis Municípios que
constituem a CIM Cávado (Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de
Bouro e Vila Verde) e o
diretor-geral da DGLAB,
Silvestre Lacerda. Estarão
também o grupo de trabalho dos bibliotecários
das seis bibliotecas de leitura pública da CIM Cávado e os representantes
do Secretariado da CIM
Cávado.
As Bibliotecas de Leitura Pública do Cávado
fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas que foi lançada em
1986 e que já permitiu a

DM

PSP DETÉM HOMEM POR CONDUÇÃO
SOB O EFEITO DO ÁLCOOL

Acordo de cooperação é assinado no dia 2 de julho

A

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga

criação de um conjunto de novos equipamentos, em grande parte dos
municípios portugueses,
em resultado de um «esforço comum» por parte
da Administração Central
e Local, para oferecer às
populações serviços modernos de Biblioteca.
Após 32 anos sobre o
seu lançamento, e à luz
de um novo paradigma,
a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas «deve
agora incentivar o crescimento e o desenvolvimento de redes intermunicipais eficientes, para ir

ao encontro das necessidades particulares das
comunidades regionais,
através do apoio à criação
de um conjunto diversificado de competências,
recursos e serviços», disse fonte da Cim Cávado.
A Rede de Bibliotecas
de Leitura Pública do
Cávado tem por objetivo «melhorar o serviço
prestado aos munícipes e
a todos os cidadãos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e
comunitário».
Tal implica a «qualificação dos serviços das bi-

bliotecas públicas, através
de ações de disponibilização e atualização dos
diferentes recursos e
serviços, de forma cooperativa, articulada e em
rede, de modo a consolidar os públicos existentes e a atrair novos utilizadores, com interesses e
necessidades diferenciadas», acrescentou a fonte,
concluindo que áreas como a promoção das literacias, a inclusão social e
o conhecimento em todas
as áreas do saber «são cada vez mais importantes,
no mundo globalizado».

Vozes sobre a cidade

Coro Académico encerra ano
com concerto no Bom Jesus
Coro Académico da
Universidade do Minho (CAUM) realiza,
no próximo dia 7 de
julho (sábado), o XVI Vozes Sobre a Cidade, nos
Escadórios do Bom Jesus em Braga.
Com início às 21h30,
este concerto marca o final de mais um ano letivo do Coro.

O

«Em jeito de resumo do
ano que termina, recordaremos as canções que
marcaram mais um ciclo e, desta vez, pela mão
do maestro Sílvio Cortez», adianta a direção do
CAUM.
Este ano, o Vozes Sobre a Cidade conta com
a participação da Tuna
Universitária do Minho.

DR
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performance

Região

«Este projeto acredita nos
artistas e na forma inovadora
de estar no espaço regional a
que pertencemos».
LÍDIA DIAS

Quatro jovens
acrobatas vão executar
umaperformance
composta por saltos de tirar o fôlego,
cambalhotas e formação de pirâmides
sempre maiores e mais altas.

VAUDEVILLE ARRANCA DIA 25 DE JULHO

Festival leva 21 espetáculos de circo
contemporâneo a três cidades do Minho
DM

O mais influente
festival de circo
contemporâneo da
região conta com
21 apresentações
de 10 espetáculos
que vão passar
por três cidades
minhotas. Braga,
Guimarães e
Famalicão são
o epicentro
de propostas
artísticas
inovadoras.

rui de lemos

Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous – o mais
influente festival de
circo contemporâneo da
região Norte – está de regresso às cidades de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, entre os
dias 25 e 28 de julho.
O cartaz desta quinta
edição, apresentado ontem, na Plataforma das Artes, na cidade-berço, propõe quatro dias intensos
de programação, com 21
apresentações de entrada
gratuita, quatro estreias
nacionais, várias atividades orientadas pelo Instituto Nacional de Artes
do Circo (INAC), o habitual "showcase" para programadores internacionais e, ainda, a realização
de um debate sobre a nova
vaga de artistas nacionais
de circo contemporâneo.
Com uma programação que se distingue por
fazer chegar a Portugal,
em especial à região, alguns dos principais e mais

O

Novo circo promete encantar ao longo de quatro dias

influentes criadores internacionais, o festival tem
vindo a consolidar a sua
missão de apresentar propostas artísticas que se
distinguem dos padrões
estéticos e técnicos habitualmente associados ao
novo circo. «O festival e
as dinâmicas que lhe estão associadas colocam

a região no epicentro do
circo contemporâneo»,
considerou Bruno Martins, diretor do evento e
do Teatro da Didascália.
De igual modo, os vereadores da Cultura das
Câmaras de Braga e Famalicão, Lídia Dias e Leonel
Rocha, destacaram aquele como «um projeto de

Reconhecida como ímpar na sua
arte pluridisciplinar, a companhia
Libertivores (França/Camboja)
faz chegar "Phasmes" ao Festival
Vaudeville Rendez-Vous.

grande qualidade e com
programação muito alargada», que constitui «uma
aposta ganha» pelos municípios que integram o
Quadrilátero. «Este projeto afirma o Quadrilátero
como o território do novo circo em Portugal e,
mesmo que não venha a
ter financiamento, as câmaras já assumiram que
vai continuar», sublinhou
Leonel Rocha.
O Vaudeville Rendez-Vous abre, no dia 25 de
julho, com a estreia nacional do "Somos", às
22h00, em Braga, no
Rossio da Sé. Da companhia sul-americana El

Nucleo, o espetáculo conta com dois acrobatas de
30 anos que, nascidos na
Colômbia, vivem na Europa. "Somos" será também apresentado no dia
27, às 22h00, na Praça D.
Maria II, em Famalicão.
Segue-se “Arquétipo –
Acto III”, que se estreia de
forma absoluta na Avenida
Central de Braga, no dia
26, às 19h00. Com uma
linguagem artística, que
se situa entre a dança e
a acrobacia contemporânea, o espetáculo volta a ser apresentado em
Guimarães (Largo de Donães), no dia 27, às 19h00,
e em Famalicão (Parque

da Juventude), no dia 28,
às 11h00. "Kadok", da Oliveira & Bacthler – uma
companhia de novo circo
luso-americana –, chega a
Guimarães, às 22h00, de
dia 26, no Largo Condessa do Juncal. O espetáculo
conta com a performance de uma bailarina, um
malabarista e uma trapezista que estarão em Braga a 27 e no dia seguinte
em Famalicão.
“Esboço para Paraísos” estreia-se em Famalicão (Praça D. Maria II),
no dia 26, às 22h00, sendo novamente apresentado no Largo do Paço, em
Braga, às 19h00, no último dia do festival.
Àqueles somam-se
mais três espetáculos de
origem francesa e belga
que se estreiam no festival em Famalicão (26
e 27), passando pelo Jardim do Paço dos Duques
e Largo da Oliveira, em
Guimarães (27 e 28) e Braga (26). O encerramento
faz-se num espetáculo
suspenso, com dois músicos que tocam a cantam
a grande altura, sobre os
jardins do Paço dos Duques de Bragança, no dia
28, às 22h00.

Festival
promove o circo
contemporâneo
em Portugal,
assim como
a abertura do
primeiro curso
profissional de
circo no Norte.
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PROJETO DO IPDJ

Vizela promove voluntariado jovem
para a natureza e florestas
Município de Vizela
viu aprovado o seu
projeto ao programa de voluntariado
jovem para a Natureza e
Florestas, denominado
"Vizela + Verde", promovido pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude.
Aquele programa é direcionado para jovens
com idades compreendidas entre os 18 e os 30
anos e vai decorrer entre
2 de julho e 15 de setembro deste ano. Ao todo,
está previsto o envolvimento de 40 jovens.
O projeto "Vizela + Verde" visa a preservação
dos recursos florestais e
seus ecossistemas, através da prevenção e deteção de incêndios florestais, incentivando o

DR

O

Programa "Vizela + Verde" aposta na vigilância fixa em dois pontos do concelho

voluntariado ambiental
de jovens, preferencialmente residentes no concelho de Vizela, com vista

BREVEs
MULHER OBRIGADA
A LEVANTAR 100 EUROS
SOB AMEAÇA DE ARMA BRANCA

à sensibilização, promoção e vigilância, nomeadamente na valorização
da floresta e na diminui-

ção dos riscos de fogos
florestais.
Pretende-se, assim,
efetuar a vigilância fixa

em dois pontos estratégicos do concelho de Vizela, no Monte do São Bento e Alto de Penabesteira,

para deteção dos incêndios florestais e sensibilização das populações,
ficando vigiada a totalidade da área do concelho de Vizela.
Para os interessados,
as inscrições têm de ser
efetuadas com um registo individual previamente no portal do Instituto
Português do Desporto e
Juventude, não existem
custos de inscrição. Os
jovens que reúnam os requisitos do programa são
selecionados, por ordem
de inscrição, pelas Direções Regionais do IPDJ.
Para mais informações
sobre este projeto, bem
como o formulário de
inscrição encontram-se
disponíveis em https://
programas.juventude.gov.
pt/registoIndividual.

turismo

Famalicão promove-se
na Feira Internacional de Artesanato

famalicão Uma mulher de 39 anos foi obriga-

JOVEM DETIDO
POR CONDUÇÃO ILEGAL
guimarães A PSP deteve, na cidade de Guimarães, um jovem de 25 anos por condução de um
veículo sem habilitação legal para o efeito, disse
aquela força policial.
O cidadão foi intercetado, anteontem, pelas
18h30, na Rua da Liberdade, e notificado para
comparecer nos Serviços do Ministério Público
no Tribunal Judicial de Guimarães.

Município de Vila Nova de Famalicão realizou, quarta-feira, uma ação de
promoção do seu território na Feira Internacional
de Artesanato (FIA), que
decorre até amanhã, 1 de
julho, no Parque das Nações, em Lisboa, e que é
visitada por mais de 100
mil pessoas.
A participação do município famalicense nesta que é a maior feira de
multiculturalidade que
ocorre na Península Ibérica e a segunda na Europa ocorreu integrada no
expositor do Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
tendo sido atribuído um
especial enfoque à área
“Viajar em Família”, destacando-se neste caso al-

O

DR

da por um homem, sob ameaça de arma branca,
a efetuar um levantamento de 100 euros numa
caixa multibanco em Vila Nova de Famalicão e a
entregar-lhe o dinheiro, divulgou ontem a PSP.
Em comunicado, a PSP acrescenta que, na
altura, a vítima estava com a filha menor e preparava-se para levantar dinheiro naquela caixa.
«A PSP, na posse das caraterísticas do suspeito, encontra-se a efetuar diligências, no
sentido de apurar o autor do roubo», refere o
comunicado.

Famalicão levou artesanato ao Parque das Nações

gumas das estruturas que
compõem a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente,
a Casa Museu de Camilo
Castelo Branco e o Museu

da Indústria Têxtil.
A participação de Famalicão na FIA contou
ainda com a realização
de performances teatrais
alusivas à vida e obra de

Camilo Castelo Branco e
uma exposição de produtos de cerâmica alusivos
ao escritor e de presépios
promovida pela Fundação
Castro Alves.
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evento assinala aniversário

Projetos previnem pobreza
e fomentam cidadania ativa

JSD realiza festival
político em Prado

elaboração e implementação de dois
projetos de intervenção é um dos
resultados do trabalho
desenvolvido com jovens
do 3.º Ciclo de ensino
da EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio, na Póvoa de
Lanhoso, no âmbito do
Laboratório de Cidadania, iniciativa integrada
na Intervenção Familiar
e Parental, preventiva da
pobreza infantil, do Projeto Geração Lanhoso
CLDS|3G.
O Laboratório de Cidadania visa sensibilizar e
capacitar jovens, em contexto escolar, para o exercício de uma cidadania
ativa, através da utilização
de metodologias participativas e interventivas e
com caráter inovador, que
desafia jovens a encontrar
soluções para um problema/tema em que considerem prioritário intervir,

DR

póvoa de lanhoso

A

A Juventude Social Democrata comemora 44 anos
e, para assinalar a data, organizará o seu primeiro
festival político – "J Summer Fest", que irá realizar-se no dia 7 de julho
na Praia Fluvial do Faial,
na Vila de Prado, concelho de Vila Verde.
Aquele festival irá ter
quatro dimensões: Lúdica, Política, Sustentabilidade e Social. Haverá
muita música, convívio e
jogos. Porém, sendo um
festival político, não poderiam faltar alguns momentos dedicados a este
âmbito. «A preocupação
pela sustentabilidade am-

biental também será tida
em conta, bem como a
presença de associações
de cariz cívico e social»,
suporta a organização.
As portas abrem as
15h00 e segue o festival
noite dentro, com campismo gratuito, música, gastronomia regional, praia,
desportos náuticos, jogos interativos e atividades políticas. Ainda mais,
a J Summer Fest contará
com a presença do líder
do Partido Social Democrata, Dr. Rui Rio.
Os ingressos estão disponíveis nas sedes da distrital da JSD ou na sede da
JSD Nacional.

DR

Projeto promoveu contacto com danças do mundo

dando-lhes assim espaço
de participação e voz ativa na sociedade.
No primeiro caso, alunos de três turmas de 7.º
ano debruçaram-se sobre a Educação Ambiental e Saúde, com preocupações relacionadas com

a desflorestação. Os jovens apostaram na realização de atividades com
caráter lúdico-educativo
e interventivas para promover ações e comportamentos mais amigos do
ambiente.
O outro projeto, desen-

volvido por duas turmas
do 8.º ano, trabalhou a Interculturalidade, com o
objetivo de sensibilizar e
envolver a comunidade na
promoção de uma escola multicultural e integradora, mais ativa, responsável e consciente.

projeto ambiental no concelho

Município de Vila Verde entregou
18 bandeiras verdes às escolas galordoadas pelo projeto
"Escola+Verde".
Depois de divulgados
os resultados do projeto
Escola+verde, que este ano
galardoou dezoito escolas
do concelho, o Município
de Vila Verde procedeu à
entrega das respetivas e
merecidas bandeiras verdes, bem como dos certificados de participação.
Todas as visitas às escolas galardoadas receberam
a vereadora da Educação,
Cultura e Ação Social, Júlia
Fernandes, que fez questão de sublinhar «o magnífico trabalho dos alunos,

O

professores, assistentes
operacionais, técnicos do
Município e também às
famílias que contribuiram para o sucesso deste
projeto em prol do futuro do ambiente e da sustentabilidade ambiental».
Os presidentes de Junta
de cada uma das freguesias também marcaram
presença nas simbólicas
sessões e mostraram-se
orgulhosos pela conquista dos alunos.
Recorde-se que a iniciativa abrange todos os
estabelecimentos do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho de Vila Verde, constituindo um
valioso contributo para a
melhoria da gestão am-

biental dentro do espaço
escolar, bem como para a
mudança de atitudes relativamente ao ambiente
familiar e restante comunidade, na busca de soluções mais sustentáveis.
As atividades tiveram
início no primeiro período e decorreram até
ao final do mês de abril.
Durante quase um ano
letivo inteiro, os alunos
participaram em projetos
ambientais inovadores e
de extrema importância
para o futuro do planeta que os tornaram, com
certeza, mais sensibilizados e atentos às questões
ambientais.
Segundo a nota do
Município de Vila Verde

DR

Vila Verde entrega bandeiras a 18 escolas

Município entregou bandeiras verdes a estabelecimentos de ensino

aquele projeto tem sido
visto como «um exemplo
e este está cada vez mais
consolidado nas escolas,
com uma enorme ade-

são e empenho por parte de todos os envolvidos!
Além disso, tem contribuido para que Vila Verde seja um dos concelhos

que mais recicla no país.
Parabéns a todos por este desempenho fantástico», elogiam os responsáveis municipais.
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CULTURA

Parlamento aprova
18 recomendações
de obras em escolas

Bienal de Arte Jovem
de Vila Verde
premeia vencedores
Arquivo Diário do Minho

nos distritos de braga, vila real e lisboa

O júri da 10.ª
edição da Bienal
Internacional de
Arte Jovem de Vila
Verde deliberou e
premiou as obras
a concurso, tendo
escolhido João
Gomes Gago como
o grande vencedor.
O autor da obra
“sem título” vai
receber 3 mil euros
de prémio.

ecorreu, na Biblioteca Professor
Machado Vilela, a
reunião do Júri de
Premiação da 10.ª edição da Bienal Internacional de Arte Jovem de

parlamento aprovou ontem 18 projetos de resolução recomendando obras
de reabilitação em escolas
dos distritos de Braga e
Vila Real e a avaliação do
estado de higiene de um
estabelecimento escolar
no Restelo, em Lisboa.
Em causa está a reabilitação de escolas em
Famalicão, Barcelos e
Guimarães, no distrito
de Braga, em Montalegre, no distrito de Vila
Real, e a lisboeta Escola
Secundária do Restelo.
CDS-PP, PCP, PEV e
PSD apresentaram iniciativas para a realização de obras na Escola
Básica 2,3 Frei Caetano
Brandão, em Braga, que
foram aprovadas com a
abstenção do PS e os votos favoráveis dos restantes partidos e de sete deputados socialistas:
Sónia Fertuzinhos, Maria
Augusta Santos, Palmira
Maciel, Nuno Sá, Hugo
Pires, Joaquim Barreto
e Luís Soares.
Com a mesma votação
foram aprovados projetos

O

Obras
em Braga
aprovadas
com a
abstenção
do PS.

de resolução do CDS-PP,
PSD, PCP e PEV para a
requalificação da Escola
Secundária Padre Benjamim Salgado, na vila de
Joane, concelho de Vila
Nova de Famalicão, no
distrito de Braga.
No mesmo distrito e
com a mesma votação,
foram aprovadas iniciativas para a realização de
obras urgentes, que retirem as placas de fibrocimento, na Escola Secundária de Barcelinhos, no
concelho de Barcelos.
Ainda no distrito de
Braga e apenas com a abstenção do PS foram aprovados projetos de resolução para a realização
de obras na Escola Básica e Secundária San-

tos Simões, em Guimarães, apresentados pelo
BE, PSD, PEV e CDS-PP.
O PCP apresentou um
projeto de resolução mais
abrangente, pela requalificação de escolas do Agrupamento Santos Simões,
tendo sido aprovado com
a abstenção do PS.
O PSD apresentou e
viu aprovada uma recomendação a pedir a requalificação de uma escola em Montalegre, no
distrito de Vila Real, a Escola EB 2/3/Sec. Dr. Bento da Cruz, construída há
30 anos.
Esta recomendação
teve os votos favoráveis
dos sociais-democratas,
do CDS-PP e do PAN e
a abstenção das restantes bancadas.
A bancada do PSD fez
também uma recomendação, que foi aprovada com abstenção do PS,
em que pede ao Governo
uma avaliação às condições de higiene e salubridade na Escola Secundária do Restelo, em Lisboa,
e consequentes obras de
remodelação.

da, atribuir menções
honrosas às obras: "Um
litro e meio de tinta", de
Hugo Castro, "La danza
de la ratuna interessante",
de Lalo Lugo e a "Intervalo absoluto" de Daniela Carneiro Lino. Refira-se que a inauguração da
Bienal Internacional de
Arte Jovem de Vila Verde
será no dia 7 de julho, às
17h00, na Biblioteca Professor Machado Vilela.
A cumprir a décima
edição, os promotores
acrescentam que o projeto «traduz-se, hoje, numa
marca de enorme notoriedade nacional e internacional. Cultivando e
estimulando a criatividade do público mais jovem, tem vindo a enrai-

DR

D
Escola Básica 2,3 Frei Caetano Brandão

Júri, Luís Coquenão, pelo artista plástico e presidente da D'Arte, Maciel
Cardeira, pelo arquiteto Jean Pierre Porcher,
pelo artista plástico, Isaque Pinheiro e pela artista plástica e vencedora
da 9.ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila
Verde, Alexandra Rafael.
Após ter observado os
trabalhos selecionados, o
júri deliberou atribuir os
seguintes prémios: Grande Prémio à Obra "Sem
título", de João Gomes
Gago (3000€ , montante
patrocinado pelo Banco
BPI); segundo prémio à
obra "Sem título", de João
Pedro Trindade (1500€,
da responsabilidade do
Município de Vila Ver-

Júri elegeu João Gomes Gago como o Grande Vencedor da Bienal de Arte Jovem

Vila Verde. A reunião teve como finalidade premiar as obras a concurso,
das 37 que foram apresentadas e que integrarão a exposição, a decorrer no período de 7 a 28
de julho de 2018.
O Júri foi constituído
pelo pintor, coordenador
artístico e presidente do

de); prémio Revelação até
aos vinte anos, em ex eaquo, às obras "Master of
Doom" de Maria Diana
da Costa e "O Olho" de
Alves (1250€ para cada
vencedor. Valor patrocinado pelo Instituto Português do Desporto e da
Juventude).
O júri deliberou, ain-

zar-se como um grande
evento artístico em Vila
Verde, que eleva o prestígio do concelho».
O evento destinado a
jovens de todo o mundo,
proporciona momentos
de interação, partilha de
ideias e uma oportunidade de projetar novos
conceitos.
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Caminhada alerta para a preservação dos recursos naturais

BREVEs

“Cávado, o rio que nos une”
mobilizou em Esposende

LICENCIAMENTOS EM BARCELOS
PASSAM A SER TOTALMENTE DIGITAIS

DR

A partir do dia 2 A partir de segunda-feira, dia
2 de julho, os pedidos de licenciamento que derem entrada na Divisão de Planeamento Urbanístico e Ambiente (DPUA) da Câmara de Barcelos
serão entregues na totalidade em suporte digital.
De acordo com a autarquia barcelense, esta é
a primeira etapa de um processo que irá culminar no primeiro trimestre de 2019, com a total
desmaterialização dos serviços da Casa do Rio,
através da criação de uma plataforma online para a entrega de documentação.
De referir que, por estes dias, a autarquia
promoveu uma sessão de esclarecimento sobre “Normas técnicas para a entrega de pedidos
de operações urbanísticas em formato digital”,
para técnicos que trabalham com o município.

BOMBEIROS DE BARCELINHOS ESTÃO
A FESTEJAR 97 ANOS DE VIDA
Hoje e amanhã Os Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos estão a festejar 97 anos de vida. As
comemorações começaram ontem com uma eucaristia na igreja Matriz; mas as atividades principais realizam-se hoje e amanhã.
Asssim, hoje de manhã realiza-se a habitual
visita aos cemitérios, seguindo-se a homenagem
ao Bombeiro junto do seu monumento, no centro da cidade de Barcelos.
Para a tarde está agendado o passeio das crianças e a imposição de condecorações e bênção
de viaturas, às 16h45, seguida da sessão solene.
Um aniversário que fica marcado pelo avanço
das obras no quartel, com o início da intervenção do Centro de Preparação Física dos Bombeiros de Barcelinhos. A sessão conta com o secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves.

Iniciativa levou cerca de 200 participantes que contactaram com a natureza e praticaram desporto

erca de 200 pessoas
participaram, recentemente, na caminhada “Cávado, o rio
que nos une”, entre Fão e
Barcelinhos. A inicaitiva
foi realizada no âmbito
do projeto “Aqua Cávado”
e integrado no programa
“Esposende em Movimento” da empresa municipal
Esposende 2000.
A caminhada teve iní-

C

cio na zona ribeirinha,
junto à Pousada da Juventude, em Fão, e terminou
junto ao antigo quartel dos
Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos. Ao longo do
percurso de 18 quilómetros, pela margem esquerda do Cávado, os participantes puderam observar
e contactar de perto com
o património natural associado ao rio.

Segundo a organização, para além do fomento da prática desportiva e
de hábitos de vida saudáveis, esta iniciativa pretendeu, igualmente, dar a conhecer as potencialidades
naturais do curso de água
que une vários municípios,
nomeadamente os de Esposende e Barcelos.
Além dos municípios
de Esposende e de Barce-

los e das empresas municipais Esposende 2000 e
Esposende Ambiente, esta iniciativa contou também com a colaboração da
União das Freguesias de
Fão e Apúlia e da Escola
Profissional de Esposende, dando ao evento um
caráter supramunicipal,
envolvendo várias instituições dos dois concelhos vizinhos.

De 6 a 8 de julho, na Zona Ribeirinha e na Casa da juventude

Município de Esposende, em parceria com a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ)
e o Centro de Intervenção
Psicológica e Terapêutica
de Esposende, vai promover, entre os dias 6 e 8 de
julho, a segunda edição
do evento “Brincar é coisa séria!”.
De acordo com uma
nota de imprensa enviada ao Diário do Minho, a
iniciativa propõe-se refletir sobre a importância do Brincar no desenvolvimento infantil e no

O

seu futuro, abordando,
igualmente, a forma como
o Brincar tem evoluído ao
longo do tempo e quais as
implicações dessas mudanças. «Em última análise, pretende-se contribuir para a promoção de
formas mais saudáveis de
Brincar. Assim, a par dos
momentos de reflexão,
haverá a possibilidade de
as famílias e a comunidade em geral experienciarem diversas atividades
lúdicas, as quais serão dinamizadas na Zona Ribeirinha de Esposende».
Assim, na Zona Ribei-

DR

Esposende promove “Brincar é coisa séria!”

Evento visa valorizar a brincadeira nas crianças

rinha, em frente às Piscinas Foz do Cávado, decorrerá a Feira do Brincar
e do Brinquedo; no dia 7
de julho, entre as 14h00
e as 18h00; e no dia 8 de
julho, entre as 10h00 e
as 18h00.
Por seu lado, no dia 6
de julho, pelas 15h00, na
Casa da Juventude, decorrerá o workshop “Brincar a aprender, aprender
a brincar: a importância
da integração sensorial
na aprendizagem.
A ação será dinamizada pelos terapeutas ocupacionais Paulo Fernan-

des e a Ana Isabel Silva e
é dirigida a profissionais
com interesse na área.
No mesmo dia e local, pelas 21h30, dirigido
a pais e encarregados de
educação, será dinamizado o workshop “Brincar é
o melhor remédio”, por
Hugo Rodrigues. A participação nestas ações é
gratuita, mas de inscrição obrigatória, a efetuar
no site do Município em
http://www.municipio.esposende.pt/pages/1245.
A organização espera
que as famílias se envolvam na iniciativa.
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Centro de Monitorização e interpretação Ambiente, em São Leopoldo

BREVEs

CMIA de Viana do Castelo vai ser
replicado em município brasileiro

VIANA ACOLHE INSTITUIÇÕES
EUROPEIAS LIGADAS À FLORESTA
Cooperação O município de Viana do Castelo acolheu um encontro de instituições europeias ligadas à floresta. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa,
enquanto presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), fez
uma apresentação à delegação europeia das estratégias municipais e dos trabalhos que o município está a desenvolver na prevenção dos incêndios florestais.

DR

O
DR

Segundo informações da Câmara de Viana,
na sessão estiveram meia centena de participantes, entre instituições como a EFI – European Forest Institute, Comissão Europeia e FAO
– Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, contando também com o
presidente da direção da FORESTIS – Associação Florestal de Portugal, Luís Braga da Cruz.
Nesta visita à cidade de Viana, a delegação europeia fez uma visita à Serra de Santa Luzia e à
área florestal de Freixieiro de Soutelo, passando depois a outras áreas florestais do distrito.

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental
(CMIA) de Viana do
Castelo vai ser replicado
no município de S. Leopoldo, no Brasil. A "exportação do projeto vianense é uma das principais
conclusões do 2.º Encontro do Programa Internacional de Cooperação Urbana da América Latina
e Caribe (IUC-LAC) entre S. Leopoldo e Viana,
que aconteceu ao longo
desta semana na capital
do Alto Minho.
Segundo a autarquia,
o CMIA de Viana do Castelo será a inspiração para que S. Leopoldo abra
um Centro Integrado Socioambiental que irá desenvolver atividades com
a comunidade local e que
está também afeto a um
Parque Natural, o parque
Imperatriz D. Leopoldina.
Os dois municípios vão

Presidente da Câmara de Viana com o seu homólogo brasileiro

assim partilhar metodologias de trabalho, modelo
de gestão, recursos educativos e de sensibilização.
A Câmara refere que,
entre as iniciativas que poderão ser articuladas entre os dois Centros, destaque para intercâmbio de
exposições de fotografia
desenvolvidas por alunos

das duas cidades; transferência de conhecimento entre ambas as cidades acerca de estudos da
biodiversidade e caraterização dos ecossistemas;
e desenvolver um Plano
Municipal de Ambiente e
Sustentabilidade em Viana com base na experiência de S. Leopoldo.

Assim, neste âmbito,
em outubro, um técnico
do CMIA vai uma semana
a S. Leopoldo para ajudar
a operacionalizar o projeto e, depois, um técnico do município brasileiro voltará a Viana.
Os dois autarcas debateram vários temas de interesse comum.

em ponte de Lima, até 30 de setembro, com entrada livre

Festival O Centro Histórico de Ponte de Lima acolhe, a partir do dia 3 de julho, terça-feira, o festival "Percursos Musicais". O evento, que
decorre até ao dia 20, vai promover 30 espetáculos variados, todos com entradas gratuitas.
De acordo com a organização, os espetáculos
vão animar sete espaços do Centro Histórico,
de forma alternada, «numa conjugação perfeita e única de património arquitetónico e música», com término no dia 20 de julho.
As honras de abertura do festival vão estar
a cargo de La Mar de la Música Ensemble, no
Largo de S. João, às 22h00 do dia 3 de julho.
Rua Formosa / Pereiras, Largo da Picota, Rua
Cardeal Saraiva/Largo da Matriz, à Escadaria
da Capela das Pereiras e Avenida dos Plátanos
são alguns dos locais que vão receber o festival
"Percusor Musicais".
Os espetáculos vão decorrer em diferentes horários, com destaque para as 22h00 e às 15h00,
sobretudo na Avenida dos Plátanos.
No dia 8, destaque para o concerto dos Vencedores do Concurso Internacional de Sopros
do Alto Minho, na Avenida dos Plátanos.

Palacete Villa Moraes recebe
coleção da Fundação Serralves
Palacete Villa Moraes, em Ponte de
Lima, recebe "Regresso do Objeto.
Arte dos Anos 1980 na
Coleção de Serralves". A
exposição temporária organizada pelo Museu de
Arte Contemporânea da
Fundação de Serralves vai
estar patente ao público
até ao dia 30 de setembro.
De acordo com a autarquia, a vinda de Serralves
até Ponte de Lima enquadra-se no protocolo celebrado entre o Município
e a Fundação de Serralves, pelo qual o Município acede ao estatuto de
Fundador de Serralves.

DR

"PERCURSOS DA MÚSICA" PROMOVE
30 ESPETÁCULOS COM PONTE DE LIMA

O

Presidentes da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes; e Ana Pinto, da Serralves

Esta parceria permitirá
às duas partes a realização de ações em conjunto, a nível cultural, educa-

cional e ambiental. Tanto
Vítor Mendes, presidente da Câmara de Ponte de
Lima como Ana Pinho,

presidente da Fundação
de Serralves, saudaram
esta primeira iniciativa,
esperando que haja mais.
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Município de viana do castelo publica primeira edição

BREVEs

Revista “Viana loves You”
lançada para captar turistas

EMBAIXADOR DE FRANÇA
NOS 140 ANOS DA PONTE EIFFEL

DR

viana do castelo O embaixador de França em Portugal, Jean-Michel Casa, vai estar presente nas comemorações dos 140 anos da Ponte Eiffel, em Viana do Castelo,
hoje, às 10h00, assim como
os tetranetos do engenheiro da ponte, Gustave Eiffel, anunciou a Câmara
Municipal.
O ministro da Cultura,
Luís Filipe Castro Mendes,
e a secretária de Estado dos
Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, vão estar também
presentes nas celebrações, para um encontro
com cidadãos, no Teatro Municipal, intitulado
“Património Cultural e a Identidade Europeia”.

CDU DE ARCOS DE VALDEVEZ
QUESTIONA CÂMARA SOBRE
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO
Publicação está em português e inglês

política O Grupo Municipal da CDU de Arcos
Câmara Municipal
de Viana do Castelo acaba de lançar
a primeira edição
da revista “Viana Loves
You”, direcionada para o
turismo.
Publicada em português e inglês e com uma
primeira tiragem superior a 10 mil unidades,
a revista será distribuída pelas unidades hoteleiras do concelho, para

A

ser colocada nos quartos
dos hóspedes, com propostas para viver e sentir
Viana do Castelo.
Na primeira edição,
que abrange o trimestre
junho, julho e agosto, são
apresentadas "10 Formas
de Viver Viana", que destacam a Ponte Eiffel, o Roteiro do Azulejo, a Estátua do Folclore Minhoto,
Rua de Viana, Praia Norte, a paisagem de Santa

Luzia, o museu do navio
Gil Eannes, o Traje à Vianesa, Jardim da Marina e
Mercado Municipal.
O destaque vai para a
Romaria em Honra de
Nossa Senhora da Agonia, que acontece de 17 a
20 de agosto, com quatro
páginas de fotografias e
informações sobre a rainha das romarias.
No que toca às "10 Formas de Sentir Viana", a

Feira Medieval de Viana
do Castelo, a Feira do Livro, Jazz na Praça da Erva,
Campeonatos do Mundo
de Kitesurf e Windsurf,
Festival Wine & Blues,
Festival Internacional de
Folclore do Alto Minho,
Feira de Artesanato da Romaria D’Agonia, Neopop
e Campeonato do Mundo
de Bodyboard são as sugestões apresentadas nesta primeira edição.

de Valdevez está a questionar a Câmara no caso
de um arrendamento de três frases destinadas
aos armazéns e oficinas municipais.
O grupo municipal pergunta até que ponto os cofres do município seriam beneficiados
se a decisão fosse comprar um terreno para os
serviços em questão.
O grupo informa que se vai realizar uma moção à Câmara Municipal, «que será votada em
sede de Assembleia Municipal, recomendando a denúncia do contrato e a concretização
de outra solução, designadamente a aquisição
ou aproveitamento de terrenos públicos, para a
instalação dos serviços municipais em questão».

obras em vila praia de âncora

Câmara de Caminha está a executar
a obra "Infraestruturas do Loteamento da Rua Miguel Bombarda e Lugar da Erva
Verde", em Vila Praia de
Âncora, resolvendo problemas que subsistiam há
algum tempo.
As obras devem estar
concluídas dentro de um
mês e está orçada em mais
de 70 mil euros.

A

Dos trabalhos fazem
parte a conclusão do arranjo urbanístico do topo norte junto à rua Miguel Bombarda, isto é, a
colocação de passeios, em
microgranito, e ajardinamento do canteiro central, assim como a execução do estacionamento.
A Câmara está também
a executar toda a envolvente ao Lote 3, no topo
sul, cujos trabalhos in-

cluem a execução de passeios, infraestruturas e
estacionamento.
A Câmara vai proceder
à pavimentação da segunda camada em tapete betuminoso da faixa de rodagem do arruamento
central. O vereador com
o pelouro das obras públicas, Rui Lages, esteve no
local a fim de acompanhar
os trabalhos e o desenvolvimento dos mesmos.

DR

Câmara de Caminha investe 70 mil euros
para melhorar infraestruturas no concelho
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DESPERTAR ESPERANÇA
ANO PASTORAL 2017/2018

guei

Testemunhas da esperança que os habita. Quando um cristão comum
participa na Eucaristia dominical, vive fielmente o matrimónio, procura
amar a família, o próximo, aqueles com quem se encontra, e se esforça por
partilhar com os necessitados o fruto do seu trabalho honesto, isso já é
suficiente. ENZO BIANCHI
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D. Francisco Senra Coelho recebe o pálio no dia 2 de setembro, em Évora, das mãos do núncio apostólico

Papa Francisco alertou ontem no Vaticano, para a tentação
dos «triunfalismos
vazios» na Igreja Católica,
numa celebração com os
novos cardeais e arcebispos metropolitas, de dezenas de países.
«Jesus, não separando
da cruz a glória, quer resgatar os seus discípulos, a
sua Igreja, de triunfalismos
vazios: vazios de amor, vazios de serviço, vazios de
compaixão, vazios de povo», disse, na homilia da
missa a que presidiu na
Praça de São Pedro.
Na solenidade dos
apóstolos Pedro e Paulo,
padroeiros de Roma, o
Santo Padre convidou todos os responsáveis católicos a «entrar em contacto
com a existência concreta dos outros», o «drama
humano real», para dar
a conhecer ao mundo «a
força revolucionária da
ternura de Deus».
«O Ungido de Deus leva
o amor e a misericórdia do
Pai até às extremas consequências. Este amor misericordioso exige ir a todos
os cantos da vida para alcançar a todos, ainda que
isso custe o "bom nome",
as comodidades, a posição… o martírio», observou.
A celebração começou
com a bênção dos pálios,
uma insígnia litúrgica de
honra e jurisdição da Igreja Católica; estes foram
colocados na noite anterior junto do túmulo do

DR

Papa benze os pálios dos novos arcebispos
e alerta para «triunfalismos vazios»

O

ao Papa e seus «legítimos
sucessores».
Esta insígnia é feita
com a lã de dois cordeiros brancos benzidos pelos Papas na memória litúrgica de Santa Inês, a
21 de janeiro, e simboliza o Bom Pastor que leva nos ombros o cordeiro até dar a sua própria
vida, como recordam as
cruzes negras bordadas.

Núncios
entregam
os pálios

Os pálios que serão entregues aos novos arcebispos foram colocados junto ao túmulo do apóstolo Pedro

apóstolo Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, e foram transportados
durante a celebração para
junto de Francisco.
«Como Pedro, também nós podemos confessar com os nossos lábios e o nosso coração não
só aquilo que ouvimos,
mas também a experiência concreta da nossa vida:
fomos ressuscitados, acudidos, renovados, cumulados de esperança pela
unção do Santo», declarou o Papa.
Um dia depois de o Pa-

pa ter criado 14 cardeais
de 11 países, incluindo
D. António Marto, bispo
de Leiria-Fátima, a celebração de ontem voltou
a ter marca de universalidade, com orações em
aramaico (língua falada
por Jesus e usada ainda
hoje na Liturgia da comunidade católica no Iraque), português, chinês e
japonês.
A solenidade de São
Pedro e São Paulo trouxe a Roma, como é tradição, uma delegação do
Patriarcado Ecuménico

de Constantinopla (Igreja Ortodoxa).

D. Francisco
recebe o pálio
a 2 de setembro
O novo arcebispo de Évora, D. Francisco Senra
Coelho, receberá a 2 de
setembro o pálio abençoado pelo Papa Francisco, insígnia litúrgica
de honra e jurisdição da
Igreja Católica.
A faixa de lã branca,
com seis cruzes negras de
seda, foi recebida ontem
na Praça de São Pedro,

no Vaticano, pelo núncio apostólico em Portugal, D. Rino Passigato,
que a vai depois impor
ao arcebispo metropolita, aquando da sua entrada solene em Évora.
No dia dos padroeiros de Roma, São Pedro
e São Paulo, 39 arcebispos nomeados nos últimos 12 meses proferiram
um juramento no qual cada um se comprometeu
a ser «sempre fiel e obediente» ao «beato Pedro
apóstolo», à «santa, apostólica Igreja de Roma»,

Em 2015, Francisco decidiu modificar a celebração de entrega dos pálios aos novos arcebispos
metropolitas, deixando
de impor esta insígnia
no Vaticano, uma tarefa
agora confiada aos núncios apostólicos (representantes diplomáticos
da Santa Sé).
A entrada solene de
D. Francisco Senra Coelho,
de 57 anos, na Arquidiocese de Évora está agendada para o domingo, 2 de
setembro de 2018, pelas
17h00, na catedral local.
O pálio é envergado
pelos arcebispos metropolitas nas suas dioceses
e nas da sua província
eclesiástica.
Este sistema administrativo veio da divisão civil
do Império Romano, depois da paz de Constantino (313). Em Portugal há
três províncias eclesiásticas: Braga, Lisboa e Évora.
Redação/Ecclesia
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Maioria dos deputados votou a favor da distinção
M

Breve

Caminha A igreja paroquial de Azevedo, no arciprestado de Caminha, acolhe, no dia 3 de julho,
as festividades em honra de São Tomé.
Durante a tarde, decorre a visita aos doentes
da comunidade, seguindo-se, às 18h00, um período de confissões. A partir das 18h30, realiza-se o ofício de vésperas e, às 19h00, celebra-se a missa.
«Terá sido no ano 1513, que Martim Annes de
Azevedo mandou edificar a ermida de São Tomé, para comodidade dos moradores de Azevedo, que ficavam distantes do Mosteiro de São Pedro de Varais, então igreja matriz das povoações
hoje chamadas Azevedo e Vile», explica uma nota enviada ao Diário do Minho.
O documento refere que, «em 3 de abril de
1621, o arcebispo de Braga D. Afonso Furtado de
Mendonça, estando em Azevedo, sagrou a ermida de São Tomé, transformando-a em igreja matriz da nova freguesia de Azevedo».
«A partir desse dia, a imagem de “S. Thomé”
deixou de estar no lugar central da ermida e passou a estar num altar digno, mas secundário da
nova igreja paroquial. É, atualmente, celebrado
a 3 de julho, com a eucaristia e sermão», conclui.

Assembleia da República aprovou
ontem, sem qualquer deputado contra, um voto de louvor
tr
do PSD e CDS-PP pela
d
nomeação do padre José
n
Tolentino de Mendonça
T
para arquivista do Arquip
vo Secreto do Vaticano e
v
bibliotecário da Santa Sé.
b
Além do PSD e do
CDS-PP, também a maioC
rria dos deputados do PS
votaram a favor, mas
v
Bloco de Esquerda, PCP,
B
PEV, PAN optaram pela
P
abstenção.
a
Juntaram-se ainda às
abstenções quatro deputaa
das da bancada socialista:
d
Isabel Santos, Isabel MoIs
rreira, Wanda Guimarães e
Catarina Marcelino.
C
O Papa Francisco nomeou na passada terçam
--feira o padre José Tolentino Mendonça para
le
arquivista do Arquivo Sea
creto do Vaticano e biblioc
tecário da Santa Sé.
te
José Tolentino de Mendonça, de 52 anos, tem
d
desempenhado as fund

DR

Tolentino Mendonça recebe
voto de louvor do Parlamento

AZEVEDO CELEBRA SÃO TOMÉ

DR

A

Tolentino Mendonça foi nomeado arquivista do Vaticano pelo Papa Francisco

ções de vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e diretor da
respetiva Faculdade de
Teologia.
Segundo o texto conjunto do PSD e CDS-PP, o
padre e poeta madeirense «passa agora a tutelar a
mais antiga biblioteca do
mundo, um reconhecimento pelo seu percurso ímpar no seio cultural,
intelectual e religioso».
«Um dos mais destaca-

dos teólogos portugueses
com projeção internacional, a sua vasta obra teológica tem sido norteada pela interseção entre
o cristianismo e a cultura. Na área das letras, tem
sido distinguido com diversos prémios pela sua
obra poética e ensaística,
salientando-se a sua sensibilidade e sentido de estética literária. Através da
sua atividade académica,
cultural e religiosa, tem in-

centivado o diálogo plural
renovado com a sociedade», lê-se no texto.
No voto aprovado, o
parlamento «louva a nomeação do padre José Tolentino Mendonça para
Arcebispo Arquivista do
Arquivo Secreto do Vaticano e Bibliotecário da Santa Sé – ato que engrandece o nome de Portugal, da
Igreja Católica Portuguesa
e das letras portuguesas».
Redação/Lusa

EUCARISTIAS NA CIDADE DE BRAGA E SANTUÁRIOS

De 2ª a Sábado de Manhã
07:45 | Externato Paulo VI | S. Lázaro
08:00 | Carmo | Bom Jesus (d)
| Pópulo | Asilo de S. José | Visitação | Sameiro
08:30 | Catedral | Terceiros (h)
| S. Victor-o-Velho (b | n)
09:00 | Carmo | Senhora-a-Branca (b | h)
09:30 | Misericórdia
10:00 | Sameiro | S. João do Souto
10:30 | Congregados
11:00 | Santa Cruz
11:30 | Catedral
12:00 | Congregados
12:30 | Capela de S. Barnabé
15:55 | Igreja de S. Marcos (b | h)
16:30 | Sameiro
17:00 | Bom Jesus (h) | Congregados
| Maximinos (c)
17:15 | Casa de Saúde Bom Jesus (Nogueiró) (m)
17:30 | Catedral | Salvador (b)
18:00 | Terceiros (a) | Santa Cruz | S. Vicente
18:30 | S. Lázaro | S. Victor | Santo Adrião
19:00 | Sra-a-Branca (b) | Ferreiros | Lamaçães (g) |
Gualtar (igreja nova) | Lamaçães (g) | S. João Batista
(Nogueira)
19:15 | Maximinos | Cividade (b) | Lomar
19:30 | Fraião (i)

Sábados de Tarde e Vésperas de Dias Festivos

Domingos e Dias Festivos

16:00 | Pópulo (b | d) | Cemitério (a)
16:30 | Sameiro
17:00 | Congregados | Maximinos | Salvador
17:30 | S. Lázaro | Catedral | Ferreiros (c | d)
18:00 | Santa Cruz | Capela de S. Miguel-o-Anjo
(Maximinos) | S. Vicente
18:30 | Terceiros (a) | Santo Adrião | Santa Justa (b | j) |
Capela do Senhor dos Milagres (Lomar) (b | j) | S. João
Baptista (Nogueira) | Gualtar (igreja nova) | S. Victor (g)
19:00 | Senhora-a-Branca (b | o) | Senhor das Ânsias (b)
| Fraião
19:15 | S. Sebastião das Carvalheiras (b) | Lomar
20:30 | Ferreiros (d)
21:00 | Maximinos | Capela do Espírito Santo
22:00 | Congregados

07:30 | Sameiro | Montariol
07:45 | Lomar | Externato Paulo VI
08:00 | Carmo | Teresinhas | Bom Jesus | Maximinos
| Gualtar (igreja velha) | Asilo de S. José | Lamaçães |
Terceiros
08:30 | S. Lázaro | Sameiro | Catedral | S. Victor
| Ferreiros (C. Misericórdia) | S. Victor-o-Velho (b)
09:00 | Pópulo | S. Vicente (Sr. Injúrias) |Congregados |
Capela de S. Miguel-o-Anjo (Maximinos) | S. João Baptista
(Nogueira) | Fraião
09:30 | Sameiro | Misericórdia | Ferreiros
|Montariol | S. João da Ponte| S. João Batista (Nogueira)
10:00 | Carmo | S. Victor (c) | Maximinos (c)
| S. Vicente | Enguardas (b) | Armada
| Sta. Maria Madalena | Igreja de São Paulo (Cividade) |
Lomar | Colégio S. Caetano (c)| Capela do Espírito Santo
10:25 | Igreja de S. Marcos
10:30 | Pópulo (b) | Senhora-a-Branca (b) | Sameiro |
Congregados | Visitação | Seminário de Fraião
11:00 | Bom Jesus | Santa Cruz | Santo Adrião
| Ferreiros (b) | Casa de Saúde Bom Jesus (Nogueiró) |
Gualtar (igreja nova)
| S. João Baptista (Nogueira) | Lamaçães (c)
11:15 | S. Victor | Lar de Santa Tecla
11:30 | S. Lázaro | Sameiro | Carmo | Catedral
| Maximinos | Guadalupe (b)
12:00 | Pópulo | Congregados | S. Vicente

12:30 | Senhora-a-Branca (a)
16:00 | Pópulo | Hospital de Braga
16:30 | Sameiro
17:00 | Bom Jesus | Salvador
17:30 | S. Lázaro
18:00 | Catedral | Santa Cruz
18:30 | Carmo (c) | Terceiros (a) | Santo Adrião (a)
19:00 | Maximinos (c) | S. Vicente
19:30 | S. Victor | Igreja de São Paulo (b | l)
21:30 | Igreja de São Paulo (Cividade)
Observações
a) Exceto julho e agosto | b) Exceto agosto
c) Exceto julho, agosto e setembro
d) Só ao sábado | e) Só julho, agosto e setembro
f) Exceto agosto e setembro
g) Hora de verão: 19h30
h) Exceto ao sábado
i) Hora de verão: 20h00
j) De quinze em quinze dias
l) Exeto Dia de Corpo de Deus
m) Ao sábado é às 11:00
n) Exceto segunda e sábado
o) Não é celebrada todos os dias
Santuário de S. Bento da Porta Aberta
Segunda a sábado: 10:30
Vespertina: 16:00
Dominicais: 9:30; 11:30; 16:00
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Espaço Aberto

Nos artigos enviados para o Diário do Minho destinados a esta secção deve constar
a identiﬁcação completa dos seus autores (nome, morada, n.º de B.I. e contacto).

CIAB – TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

Dísticos de informação ao consumidor
direito à informação constitui um dos
mais basilares direitos do consumidor.
De facto, é através de uma
informação clara, esclarecida e completa que este constitui uma vontade
firme de contratar, de adquirir este ou aquele produto ou serviço.
COMUNICAR AO
CONSUMIDOR, é uma
Medida SIMPLEX que visa disponibilizar aos operadores económicos uma
ferramenta que lhes permite organizar e divulgar,
de forma mais simples e
acessível, todas as informações obrigatórias ou facultativas que atualmente
se encontram afixadas, em
formato papel, nos estabelecimentos comerciais. Para o efeito foi criada uma
Plataforma com a desig-

ria; 9) proibição de venda
de produtos de tabaco; 10)
restrições à venda e consumo de bebidas alcoólicas, entre muitas dezenas
de dísticos.
Alguns são de afixação
obrigatória (como seja o
horário de funcionamento, ou a existência de sistema de videovigilância, ou
do livro de reclamações),
já outros são meramente
facultativos (como sejam
os dísticos contendo informação sobre a disponibilização de wifi, ar condicionado, website ou ainda
a existência de Apps que

podem ser descarregadas).
O agente económico
apenas tem de identificar
naquela Plataforma o tipo
de estabelecimento que
possui (em função do código da atividade económica dominante). Seguidamente vai construindo
um painel com os diversos
dísticos que pretende selecionar. Finalmente, pode proceder à impressão
do painel à escala de 100%
ou disponibilizar o painel
em formato eletrónico.
Deve por último afixar
o painel que criou de forma vísivel e legível no estabelecimento em causa.
Esta plataforma permite às empresas, o acesso a todos os dísticos que
contém as obrigações de
informação ao consumidor associadas à atividade que exerce. No entan-

portes. Tudo isto me leva
a concordar que, efetivamente, aqueles argumentos não são desculpas, mas
sim factos.
Conduzo todos os dias
e não gosto. Não da con-

dução em si, mas dos
constantes engarrafamentos, nas artérias do centro
histórico como na circular
urbana, da falta de saber
estar e conviver de quem
conduz, de me ver obrigada a estar fechada numa
caixa que em nada contribui para a minha salubridade, tudo isto por falta
de alternativas verdadeiramente eficazes e seguras. Quero que a cidade
em que vivo me dê escolha. Não quero ter que
procurar outra, quero que
esta o faça.
Todos temos as nossas causas. A mobilidade
é a minha. Mas há causas
mais perdidas do que outras, mais difíceis do que
outras. A mobilidade é tomada por muitos como

O

nação “COMUNICAR AO
CONSUMIDOR” (disponível no seguinte endereço
eletrónico: www.comunicarconsumidor.gov.pt)
que disponibiliza gratuitamente aos agentes económicos os dísticos de informação ao consumidor
necessários ao exercício da
sua atividade.
Estão disponíveis dísticos relativos a todas as
situações dos estabelecimentos comerciais, como seja: 1) a identificação
do estabelecimento comercial; 2) o horário de
funcionamento; 3) Livro

de reclamações; 4) Tabaco: proibição de fumar; 5)
Resolução Alternativa de
Litígios; 6) Tabaco: fumadores; 7) Símbolo internacional de acessibilidades;
8) Para os estabelecimentos de restauração e bebidas existem diversas
possibilidades de dísticos
relativos a várias restrições
de acesso ou permanência
naquele tipo de estabelecimentos, como sejam: a
restrição de acesso a animais de companhia, com
exceção dos cães de assistência, ou de consumo ou
despesa mínima obrigató-

to, o agente económico
deve sempre certificar-se de que cumpre a legislação em vigor.
Caso pretenda saber
mais sobre este assunto, contacte o CIAB: em
Braga: na R. D. Afonso
Henriques, n.º 1 (Ed. da
Junta de Freguesia da Sé)
4700-030 BRAGA * telefone: 253 617 604 * fax:
253 617 605 * correio eletrónico: geral@ciab.pt ou
em Viana do Castelo: Av.
Rocha Páris, n.º 103 (Villa Rosa) 4900-394 VIANA DO CASTELO * telefone 258 809 335 * fax
258 809 389 * correio eletrónico: ciab.viana@cm-viana-castelo.pt , ou ainda diretamente numa das
Câmaras Municipais da
sua área de abrangência
ou em www.ciab.pt.

BRAGA CICLÁVEL

MARTA SOFIA SILVA

ão vários os argumentos apresentados por muitas pessoas para a utilização
diária do automóvel nas
suas deslocações em detrimento de meios de transporte mais suaves, como
a bicicleta ou os transportes públicos. Insegurança
das infraestruturas, mentalidade e falta de respeito
pelo próximo e pelo Código da Estrada por par-

S

te dos condutores, condições atmosféricas, longas
distâncias, abrangência
insuficiente da área de
afetação dos transportes públicos ineficácia e
incumprimento de horários de circulação dos
transportes públicos, entre outros.
E sabem que mais?
Desde que, por motivos
profissionais, comecei a
trabalhar fora do centro
da cidade, me apercebi
que por maior que seja a
boa vontade em utilizar a
bicicleta ou o autocarro,
o facto é que isso se demonstrou rapidamente
inviável. Desde autocarros que não cumprem horários e, por várias vezes,
nem aparecem, até às altas velocidades atingidas

DR

Sem alternativas

pelos carros no trajeto que
faço diariamente, já para
não falar na total ausência
de vias cicláveis, o facto é
que não me sinto segura
nem assegurada pelo sistema alternativo de trans-

acessória, mas é um dos
fatores determinantes para a qualidade de vida. É
essencial.
“Até que a voz me doa”,
como cantava a Maria da
Fé? Vou tentando. Vou erguendo a voz em defesa
da mobilidade suave e da
bicicleta. Já está um pouco rouca e cansada, mas
muitas vezes tem necessidade de descansar para voltar à luta. E voltou.
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DESPORTO
Braga quer o pódio
O SC Braga joga, esta manhã, no reduto do
Belenenses, em partida relativa à 10.ª e última
jornada do Nacional de Juvenis (apuramento
de campeão).
Aos minhotos basta um empate para garantir um lugar no pódio. À mesma hora, no Caixa Futebol Campus, no Seixal, Benfica e Porto decidem quem é campeão.

CC TAIPAS PODE SUBIR
AOS NACIONAIS
O CC Taipas poderá, em
breve, ser "convidado" pela
AF Braga para jogar no
Campeonato de Portugal.

portugal joga hoje com o uruguai em sochi

William Carvalho é dúvida
pedro vieira da silva

selecionador de Portugal, Fernando Santos, revelou, ontem,
que toda a equipa
está apta para defrontar
hoje o Uruguai nos oitavos de final do Mundial
2018, persistindo apenas a
dúvida quanto a William
Carvalho.
«À partida, estarão todos aptos, mas o William
teremos de ver daqui a algumas horas», disse, deixando a dúvida quanto à
utilização do trinco da formação das "quinas", tota-

O

voleibol

AVC de Famalicão encontra espanholas
As equipas portuguesas ficaram ontem a conhecer os
adversários na Taça Challenge. No setor feminino, o
AVC Famalicão defronta na segunda ronda as espanholas do Laguna Tenerife e o Clube K as belgas do
Hermes Oostende. O Sporting joga com os luxemburgueses do VC Fentange. O Benfica defronta os cipriotas do Pafiakos Pafos e o Caldas os suíços do Chênois.

IV TRIATLO DAS
ANDORINHAS ESPERA
180 PARTICIPANTES

O Vitória SC anunciou,
ontem, a contratação do
lateral-esquerdo Florent
(ex-Estoril).

FPF

nacional dejuvenis

VITÓRIA SC CONTRATA
DEFESA FLORENT

William Carvalho na sessão de ontem em terras russas

lista dos três desafios da
fase de grupos.
Com ou sem o único
"6" puro da seleção em
campo, Fernando Santos
reconheceu que o grupo
precisa e sente o apoio de
todo o país – não há números, mas em Sochi dificilmente haverá mais de
1000 adeptos a deslocar-se desde solo nacional.
Portugal e Uruguai defrontam-se hoje, pelas
21h00 locais (19h00 em
Lisboa), marcado para o
Estádio Fisht, em Sochi,
com arbitragem do mexicano César Arturo Ramos.
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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

3

15 junho

Sex

16h00 - Sport TV

Marrocos

0

1

Irão

4

15 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Portugal

3

3

Espanha

5

16 junho

Sáb

11h00 - RTP 1

França

2

1

Austrália

Kazan

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

Volgogrado

G

Saransk

H

Moscovo

H

São Petersburgo

A

14

18 junho

Seg

19h00 - RTP 1

Tunísia

1

2

Inglaterra

15

19 junho

Ter

13h00 - RTP 1

Colômbia

1

2

Japão

16

19 junho

Ter

16h00 - Sport TV

Polónia

1

2

Senegal

17

19 junho

Ter

19h00 - Sport TV

Rússia

3

1

Egito

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

22

21 junho

Qui

16h00 - SIC

23

21 junho

Qui

19h00 - Sport TV

Ecaterimburgo

A

São Petersburgo

B

Sóchi

B

Moscovo

B

Rostov do Don

A

Irão

0

1

Espanha

Kazan

B

Dinamarca

1

1

Austrália

Samara

C

França

1

0

Peru

Ecaterimburgo

C

Argenna

0

3

Croácia

Níjni Novgorod

D

24

22 junho

Sex

13h00 - Sport TV

Brasil

2

0

Costa Rica

São Petersburgo

E

25

22 junho

Sex

16h00 - Sport TV

Nigéria

2

0

Islândia

Volgogrado

D

26

22 junho

Sex

19h00 - RTP 1

Sérvia

1

2

Suíça

Kaliningrado

E

27

23 junho

Sáb

13h00 - Sport TV

Bélgica

5

2

Tunísia

Moscovo

G

28

23 junho

Sáb

16h00 - Sport TV

Coreia do Sul

1

2

México

Rostov do Don

F

29

23 junho

Sáb

19h00 - RTP 1

Alemanha

2

1

Suécia

Sóchi

F

30

24 junho

Dom

13h00 - Sport TV

Inglaterra

6

1

Panamá

Níjni Novgorod

G

31

24 junho

Dom

16h00 - Sport TV

Ecaterimburgo

H

32

24 junho

Dom

19h00 - RTP 1

Kazan

H

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

Japão

2

2

Senegal

Polónia

0

3

Colômbia

Arábia Saudita

2

1

Egito

Volgogrado

A

Uruguai

3

0

Rússia

Samara

A

Espanha

2

2

Marrocos

Kaliningrado

B

1

Portugal

Saransk

B

2

Peru

Sóchi

C

40

26 junho

Ter

19h00 - RTP 1

Nigéria

1

2

Argenna

São Petersburgo

D

41

27 junho

Qua

15h00 - RTP 1

Coreia do Sul

2

0

Alemanha

Kazan

F

42

27 junho

Qua

15h00 - Sport TV

México

0

3

Suécia

Ecaterimburgo

F

43

27 junho

Qua

19h00 - Sport TV

Suíça

2

2

Costa Rica

44

27 junho

Qua

19h00 - RTP 1

Brasil

2

0

Sérvia

45

28 junho

Qui

15h00 - RTP 1

46

28 junho

Qui

15h00 - Sport TV

47

28 junho

Qui

19h00 - SIC

48

28 junho

Qui

19h00 - RTP 1

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

49

30 junho

Sáb

19h00 - RTP

50

30 junho

Sáb

15h00 - SportTV 1

Japão

1

0

Polónia

Senegal

0

1

Colômbia

Níjni Novgorod

E

Moscovo

E

Volgogrado

H

Samara

H

Inglaterra

0

1

Bélgica

Kaliningrado

G

Panamá

1

2

Tunísia

Saransk

G

OITAVOS DE FINAL
Uruguai
França

Portugal

Sóchi

Argenna

Kazan

51

1 julho

Dom

15h00 - SIC

52

1 julho

Dom

19h00 - SportTV 1

53

2 julho

Seg

15h00 - SportTV 1

54

2 julho

Seg

19h00 - RTP 1

Bélgica

Japão

Rostov do Don

55

3 julho

Ter

15h00 - RTP 1

Suécia

Suíça

São Petersburgo

56

3 julho

Ter

19h00 - SportTV 1

N.º

Data

Dia

Hora - Canal

57

6 julho

Sex

15h00 - 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

Espanha

Cidade

Rússia

Croácia

Dinamarca

Brasil

México

Colômbia

Inglaterra

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
1
2
3

9
8
5
2

Golos
:
2
:
3
:
8
:
11

Pts
9
6
3
0

D
1
1
1
2

5
4
4
2

Golos
:
:
:
:

Pts
6
4
4
3

Grupo B
V
1
1
1
0

E
2
2
1
1

Grupo C
V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

Grupo D
Classificação
1 Croácia
2 Argentina
3 Nigéria
4 Islândia

J
3
3
3
3

V
3
1
1
0

E
0
1
0
1

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

J
3
3
3
3

V
2
1
1
0

E
1
2
0
1

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

J
3
3
3
3

V
2
2
1
1

E
0
0
0
0

Grupo G
Classificação
1 Bélgica
2 Inglaterra
3 Tunísia
4 Panamá

J
3
3
3
3

Classificação
1 Colômbia
2 Japão
3 Senegal
4 Polónia

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

Grupo H
V
2
1
1
1

E
0
1
1
0

2
4
4
5

Níjni Novgorod
Samara

Moscovo
Cidade

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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Pela conquista da Taça Nacional de juniores
torneio lopes da silva

As seleções de futebol (sub-14) das associações
de Lisboa e Porto disputam, esta manhã, a partir das 11h00, no Estádio 1.º de Maio, em Braga,
a final do Torneio Lopes da Silva.
Os dois conjuntos somaram, ontem, o quinto triunfo consecutivo na prova.
Resultados:
Angra do Heroísmo-Vila Real .................... 0-0
Bragança-Évora ............................................... 0-1
Portalegre-Santarém .................................... 0-0
Coimbra-Setúbal ............................................. 1-1
Lisboa-Leiria ....................................................7-0
Braga-Castelo Branco.................................... 1-0
Aveiro-Porto..................................................... 1-2
Horta-Madeira................................................ 0-2
Viana do Castelo-Ponta Delgada ................ 0-1
Guarda-Viseu ................................................... 2-1
Beja-Algarve .................................................... 3-0

António Valdemar

Equipa campeã vilaverdense
homenageada pela câmara

AF Lisboa e AF Porto
disputam hoje a final

António Valdemar

quipa feminina de
sub-19 do Vilaverdense FC foi, ontem, homenageada
pela Câmara Municipal
de Vila Verde pela conquista da Taça Nacional,
no dia 3 de junho, frente ao A-Dos-Francos, nas
Caldas da Rainha.
A comitiva do Vilaverdense, chefiada pelo presidente Monarca, foi recebida pelo presidente da
Câmara, António Vilela,
pelo vereador do Desporto, Patrício Araújo e pela vereadora da Educação, Cultura e Ação Social,
Júlia Fernandes, que entregaram a toda a equipa
uma medalha comemorativa e uma flor.
O clube retribuiu e ofereceu uma medalha da
Taça Nacional ao autarca
vilaverdense.
«É um reconhecimento
pelo que fizeram ao longo da época desportiva
e reflete aquilo que tem
sido a dinâmica desportiva no concelho de Vila Verde. A partir do momento em que os clubes
têm as instalações melhoradas foi possível desenvolver formação em

AF Braga

AF Braga

e

Elementos do Vilaverdense homenageados nos Paços do Concelho de Vila Verde

áreas muito diversificadas e o Vilaverdense tem
já muita tradição no futebol feminino. Esta taça
que conseguiram expressa
bem o que os nossos dirigentes têm feito na formação e na competição.
Não fazemos mais do que
a nossa obrigação em receber estas atletas que levaram longe o nome de
Vila Verde, que nos orgulham a todos», frisou António Vilela.
O presidente do Vilaverdense, Monarca, agradeceu ao município o ges-

to e disse que o futebol
feminino é um dos embaixadores do concelho
de Vila Verde.
«Viemos mostrar a taça ao Município. Penso
que todos deviam ter orgulho nesta equipa e que
melhorem os apoios a esta
equipa, que merece, pois
já deu três títulos nacionais ao concelho», atirou
o líder do Vilaverdense,
que se mostrou preocupado com o futuro do futebol feminino.
«Foi o melhor ano de
sempre. Para o ano vai

ser muito difícil porque
vão sair muitas jogadoras. Já fizemos captações
e até surgiram jogadoras
de Bragança nos treinos.
Continuamos a ser um
clube muito apetitoso.
Mas tem de haver muitos apoios», disse.

Terceiro troféu
Recorde-se que a Taça
Nacional foi o terceiro
troféu conquistado pela equipa de juniores do
Vilaverdense, que já tinha
ganho dois campeonatos
nacionais.

clube ainda não foi notificado pela fpf, via af braga

CC Taipas sobe ao Campeonato de Portugal?
pedro vieira da silva

CC Taipas poderá,
em breve, ser indicado pela Associação
de Futebol de Braga
para disputar o Campeonato de Portugal. O segundo lugar conquistado na época passada na
Pró-Nacional da AF Braga poderá valer a subida
de divisão.

O

A notícia foi avançada, ontem, pelo Guimarães Digital, e mais tarde confirmado, junto de
fonte da direção do clube
taipense, que revelou, todavia, que ao clube «não
chegou ainda qualquer
informação».
A AF Braga, sublinhe-se, também ainda não recebeu informação oficial
da Federação Portuguesa

de Futebol para indicar
um segundo representante para o Campeonato de
Portugal.
A primeira vaga em
aberto no Campeonato
de Portugal, pela desistência do Sporting B, será ocupada pelo segundo
classificado da Divisão de
Elite da AF Porto.
Mas devem surgir mais
duas vagas, isto porque, e

apesar de já ter terminado o prazo, as associações
de Futebol da Madeira e
de Portalegre ainda não
indicaram os seus representantes, uma vez que
os respetivos campeões
distritais (Pontassolense e Mosteirense) abdicaram do direito de subir
de divisão.
Os segundos classificados dos campeonatos

em causa declinaram o
convite para disputar o
Campeonato de Portugal,
abrindo-se, assim, portanto, mais duas vagas.

UD Airão pode subir
à Pró-Nacional
Se o CC Taipas for promovido ao Campeonato de Portugal, o UD
Airão também sairá
beneficiado.

Porque, segundo os regulamentos, a vaga que
será criada no campeonato Pró-Nacional destina-se ao melhor terceiro
classificado das duas séries da Divisão de Honra
e, neste capítulo, o clube
de Guimarães, que terminou a série B com 64
pontos, mais quatro que o
terceiro da série A, o AFC
Martim.
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vitória SC oficializou ontem a contratação de florent

Vitória FC

«É um salto na minha carreira»
Luís Filipe Silva

Vitória SC anunciou ontem a contratação do defesa
esquerdo Florent ao
Belenenses.
Este é o terceiro reforço que a direção do Vitória
SC consegue para o técnico Luís Castro, depois
das oficializações de Davidson (ex-Chaves) e Pêpê
(ex-Estoril).
Em declarações prestadas ao site oficial do Vitória SC, Florent considerou
esta mudança como «um
salto» na sua carreira.
«É um salto na minha
carreira por tudo aquilo
que o Vitória significa. Os

O

Júlio Mendes na assinatura do contrato com Florent

grupo quantum pacific

FC Famalicão

O

Miguel Ribeiro
assume gestão
do clube
Na mesma nota, o emblema de Famalicão dá conta de que Miguel Ribeiro
é o novo responsável pela gestão do clube, isto depois de cessar sete anos de
funções no Rio Ave.
Assim, o novo Conselho de Administração do
Famalicão é composto por
três elementos, destacan-

Jorge Silva, presidente do FC Famalicão

Havre representou o Leixões, Sp. Braga, Moreirense, Panetolikos (Grécia),
Lierse (Bélgica), Stromgodset (Noruega) e Saint Gallen (Suíça). A duração do
contrato não foi revelada
pelo Vitória SC

Pêpê e Davidson
também são reforços
Pêpê e Davidson também
vão reforçar a formação
vitoriana.
Pêpê chega ao Minho
por empréstimo do Benfica, depois de ter estado ao
serviço do Estoril-Praia.
Já D av i d s o n é u m
avançado que foi contratado ao Desportivo de
Chaves.

rio ave

FC Famalicão anuncia entrada
de acionista maioritário na SAD
FC Famalicão anunciou, ontem, a entrada do grupo Quantum Pacific, detido
por um israelita radicado
em Inglaterra, como novo acionista na Sociedade
Anónima Desportiva (SAD)
do clube da II.
Em comunicado, os famalicenses avançam que o
novo acionista adquiriu 51%
do capital da SAD, sendo o
objetivo o de «alterar o paradigma de gestão do futebol profissional».

adeptos são espetaculares
e exigentes mas um jogador precisa desta pressão
para evoluir. Espero ajudar o Vitória a chegar à
Europa», disse.
Como curiosidade, Florent é francês mas a sua
esposa é vimaranense e
prima do guarda-redes
Miguel Silva, pelo que o
jogador estará assim mais
perto da família, depois de
duas temporadas ao serviço do Belenenses.
Na última temporada,
Florent foi mesmo totalista na equipa de Belém
e no decurso dos dois últimos anos realizou 77 jogos. Antes, o jogador formado nas escolas do Le

do-se o presidente do clube Jorge Silva, o representante do Quantum Pacific
Group, Amit Singh, bem
como Miguel Ribeiro.
«A nova administração
está já a trabalhar na planificação da nova temporada desportiva», lê-se no
comunicado.
Sobre o Quantum Pacific Group, trata-se de um
grupo internacional de
negócios e investimento
em diferentes áreas como
companhias de navegação,
geração de energia, refinação de petróleo, produção
automóvel, entre outras,
cujo responsável máximo
é Idan Ofer, israelita radicado em Londres.
Na nota dos famalicenses é descrito que o
Quantum Pacific Group
é acionista minoritário no
Atlético de Madrid desde
novembro de 2017 e presentemente detém 32% do
clube espanhol.
Redação/Lusa

André Villas Boas novo diretor desportivo
André Villas Boas foi, ontem, apresentado como novo diretor desportivo do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, depois de ter passado um ano no
departamento de prospeção do clube sucedendo a
Miguel Ribeiro.
Com o anterior diretor apresentado hoje no FC Famalicão, da II Liga, em funções executivas na SAD, a
direção presidida por António Silva Campos escolheu
o antigo jogador, que entrou pela primeira vez no clube aos nove anos de idade.
«Está no clube onde começou muito jovem, onde foi
capitão e depois esteve no "scouting"», afirmou o líder
vila-condense na publicação no canal youtube do emblema de Vila do Conde.
André Vilas Boas, de 35 anos, pendurou as chuteiras
no final da época 2016/17 depois de 13 épocas a representar o clube, intervaladas com saídas para o FC Porto, Marítimo e Portimonense.

mundial 2018

FIFA admite rever
regra do "fair-play"
A FIFA está a planear rever a regra do "fair-play",
critério que desempatou o Japão e Senegal no
grupo H, mas considera não haver «nenhuma
necessidade de mudar», afirmou, ontem, o diretor da competição, Colin Smith.
«Após o Mundial 2018, vamos analisar [a regra], vamos ver qual é o "feedback" e a situação»,
disse Smith, garantindo que atualmente não vê
«nenhuma necessidade de mudar».
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joão salgueiro conta com 21 jogadores para atacar a pró-nacional
divisão de honra

Central Palheiras (ex-Forjães)
assinou pelo Santa Maria FC

Amigos de Urgeses
com plantel composto

Santa Maria FC

O Amigos de Urgeses prepara, com todo o
cuidado, a temporada 2018/2019, que marca
o regresso do clube vimaranense à Divisão de
Honra da AF Braga. Até agora, a equipa treinada
por Armando Jorge, que transita da época
passada, conta com 19 atletas.
O clube anunciou, esta semana, as contratações do extremo Pupa (que no último ano alinhou no Infias, e o ponta de lança Duarte (ex-Operário de Campelos).

Sete juniores promovidos
O clube promoveu sete juniores: o guarda-redes Fonseca, o lateral-direito Rafa, o defesa-esquerdo Rui Pedro, os médios Abreu, Ricardinho
e Rui Pedro (Bezaina) e o avançado Pedro Abreu.

10 permanências

Amigos de Urgeses

Do plantel que terminou a temporada passada,
transitam 10 jogadores: Atilano, Luís, Simão, Vasco Abreu, Alberto, Diogo Teixeira, Tiago Faria,
Márcio Adriano, Silva e João Leite.

Central Palheiras chega do Forjães SC, juntamente com mais quatro atletas, entre eles o médio Luís Salgueiro

pedro vieira da silva

Santa Maria FC assegurou a contratação
do central Palheiras
(ex-Forjães SC).
O técnico João Salgueiro, um dos obreiros da
subida alcançada no final de 2018/2019, tem já
confirmados 21 jogadores
no plantel.

O

O clube barcelense
anunciou, ainda, a renovação do contrato com
David Rodrigues, o 15.º
elemento a transitar da
temporada passada, que
culminou com o emblema
de Galegos (Santa Maria) a
festejar a subida à Pró-Nacional da AF Braga.
José Pedro foi o primeiro a renovar, seguin-

do-se David Rodrigues,
André Correia, Rui Rato,
Diogo Sousa, Xavi, Marinho, Rúben Ribeiro, Joel
Ferreira, Telmo Pinto, Pedro Esteves, Naifas, Márcio Lopes, Tiago Torres e
Edivaldo.
A contratação de Palheiras eleva para cinco o
número de atletas "pescados" no Forjães SC.

O Santa Maria FC já tinha assegurado os concursos de Tiago São Bento e
Luís Salgueiro (naturais
de Galegos e formados
no clube barcelense), Ricardo Martins (barcelense) e Carlinhos – todos
oriundos do emblema de
Forjães –, e ainda Branca (ex-Brito SC) e Police
(ex-Sequeirense).

no clube operário de campelos

Duarte chega para reforçar a linha avançada

Presidente José Pimenta
aceita ficar mais um ano

antigo avançado do sc braga

O avançado do Marítimo Rodrigo Pinho revelou, ontem, vontade em melhorar a marca de golos feita na
primeira temporada no clube "verde rubro" da I Liga.
«Fiz 11 golos na última época. A ideia é passar esse número. Acho que até podia ter feito mais golos na
época passada. Podia ter sido melhor, mas foi a minha
primeira época no Marítimo», disse, em conferência
de imprensa.
«A última época foi muita intensa para nós. Fiz mais
de 30 jogos, por isso, precisava deste descanso. Estive a
correr, a fazer ginásio, mas também aproveitei o tempo com a família», afirmou o avançado, que realizou
37 partidas em 2017/18.

osé Ribeiro Pimenta
vai manter-se na presidência do Clube Operário de Campelos.
O líder do emblema vimaranense tinha anunciado que estava de saída
mas, depois de ser "pressionado" pelos seus colegas de direção, resolveu
aceitar ficar mais um ano.
Será empossado, amanhã, em assembleia-geral
eleitoral.

DM

Rodrigo Pinho quer mais golos no Marítimo

J

José Pimenta quer iniciar obras para um novo campo com sintético durante o próximo ano
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extremo, de 25 anos, chega do SC mirandela. É o 11.º reforço do conjunto fafense

Jogadores da AD Fafe já começaram a realizar os habituais testes médicos

pedro vieira da silva

AD Fafe garantiu a
contratação do extremo Bruno "Angola" Rodrigues, de
25 anos, que representou,
na época 2017/2018, o SC

A

Mirandela, por empréstimo do CD Aves.
O atacante passou, ainda, por Sertanense FC e
Real SC e Benfica B.
Esta é a 11.ª contratação da turma fafense para a nova temporada.

O emblema amarelo já
tinha garantido a contratação de João Sousa (ex-Moreirense), Ibrahima
So (ex-Vilaverdense), Pedro Soares e José Oliveira
(ex-GD Gafanha), Hidélvis Jardim (ex-Operária

AD Fafe

AD Fafe

Bruno "Angola" Rodrigues reforça AD Fafe

Extremo é a 11.ª contratação para 2018/2019

Lagoa), Vasco Cruz (ex-Merelinense), Nuno Silva (ex-Farense/Sporting de
Espinho), Miguel Lemos
(ex-GD Bragança), Fred
Fangueiro (ex-Arões SC)
e Tiago André (ex-Pedras
Salgadas).

Sete renovações
e um júnior
promovido
Entretanto, a AD Fafe
anunciou as renovações
com Landinho, Ferrinho,
Felipe Martins, Richard
Ofori, Chico, João Fer-

nandes ( Joãozinho) e Korta, tendo ainda promovido o júnior André Alves.
O plantel da AD Fafe,
conjunto que continuará a ser treinado por Ivo
Castro, está praticamente fechado.

honra da af braga

CCD O Desportivo de Ronfe

Três reforços em Ronfe

David (ex-Desportivo de São Cosme) é um dos seis reforços

Desportivo de Ronfe assegurou a contratação de cinco jogadores para
2018/2019: David (ex-Desportivo de São Cosme),
Dani (ex-FC Vilarinho) e
ainda André Lemos (ex-AD Gondifelos).
O médio Nuno Silva
(ex-Bairro da Misericórdia), o extremo Vítor (ex-júnior do FC Famalicão)
e o ponta de lança Álvaro
(ex-Ruivanense).
O Desportivo de Ronfe,
que disputará a Honra da
AF Braga em 2018/2019,
já tinha assegurado a renovação de contrato com
seis futebolistas: Cris,

O

Nandinho, Rui Gonçalves, João Silva, Filipe e
Simão.
O clube vimaranense promoveu seis atletas
que estavam nos juniores: o guarda-redes Henrique, os defesas Carlinhos
e Hugo, os médios Dani e
Guedes e, ainda, o ponta
de lança Rafa.
Portanto, o técnico
Paulo Rafael, que na temporada passada comandou a equipa até ao quarto
posto da Honra (série B),
conta, nesta altura, com
20 futebolistas: seis reforços, seis ex-juniores e
oito jogadores que transitam da época passada.

ex-vilaverdense

Avançado Fausto
reforça Merelinense
O Merelinense assegurou o concurso do avançado
Fausto Lourenço, de 31 anos, que jogou, na temporada que agora finda, no Vilaverdense e, também, no Freamunde, do Campeonato de Portugal, tendo cumprido 34 jogos e marcado 3 golos.
O novo recruta do emblema de Merelim S. Pedro
jogou, ainda, nos seguintes clubes: Leixões, Académico de Viseu, Tondela e Neuchatel Xamax
(1.ª Liga da Suíça).
O Merelinense já tinha assegurado os concursos de Jorge Chula (ex-S. Martinho), Mendonça
(ex-Fátima), José Pedro (ex-Vilaverdense), Paulo
Jorge (ex-Amarante), João Ribeiro (ex-Forjães),
Henrique Vieira (ex-Maria da Fonte), Diogo Torres (ex-Felgueiras e Aliança de Gandra), Raphael
Almeida (ex-Fátima), Luiz Alberto (ex-Freamunde e Trofense), Xavi (ex-Felgueiras), tendo ainda
acertado, nos últimos dias, as renovações com
Davide, Zé Diogo, Rui Rêgo, Beck, Cadu, Luiz
Ferraz e Jorginho.
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prova disputa-se no dia 29 de julho em Sobradelo da Goma

«Tudo faremos
para que seja
uma prova marcante»
O presidente e atleta do GD Goma, Emanuel Matos, começou por agradecer à FPT por ter incluído neste IV Triatlo das Andorinhas, o apuramento para a Taça da Europa de Elites e destacou que
da parte da organização tudo farão «para que esta seja uma prova marcante e que eleve bem alto o nome da Póvoa de Lanhoso».
Relativamente à formação, Emanuel Matos
lembrou que no dia 28 de julho será realizado
uma prova de triatlo destinado aos mais novos,
o Campeonato Regional Jovem Norte (para atletas dos sete aos 14 anos).

III Trail das Andorinhas
a 22 de julho
O presidente do GD Goma lembrou ainda que
no dia 22 de julho o clube organiza também o
III Trail das Andorinhas, pertencente ao campeonato ATRP 15 km e 25 km.
Os participantes terão a oportunidade de conhecer as freguesias circundantes a Sobradelo
da Goma, visitando as margens da Barragem das
Andorinhas e subindo ao Alto do Maroiço, miradouro granítico da Lage Branca, o ponto mais
elevado do Trail Longo.

IV Triatlo das Andorinhas
espera 180 participantes
DR

Emanuel Matos, presidente do GD Goma

Luís Filipe Silva

IV Triatlo das Andorinhas disputa-se no
dia 29 de julho, a partir das 10h00 em Sobradelo da Goma, no concelho da Póvoa de Lanhoso.
A prova, organizada pelo Grupo Desportivo da
Goma, em parceria com
a Federação Portuguesa
de Triatlo, Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e Junta de Freguesia de
Sobradelo da Goma, espera pelo menos a participação de 180 triatletas (dos juniores até mais de 60 anos)
num evento que conta para o apuramento para a Taça da Europa de Elites, que
se disputa em Espanha, na
cidade de Valência; para o
Circuito Douro e Norte do

O

Apresentação da prova decorreu ontem junto à Barragem das Andorinhas

Triatlo de Estrada e para o
Circuito do Norte de Triatlo de Estrada.
A prova foi ontem apresentada em Sobradelo da
Goma, tendo como pano de fundo o espelho
de água da Barragem das
Andorinhas.
O presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, destacou que «esta prova vem
dar visibilidade à Póvoa de
Lanhoso». «Isto também é

turismo e temos um patrimóno único e invejável
e uma gastronomia ímpar. Através desta provamos ter aqui pessoas que
não conhecem a Póvoa de
Lanhoso e que vão ser bem
recebidas», disse.
Já o vereador do Desporto do município povoense,
André Rodrigues, salientou
o trabalho que o GD Goma
tem feito pelo desporto no
concelho e sublinhou «a capacidade que teve em rein-

ventar-se através de uma
modalidade diferente» e
também por não ter descurado a formação.
«Ao nível da formação
o GD Goma está a fazer
um trabalho muito interessante e o município reconhece esse trabalho e
agradece a sua colaboração. Queremos alicerçar a
formação nos clubes e orgulha-nos que o GD Goma tenha escalões de formação», destacou.

Presidente da FPT, Vasco Rodrigues

«Triatlo quebrou
a barreira do Sul»
presidente da Federação Portuguesa de
Triatlo, Vasco Rodrigues, deslocou-se ontem de Lisboa à Póvoa de
Lanhoso para marcar presença na apresentação do
IV Triatlo das Andorinhas.
O dirigente destacou o
facto de a sua modalidade
ter conseguido impor-se
na região Norte. «O Triatlo tem finalmente quebrado a barreira do Sul»,

o

disse numa alusão à proliferação de provas e clubes na região Norte.
«É importante que as
pessoas percebam a sua
dinâmica e percebam que
o Triatlo pode ser um dos
melhores promotores do
desporto ao ar livre, da
superação pessoal de cada um. Não é uma modalidade só para superheróis
como a Vanessa Fernandes, mas é também aces-

sível a coxos, como eu, e a
todos nós».
Vasco Rodrigues destacou as condições ímpares
para a realização desta prova na Póvoa de Lanhoso e
pelas caraterísticas do terreno, a FPT resolveu torná-la como de apuramento para a Taça da Europa.
O dirigente louvou ainda
o trabalho do GD Goma
«que este ano já venceu
provas nacionais».

30.06.18 / SÁBADO /

Desporto / DIÁRIO DO MINHO 29
www.diariodominho.pt

Campeonatos nacionais escolares de iniciados

Forum Braga encheu para a cerimónia de abertura

Luís Filipe Silva

cerimónia de abertura dos Campeonatos Nacionais Escolares, que estão a
decorrer em Braga, juntou
ontem mais de duas mil
pessoas no Forum Braga.
Cerca de 1500 atletas,
voluntários, membros da
organização, professores
que acompanham as comitivas e os convidados
assistiram a uma cerimónia repleta de cor, música
e movimento no renova-

Luís Covas coordenador do Desporto Escolar

Ricardo Rio:
«Queremos
propiciar a melhor
das experiências»

Luís Covas agradeceu
também aos clubes, já que
para além dos equipamentos desportivos existentes
nas escolas da cidade de
Braga, houve necessidade
de recorrer a equipamentos de alguns clubes. «O
ABC cedeu-nos o Sá Leite,
o Hóquei de Braga o pavilhão das Goladas e o Clube
de Ténis os seus campos.
O muito obrigado a
eles, pois no futuro quando muitos virem o ABC a
jogar vão dizer, já joguei
neste pavilhão».

O presidente da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio disse que a
prioridade, para além da
competição, é «propiciar a
melhor das experiências»
aos jovens que visitam a
cidade no âmbito deste
evento. «Uma oportunidade para competirem,
divertirem-se, conviver e
conhecer melhor a cidade
de Braga. Amanhã [hoje]

vamos sofrer com a seleção e no futuro sofreremos por vocês que são o
futuro», disse.
Já Sameiro Araújo, vereadora do Desporto, salientou os 12 campeonatos nacionais de iniciados
como «um dos grandes
eventos da Cidade Europeia do Desporto 2018».
Manuela Faria, Diretora
Geral dos Estabelecimento Escolares, destacou a
importância deste evento.
«Estamos satisfeitos com
os números que estamos a

Ricardo Rio com Diretor-Geral das Escolas, José Vítor Pedroso

atingir todos os anos. Todos os anos há mais participantes», disse.
José Vítor Pedroso, Diretor-Geral do Desporto Escolar, disse que «os
resultados no Desporto Escolar são importantes», mas de acordo com
os valores da ética e fair-play. «O que valoriza os
resultados são a qualidade dos nossos antagonistas. Temos que honrar os
nossos adversários numa competição saudável», disse.

DR

Luís Filipe Silva

a

do Forum Braga.
O coordenador do Desporto Escolar de Braga,
Luís Covas, destacou a
importância de organizar
este evento. «Queremos
mostrar ao país que Braga sabe organizar e receber. São 15 locais diferentes
de competição com cerca
de 1600 alunos, 160 professores mais 300 voluntários e mais cento e tal
elementos da organização. Vamos ter mais de 2
mil pessoas nesta bonita
sala», disse.

Luís Filipe Silva

DR

Cerimónia de abertura juntou mais
de duas mil pessoas no Forum Braga

Espetáculo teve muitos pontos de interesse
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taekwondo

O Rali Dakar irá decorrer no Peru de 6 a 17 de janeiro
de 2019, confirmou, ontem, a Amaury Sport Organisation (ASO), que organiza a prova de todo-o-terreno,
depois da ameaça de cancelamento por parte das autoridades peruanas. «Vamos para Lima. O Dakar foi ontem declarado pelo Governo peruano como um evento de interesse nacional. Até 6 de janeiro», escreveu a
ASO, na sua página no "facebook".
A competição, criada em 1978, foi forçada a deixar
África por razões de segurança, o que levou ao cancelamento da edição de 2008, que começava em Lisboa,
mas a ASO pondera um eventual regresso a território
africano num futuro próximo.

ANDEBOL (liga dos campeões)

Sporting encontra
"velhos conhecidos"
O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões
de andebol, ontem realizado, ditou que o
campeão nacional Sporting vai encontrar, na
"poule" C, Besiktas, Chekhovskie Medvedi e
Metalurg, que encontrou na mesma fase em
2017/18.
O lado da equipa turca, dos russos e dos macedónios, os "leões" vão ainda medir forças com
os dinamarqueses do Bjerringbro Silkeborg e os
sérvios do Tatran Presov.
A fase de grupos arranca em 12 de setembro e
decorre até 27 de fevereiro de 2019, com os primeiros dois de cada grupo de seis a apurarem-se para os oitavos de final.

andebol

Benfica vai ter equipa feminina
O Benfica vai voltar a ter uma equipa feminina nas competições nacionais de andebol em 2018/2019, competindo na 2.ª divisão, com a ambição de ascender ao escalão principal.
O andebol feminino chegou ao Benfica na época
1971/1972 e foi extinto na temporada 1993/1994, tendo tido um breve regresso em 1996/1997. O Benfica
conta com sete campeonatos de Portugal, seis taças e
duas supertaças.

Rui Bragança conquista prata
nos Jogos do Mediterrâneo
atleta português Rui
Bragança venceu,
ontem, a prata em
taekwondo na categoria -58 kg, nos Jogos
do Mediterrâneo que decorrem até amanhã em
Tarragona, Espanha, ao
perder na final com o espanhol Jesus Tortosa, número três no mundo.
O lutador olímpico
português, que representou o Vitória de Guimarães e agora veste as cores do Benfica, perdeu
as várias rondas da prova
começando por ter uma
desvantagem de 4-0, depois 8-2, até ao resultado
final de 15-2.
Antes, no combate de
acesso à final, o atleta vimaranense venceu o sérvio Milos Gladovic por
10-8.
Com esta medalha,
Portugal passa a somar
17, tendo três ouros, cinco pratas e nove bronzes.
Portugal está representado, numa competição
que teve início na semana
passada e se prolonga até
amanhã, com 232 atletas
em 29 modalidades.

O

Júlio Ferreira
(SC Braga)
com bronze
O atleta português Júlio Ferreira conquistou, ontem, o bronze em
taekwondo na categoria -80 kg, nos Jogos do
Mediterrâneo.

DR

Rali Dakar confirmado no Peru

Lutador vimaranense com a medalha

O português, do SC
Braga, lutou contra o espanhol Raul Martinez
Garcia e perdeu por 196, mas apesar da derrota
Júlio Ferreira conquistou
o bronze, falhando, porém, a oportunidade de
seguir para o combate de
luta pelo ouro.
Também ontem, a judoca portuguesa Patrícia
Sampaio venceu o bronze
na categoria -78 kg.
A atleta portuguesa venceu a judoca espanhola
Laia Talarn, num combate que se realizou em Cambrils, a cerca de 10 quilómetros de Tarragona.

DR

de 6 a 17 de janeiro

Júlio Mendes (à esquerda), do SC Braga, venceu bronze

hoje, a partir das 21h00

Downhill Urbano/Trial Bike em Paredes de Coura
aredes de Coura recebe, hoje e amanhã, o III Downhill
Urbano de Paredes
de Coura e o Open de
Trial Bike.
O DHU é aberto à par-

P

ticipação (além das categorias de competição)
de todos os interessados
que poderão participar
integrados na categoria
de promoção. O Open
de Trial Bike será realiza-

do hoje, entre as 21h00 e
as 23h00, realizando-se o
DHU no dia a seguir.

Vários obstáculos
O 3.º Downhill Urbano de
Paredes de Coura – pro-

movido conjuntamente pela Câmara Municipal de Paredes de Coura
e pela Associação de Ciclismo do Minho – «terá uma pista bastante dinâmica, aproveitando ao

máximo o declive natural
do percurso, complementada por diversos obstáculos artificiais, pretendendo simultaneamente
fazer as delícias dos pilotos em termos de condu-

ção e o deleite do público,
em termos da espetacularidade das manobras
necessárias à transposição dos obstáculos», pode ler-se na nota enviada
às redações.
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CAMP. DO MUNDO 2018

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

08h00
10h00
13h00
14h20
17h00
19h00
21h00
22h00
23h35
00h30
01h30

07h00
08h00
13h35
14h10
14h30
15h00
17h00
18h00
18h25
20h00
20h30
21h00
21h30
22h15
00h50

Bom dia Portugal
Especial Seleção
Jornal da tarde
Especial Seleção
Mundial FIFA: pré-match Uruguai x Portugal
Mundial FIFA: Uruguai x Portugal (direto)
Telejornal
As noites do Mundial
Missão 100% Português
Donos Disto Tudo
Versailles

Euronews
Zig zag
Joias para que vos quero?
Olhar a moda
Biosfera
Desporto 2
Desalinhado/Vamos à descoberta
Volta ao mundo em 80 dias sem um cêntimo
A domadora de baleias
Esec-Tv
Ao serviço da França
Club atlas
Jornal 2
Norma – From Royal Opera House
Filme: O cerco

CANAIS POR CABO

08h00 Bom dia Portugal; 10h00 3 às 10; 10h30 As horas
extraordinárias; 11h00 3 às 11; 11h10 Visita guiada; 11h50
Fotobox; 12h00 Jornal das 12; 13h00 Olhar o mundo; 13h30
A essência; 13h50 TecNet; 14h00 RTP Mundial; 15h00 3 às
15; 16h00 3 às 16; 16h15 RTP Mundial; 19h00 3 às 19; 20h00
360º; 20h50 RTP Mundial; 22h30 360º; 00h00 24 Horas

FRANÇA X ARGENTINA

Sport TV1, 15h00

URUGUAI X PORTUGAL

RTP1 e Sport TV1, 19h00

CINEMA
CINEMAX - BRAGASHOPPING

Sala 8 – HEREDITÁRIO (M/18)

Sessão: 15h00*

Sessões: 14h30 – 17h40

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)

CINEPLACE - NOVA ARCADA
Sala 1 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS – 2D(M/14)

*Diária **Sábado, domingo e feriado

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

CINEMAX - BARCELOS

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D Atmos (M/12)

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

Sala 3 – ASAS PELOS ARES – 2D (M/6)

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

Sessões: 15h30* – 15h00** – 17h30**

Sessões: 12h40 – 14h40 – 16h40

Sala 1 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)

Sala 3 – MARY SHELLEY – 2D (M/12)

Sessão: 21h40**

Sessões: 18h40 – 21h20 – 23h50

*Diária **Sábado, domingo e feriado

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h00 – 15h40 – 18h20

FÓRUM - VIZELA

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

Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP (M/6)
Sessões: 15h10 – 17h20 – 19h30

09h00 Nocias; 10h30 NXT: o próximo passo; 10h45 Cinebox;
11h00 Nocias; 12h00 Nocias; 13h00 Especial informação:
Seleção; 14h00 Especial informação: Seleção nos oitavos-de-ﬁnal; 16h00 Especial informação: pré-match Seleção; 16h30
Futsal/Final Camp. Nacional: Sporng x Benﬁca (direto);
19h00 Nocias; 20h00 Jornal das 8; 21h15 Nocias; 23h00
Mais transferências; 00h00 Nocias

Sessões: 21h00 – 00h10

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

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

09h00 Jornal síntese; 09h15 Espaços e casas; 09h30 Jornal
síntese; 09h45 Exame informáca; 10h00 Jornal síntese;
10h45 Boa cama boa mesa; 11h00 Jornal síntese; 11h45 Boa
vida; 12h00 Jornal do meio-dia (+ desporto); 13h00 Primeiro
jornal; 14h00 Jornal das 2; 14h45 Volante; 15h00 Jornal síntese; 15h40 Cartaz; 16h00 Jornal síntese; 16h15 60 Minutos;
17h00 Jornal síntese; 17h45 Imagens de marca; 18h00 Jornal
síntese; 18h45 Ó sr. árbitro; 19h00 Jornal das 7; 20h00 Jornal
da noite; 21h00 Jornal de sábado; 22h00 Diário do Mundial;
23h00 Jornal sábado; 00h00 Eixo do mal

Sala 8 – COM AMOR, SIMON (M/12)

Sala 5 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h20 – 15h30

Sala 1 – TÁXI 5 – VO (M/12)

Sala 5 – TÁXI 5 – 2D (M/12)

Sessões: 21h35 – 23h55*

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

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

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

Sala 3 – OCEAN'S 8 – VO (M/12)

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

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

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

*Sexta-feira e sábado

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

NOS - BRAGA PARQUE
06h50 Masha, Endangered Species, Lego Stars Wars,
Dragon Ball, Vingadores, Star Wars Rebels, Once
10h15 As feiticeiras
11h15 O nosso mundo
12h15 E agora o que é que eu faço?
13h00 Primeiro jornal
14h00 Alta definição
15h00 Mundial Rússia 2018
19h00 Missão Rock in Rio
19h15 Não há crise!
20h00 Jornal da noite
21h35 Missão Rock in Rio
21h45 Paixão
22h45 Vidas opostas
23h35 A festa do Mundial
23h45 O outro lado do paraíso
00h35 Missão Rock in Rio
00h50 Filme: Noite em fuga

07h00 Mundial FIFA: França x Austrália, Argenna x Islândia,
França x Peru, Argenna x Croácia, Dinamarca x França e
Nigéria x Argenna; 15h00 Mundial FIFA: França x Argenna (direto); 17h10 Mundial FIFA: Uruguai x Rússia e Irão x
Portugal; 19h00 Mundial FIFA: Uruguai x Portugal (direto);
21h10 Mundial FIFA: França x Argenna, Uruguai x Portugal
e França x Argenna

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 2 – TÁXI 5 (M/12)

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

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

Sessões: 16h30* – 21h20*

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

07h45 Voleibol Fem./Liga das Nações: meia-ﬁnal (direto);
09h50 Wrestling: Ring of Honor; 10h40 Portugal Olímpico;
11h00 Mundial F1/G.P. Áustria: treinos livres 3 (direto); 12h00
Indy Car: Wisconsin; 13h00 DTM: Norisring; 14h00 Mundial
F1/G.P. Áustria: qualiﬁcação (direto); 15h10 Ténis/ATP World
Tour 250: ﬁnal Eastbourne (direto); 17h00 Magazine rugby;
17h30 Mundial FIFA: França x Argenna; 19h35 Magazine
FIBA; 20h00 NBA Acon; 20h30 Hipismo/Concurso Saltos
Internacional: Taça das Nações, Lisboa; 21h00 Premier League
World; 21h30 Mundial FIFA: Uruguai x Portugal; 23h35 Ténis/
ATP World Tour 250: ﬁnal

Sessão: 14h00

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – leg. (M/6)
Sessões: 20h50 – 00h00

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)
Sessão: 11h30*

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

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

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

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

Sala 5 – HEREDITÁRIO (M/18)

06h25 Ladrão que rouba ladrão; 08h00 Se eu vesse asas;
09h35 Natal radical; 11h15 Terra chama Echo; 12h50 Duasamas degravatas; 14h25 Como perder um homem em 10 dias;
16h25 Hércules; 18h10 O úlmo samurai; 20h45 Gangsters
da velha guarda; 22h25 A caçada; 00h15 Procurado

06h35 Castle; 08h45 The blacklist; 09h30 Candice Renoir;
10h25 Invesg. criminal; 12h50 Rostos na muldão; 14h45
Nómada; 18h10 Batman, o início; 19h25 O cavaleiro das trevas;
22h00 O cavaleiro das trevas renasce; 00h45 Eu, Alex Cross

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

Sessão: 15h00

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

Sessões: 21h30 – 00h30

Sessões: 12h50 – 17h20 – 21h50 – 00h10

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

Sala 12 – COM AMOR, SIMON – 2D (M/12)

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

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

Sessões: 15h00 – 19h30

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

Campeões e detetives
Detetive maravilhas
O bando dos quatro
Inspetor Max
Jornal da uma
Conta-me como és
Câmara exclusiva
Filme: A onda dos sonhos
Apanha se puderes
Jornal das 8
A tua cara não me é estranha
Secret story
Super quiz

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

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

Sala 6 – OCEAN'S 8 – Atmos (M/12)

06h30
08h35
09h15
09h45
13h00
14h00
15h00
15h45
18h00
20h00
21h30
00h10
01h00

Sala 9 – A ESCOLA DA VIDA – 2D (M/6)

RÁDIO
00h00 Suave é a Noite, Aurélio Carlos Moreira; 03h00 As Músicas da Sim; 05h00 As Músicas da Sim; 07h00 Páteo das Cangas, Carlos Lopes; 10h00 Pés na Terra, Carlos Counho; 14h00
Lusofonias, José Manuel Monteiro; 15h00 Rádio Universidade;
16h00 A Sim ao Sábado, Helena Almeida; 18h30 Rosário; 19h00
Livre Trânsito Fim-de-Semana, Mariana Marques Vidal; 22h00
Casa de Fados, Carlos Lopes

RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

00h00 Sister Midnight, Sara Pereira; 01h00 Corrente Sonora, Rui Araújo; 02h00 Music Hal; 09h00 Voz dos Trópicos;
10h00 Rádio Aurora – A Outra Voz; 11h00 É apenas fumaça;
12h00 Praça do Município; 13h00 Clube de Combate, Paulo
Marques; 15h00 Musicodependência, Elisabete Apresentação; 17h00 Nunca mais me Esquece, Mafalda Oliveira; 18h00
SS 22, Artur Rodrigues; 20h00 Sem Regras; 21h00 RUM on
the Rocks, Joaquim Pedro; 22h00 Omega 3, Marcos Almeida
RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM

32

DIÁRIO DO MINHO / SÁBADO / 30.06.18

www.diariodominho.pt

VEJA SE SABE…

«Fáma é o espelho dos vários modos de viver a fé
entre o nosso povo». D. António Marto

O Cardeal D. António Augusto dos Santos Marto nasceu a 5 de
maio de 1947 na aldeia de Tronco, a __ quilómetros da cidade
de Chaves.
R: 15.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Horizontais: 1- Criançada. 2- É o quarto maior mar interior do
mundo; Bilhete numerado ulizado num sorteio. 3- Avidade
proﬁssional exercida pelos médicos. 4- Muito; Reação psíquica
e sica (agradável ou desagradável) em face de determinada
circunstância ou objeto. 5- Uliza-se no banho para lavar
o corpo; Arreganhar a tacha. 6- Armário onde se guarda a
louça. 7- Adormecido. 8- Anel; Vogais; Instuto de Apoio à
Criança (sigla). 9- Compaixão; Cobertura de bolos feita com
açúcar e claras de ovos. 10- Uma das principais refeições do
dia (plu.); Brisa.
Vercais: 1- Conjunto de coisas presas umas às outras.
2- Indeciso; Lista. 3- Que tem nádegas muito desenvolvidas.
4- Naquele lugar; Forma reduzida de ecograﬁa; Jordânia
(abrev.). 5- Veloz. 6- Suf. diminuvo; Projeção de uma imagem
ou de uma lembrança da infância sobre uma pessoa ou um
objeto. 7- Rio da Itália que banha Florença e Pisa; Nota musical; Lesoto (abrev.). 8- Estudo dos fenómenos da evolução
linguísca ao longo do tempo. 9- Afeganistão (abrev.); Nesse
caso; Levantar a ...: brindar. 10- Diminuir o impacto de (choque, queda, golpe, etc.).

6
7
8
9
10

FARMÁCIAS
Pinheiro - Rua do
BRAGA:

Caires, n.º 82

AMARES:

Mercado

BARCELOS:

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

9

1

3

6
9
4

5
8
9

2

2

8

1
3
4
8

2

4
9

8

2
1
6

3

2

8

7
6
1

8
3

A Minha Farmácia

VIANA
DO CASTELO:

Central

CABECEIRAS
DE BASTO:

Barros

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Central

CALDAS
DE VIZELA:

CAMINHA:

Beirão Rendeiro

Ferreira

CELORICO
DE BASTO:

MONÇÃO:

Pereira & Barreto

Alves Dias

ESPOSENDE:

PAREDES
DE COURA:

Calçada

Gomes
Popular

5

4

3
8

2

8
3

5
8
6
2
3
9
4
1
7

3
2
9
4
7
1
5
8
6

7
1
4
5
6
8
9
3
2

2
4
7
3
1
5
6
9
8

8
6
3
9
4
2
7
5
1

1
9
5
7
8
6
3
2
4

6
3
2
8
9
4
1
7
5

9
5
1
6
2
7
8
4
3

4
7
8
1
5
3
2
6
9

6

9
5
1
2
3
8
4
7
6

4
8
2
6
7
5
3
1
9

5
2
8
4
1
3
9
6
7

GUIMARÃES:

Lobo

PONTE
DE LIMA:

Brito

PÓVOA
DE LANHOSO:

VALENÇA:

Central

Misericórdia
VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Brito

1
2
5

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

3
1
7

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

Ferreira Leite

TELEFONES ÚTEIS

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

* Solução do número anterior

FAFE:

PONTE
DA BARCA:

5

5
4

1

4
6
8

7

5
6

7

7
3

5
7
2

1
4
7
5
9
6
2
3
8

3
9
6
7
8
2
1
4
5

8
7
4
1
2
9
6
5
3

6
1
9
3
5
7
8
2
4

2
3
5
8
6
4
7
9
1

CALENDÁRIO
SÁBADO DA SEMANA XII
Santa Maria no Sábado – MF
Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma – MF
Verde, br. ou verm. – Ofício da féria ou da memória.
Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18).
Lam 2, 2. 10-14. 18-19;
Sal 73 (74), 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21
Mt 8, 5-17

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Valongo

Medeiros

DIFICULDADE: DIFÍCIL

5

Freitas

VILA VERDE:

Com o apoio da Porto Editora

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Acalásia. 2- Gabela; Gim. 3- Élan; Clima. 4- Risonho; OD. 5- aC; Coentro. 6- Senil; Arar.
7- Unir; Ali. 8- Audições. 9- Leoa; Atum. 10- Foz; Ourelo. Vercais: 1- Agerasia. 2- Cálice; Ulo. 3- Abas; Nudez. 4- Lenocínio. 5- Al; Nolição. 6- Sachê;
RO. 7- Lona; ear. 8- Agi; Traste. 9- Imoral; UL. 10- Amadorismo.

VIEIRA
DO MINHO:

HUMOR
Dois camponeses compram 50 porcos e um diz ao outro:
– E agora,onde os metemos?
– Em casa.
– E o cheiro? Bom, eles já se acostumarão.

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

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

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

Gualtar – Braga

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Otelinda Rodrigues de Caldas Pinto
(Esposa do Sr. Pinto)
Seu marido, filha, 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
OTELINDA RODRIGUES DE CALDAS PINTO, de 85 anos de idade, residente que foi
na Avenida de S. Tiago, Santa Lucrécia.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á em câmara-ardente na capela mortuária
de Santa Lucrécia de Algeriz amanhã, domingo, dia 1. O seu funeral realiza-se pelas
15h00, com celebração de missa de corpo presente na igreja paroquial de Santa Lucrécia,
finda a qual irá a sepultar no cemitério local, em jazigo de família.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma
será celebrada domingo, dia 8, às 10h45, na igreja paroquial de Santa Lucrécia de Algeriz.
Desde já agradecem a todos quantos se dignem honrar com a sua presença as
cerimónias fúnebres em memória da saudosa falecida.
Braga, 30 de junho de 2018
A FAMÍLIA

Funerária de Adaúfe – Tel.: 253 675 370 / 919 797 069

MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE PARTIDA
DE

António Pereira de Matos e Sousa
A família comunica a todas as pessoas de suas
relações e amizade que será celebrada missa amanhã,
domingo, dia 1 de julho, às 11h00, na igreja paroquial
de Aveleda.
Desde já agradece a quem participar neste ato religioso.

Maria da Conceição Pinheiro Rodrigues Machado
Sua família, profundamente sensibilizada pelas manifestações de pesar e
carinho recebidas aquando do falecimento do seu ente querido, Sr.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO PINHEIRO RODRIGUES MACHADO, vem por este e único
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar nas cerimónias
fúnebres da saudosa falecida e ainda a todos aqueles que de outro modo se
associaram à sua dor, em especial aos profissionais de saúde do Hospital de
Dia, Serviço de Oncologia e Cuidados Paliativos do Hospital de Braga, ao apoio
domiciliário da instituição "A Bogalha" e ao Centro de Saúde Bracara Augusta.
Aproveita o ensejo para comunicar que em sufrágio de sua alma será
celebrada missa de 7.º dia hoje, às 18h30, na igreja nova de Gualtar.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignarem
assistir a este ato religioso.
Braga, 30 de junho de 2018
A FAMÍLIA
Euro Funerária de Gualtar – Tel.: 253 677 670 / 934 440 008 – E-mail: geral@eurofuneraria.com – www.eurofuneraria.com

MISSA DE 3.º MÊS DE FALECIMENTO
DE

João Mota de Carvalho

Se deixaste saudades é
Porque marcaste positivamente
As nossas vidas...
Até um dia
Esposa, filhos, genros, noras, netos e bisnetos

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

Sua filha, genro, netos e bisneto participam
a todas as pessoas de suas relações e amizade que será celebrada missa de 3.º mês de
falecimento em sufrágio do saudoso falecido
hoje, sábado, dia 30, às 18h00, na igreja de
Santa Cruz.
Desde já agradecem a todos quantos participem neste ato religioso.
A FAMÍLIA

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

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

VENDO
APARTAMENTO

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

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES
Empresa sediada na Suíça pretende recrutar

Contacto 253 215 321

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

id
o

759 m2

Insparedes
Centro de Inspecções

Ve
nd

815 m2

Ve
nd
i

1606 m2 938 m2

do

PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

960 050 509

Rua dos Barbosas, 4
4715-267 Braga

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

VENDO BARATO
ESPORÕES

MORADIA
GAVETO
Em fase
de acabamento
Tel. 968 015 522

Condições salariais e de trabalho de acordo
com as convenções suíças.
Os interessados poderão enviar o curriculum
para o seguinte email: ressourceshumaines@diviminhoswiss.ch
ou ligar através do +41787687696

COZINHEIRO(A)/
/PIZZEIRO(A)
Com experiência.
Full-time
Tel. 253 841 181

IMOBRAGA IMOBILIÁRIA

RECRUTA
COMERCIAIS

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

C/ 904 M2 TODO VEDADO.

LOTE 29 – Mota Adaúfe.
Telem. 935 918 959

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

NA ZONA DE BRAGA
961 500 272

COMPRO
APARTAMENTOS

Novo, T4, cozinha
equipada, pré-ar cond.,
aspiração central, varanda,
garagem p/ 2 carros.
Tel. 932 846 731

LOTE DE TERRENO

COMPRO
IMÓVEIS

COMPRO
IMÓVEIS

PRÉDIO NO CENTRO

VENDO

Freguesia de Este (S. Pedro e S. Mamede)

PARA VENDA EM BRAGA

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

ARRENDO T1

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

COMPRO!!!

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

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

EDITAL
Venda de Lotes
Manuel António Veiga de Carvalho, Presidente de Junta de
Freguesia de Este (S. Pedro e S. Mamede), do Município de Braga.
Torna público que, em conformidade com a proposta da Junta
de Freguesia em reunião de 05 de Junho de 2018 e deliberação
da Assembleia de Freguesia em 28 de Junho de 2018, terá lugar a
venda em hasta pública de dois lotes de terreno para construção
localizados na Rua Capitão Faria de Araújo em Este São Pedro.
1 – Lote 5, com Área de 511 metros quadrados tendo como
base de licitação o valor de 42 500 €.
2 – Lote 6, com Área de 315 metros quadrados tendo como
base de licitação o valor de 40 000 €.
As ofertas deverão ser efectuadas em carta fechada e endereçadas ao Presidente da Junta de Freguesia sendo entregues na
sede da Junta de Freguesia em Este S. Pedro no dia 16 de Julho
de 2018 até às 12 horas. Após as 12 horas será dada o início à
abertura das cartas para conhecimento público.
Mais se torna público que as condições de alienação se encontram patentes na Secretária da Junta de Freguesia, onde podem
ser consultadas durante o horário de expediente.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.
Junta de Freguesia de Este (S. Pedro e S. Mamede), 29 de Junho
de 2018
O Presidente de Junta
Manuel António Veiga de Carvalho
Sede 1: Rua da Junta de Freguesia, n.º 5 • Este S. Pedro • 4715-449 Braga – Portugal
Sede 2: Rua do Campo, n.º 4 • Este S. Mamede • 4715-477 Braga – Portugal
E-mail: jfestespedro.estesmamede@gmail.com • Telfs.: 253 679 726 / 253 675 655 • NIF. 510 836 631
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NOVIDA

DE

NOVIDA

Composto por três apartamentos T2 +
um apartamento T1 e 2 lojas,
c/ uma rentabilidade de 1.040 €/mês.

268.000 €

ID Imóvel 124391008-61

PRÉDIO EM FAMALICÃO

DE

NOVIDA

DE

C/ 4.360 m2 em Cabeceiras de Basto. A 800 m do centro da
cidade, c/ ótima exposição solar e nascente espontânea
(registada no Ministério do Ambiente), todo murado.

Recentemente construída, num lote de 850 m2,
cozinha completamente equipada, 2 lareiras, var., 3 wc,
áreas amplas, gar. e anexo. Marque já a sua visita!

ID Imóvel 124391008-73

ID Imóvel 124391013-59

129.000 €

199.900 €

EXCELENTE TERRENO

MORADIA T3 EM FERREIROS

Habitação toda num só piso, c/ suite, vidros duplos
e ar condicionado. Logradouro c/ árvores de fruto e
churrasqueira. ACEITA PERMUTA. C.E.: (C).

A 5 min. do centro. Excelentes áreas, ótimo estado,
água da companhia, mina própria, court de ténis e
todas as comodidades modernas. C.E.: (A+).

Cozinha remodelada ao estilo americano, 2 frentes,
vistas desafogadas, excelente exposição solar,
arrumos no sótão e gar. individual, a 2 min. do centro.

ID Imóvel 124391005-303

ID Imóvel 124391014-37

ID Imóvel 124391008-58

229.000 €

MORADIA INDIVIDUAL T3 EM LOMAR

430.000 €

QUINTA URBANA

T2 EM REAL

C/ 610 m2, licença para construção de
moradia individual, poço, topologia plana
e bons acessos. Excelente localização!

Em Ferreiros.
Excelente negócio.

70.000 €

55.000 €

ID Imóvel 124391001-788

MORADIA T3

69.000 €

ID Imóvel 124391014-17

TERRENO EM S. MAMEDE D’ESTE

Com garagem individual e sótão.
Excelente para investimento.
Arrendado por 250€.

49.000 €

ID Imóvel 124391010-75

T2 EM REAL

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

74.500 €

ID Imóvel 124391008-52

T3 EM LOMAR
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APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

APARTAMENTO T3 – FERREIROS

APARTAMENTO T2 – LAMAÇÃES

APARTAMENTO T3 – VILA VERDE

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

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

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

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

Desde 155.000 €

139.900 €

88.000 €

68.000 €

Ref. 5440

Ref. 6003

Ref. 5524

Ref. 5565

DINHEIRO JÁ €€€

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

Marca

Modelo|Versão

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

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

34.000 €

Ref. 013-3060

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

96.000 €

Ref. 013-3062

TEL. 253 254 081

DESDE 172.000€ (pronta)

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

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

|

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

AMI: 7630

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 €

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)

PRÉ-IMPRESSÃO
O
JORNAIS
LIVROS
REVISTAS
CATÁLOGOS

DESDE 172.000 € (venda direta)

2.590 €

TOYOTA

1 ano de garantia +++ veículos em stock

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

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

BRAGA

2837/J6

BRAGA

PREÇO SOB CONSULTA

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

2703/J6

€ 140.000

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

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

CABECEIRAS DE BASTO

FRENTE AO

2460/D6

€ 140.000

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

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA

LOTE TERRENO
EM SOUTELO

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

NOGUEIRÓ

2263/M6

€ 135.000

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

ACADEMIA
DE FUTEBOL
EM SOUTELO

Para Arrendamento,
com 3 campos de futebol
relvados, com balneários,
bar, zona administrava,
parque de estacionamento.
OPORTUNIDADE!!
€: 800
Ref.: 727

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

PROPRIEDADE, EDIÇÃO E PRODUÇÃO: Empresa do Diário do Minho, Lda. - Seminário Conciliar, 75%; Diocese de Braga, 25%; Rua de Santa Margarida, 4-A - 4710-306 Braga - Contribuinte n.º 504 443 135 - Telef. Geral: 253 609 460
– Telef. Assinaturas: 253 609 463 – Telef. Publicidade: 253 609 462 Redação: 253 609 467; Fax: 253 609 469; 253 609 465 (Departamento Comercial) - E-mail: redacao@diariodominho.pt; comercial@diariodominho.pt;
assinaturas@diariodominho.pt – site: www.diariodominho.pt. Gerência: Fernando Teixeira A. Monteiro, Manuel Azevedo de Oliveira. Diretor-Geral: Luís Carlos Fonseca. Diretor Financeiro: Pedro Botelho. Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira (C. P. 2751),
diretor@diariodominho.pt;religiao@diariodominho.pt; Chefe Redação: Luísa Teresa Ribeiro (C. P. 3851), chefe_redacao@diariodominho.pt; redacao@diariodominho.pt; Coord. Desporto: José Eduardo (C. P. 2752), desporto@diariodominho.pt;
Redação: Ana Marques Pinheiro (C. P. 10613), Ana Rita Cunha (C. P. 9242), Carla Esteves (C. P. 5640), Francisco de Assis (C. P. 4587), Joaquim Martins Fernandes (C. P. 8472), Jorge Oliveira (C. P. 2753), José Carlos Ferreira (C. P. 3522),
José Costa Lima (C. P. 9219), Luís Filipe Silva (C. P. 5772), Pedro Vieira da Silva (C. P. 4155), Rui de Lemos (C. P. 7747), Avelino Lima (fotógrafo, C. P. 3060); Secretárias da Redação: Clementina Silva, Helena Areosa; Colaboradores:
Ana Pereira, Artur Soares, António Pedras, A. Sílvio Couto, Artur Gonçalves Fernandes, Carlos Nuno Vaz, Carlos Dias, Carlos Mangas, Cruz Pontes, Dário Pedroso, Dinis Salgado, Eduardo Tomás Alves, Fernando Parente, J. M. Gonçalves
de Oliveira, Luís Covas, Paulo Fafe, Ricardo Rio, Silva Araújo. Agências noticiosas: Lusa, Zenit, Ecclesia. Depósito Legal: n.o 1688/83. Registo de Imprensa: n.o 100 308. Tiragem deste número: 8.500 ex. Impressão: Empresa do Diário do
Minho, Lda. Telefone 253 303 170. Distribuição: Vasp e Vasp Premium. Estatuto Editorial: https://diariodominho.pt/estatuto-editorial

SÁBADO 30.JUNHO.2018

Inquérito DM online

Assinaturas DM

A União Europeia deve sancionar estados-membros que não acolham refugiados?
Todas as semanas uma pergunta diferente.
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Colisão entre bicicleta e carro
faz um ferido em Vila Verde
acidente Um despiste de uma bicicleta elétrica, seguido de colisão
com um carro, fez um ferido no concelho de Vila
Verde, ontem, ao início
da tarde, informou fonte dos bombeiros.
O acidente aconteceu
na rua da Misericórdia,
perto das finanças daquela localidade, quando, alegadamente, o condutor
do ciclomotor perdeu o

controlo daquele meio de
transporte e colidiu com
um carro.
Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde socorreram a vítima, que
depois de estabilizada e
imobilizada, foi transportada para o Hospital
de Braga.
A GNR de Vila Verde tomou conta da
ocorrência.
Nuno Cerqueira

Manobra de marcha-atrás
acaba em atropelamento
homem com 51 anos foi
colhido, ao início da tarde de ontem, por um automóvel quando atravessava uma passadeira em
frente aos correios da Póvoa de Lanhoso.
Segundo apurou o Diário do Minho junto das autoridades, o condutor não
se terá apercebido da presença do peão quando
procedia a manobra de

«marcha-atrás» na Senhora do Amparo.
Acabou por atingir o
peão que foi prontamente socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.
A vítima, considerada
um «ferido ligeiro» pelos bombeiros, foi transportada para o Hospital
de Braga. A GNR tomou
conta da ocorrência.
Nuno Cerqueira

Mulher encontrada sem vida
no interior da sua habitação
caminha Uma mulher
com cerca de 80 anos foi
encontrada, ontem, em
casa, sem vida, no concelho de Caminha. O
corpo da vítima apresentava, segundo fonte das autoridades,
queimaduras.
«Estava deitada no chão
da cozinha da sua habitação», revelou a mesma
fonte, indicando que o caso teve lugar em Moledo,
na avenida Santana, jun-

to à estação da CP.
Os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora ainda tentaram a reanimação da vítima, mas
sem sucesso.
«Havia sinais de incêndio e intenso cheiro a gás.
Só a autópsia poderá confirmar», referiu fonte da
autoridade.
As autoridades judiciárias e militares tomaram
conta da ocorrência.
Nuno Cerqueira
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António Vitorino eleito
diretor-geral da OIM por aclamação
português António
Vitorino foi ontem
eleito diretor-geral
da Organização Internacional das Migrações (OIM) por aclamação, disse à Lusa fonte
da organização das Nações Unidas.
O candidato português
venceu as três primeiras
rondas de votação, tendo passado à quarta com
a candidata costa-riquenha, Laura Thompson.
Na terceira ronda, Ken
Isaacs, o controverso candidato escolhido pelo
Presidente norte-americano, Donald Trump, foi
eliminado, o que acontece pela primeira vez em
décadas a um candidato
dos EUA.
O candidato escolhido
por Washington, apesar
das suas declarações po-
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Póvoa de lanhoso Um

lémicas sobre os muçulmanos, foi o menos votado dos três candidatos,
com 22 votos, pelo que
não pôde participar na

quarta volta.
Os 169 Estados-membros da Organização Internacional das Migrações
(OIM) elegeram ontem o

novo diretor-geral do organismo que desde 2016
integra a estrutura multilateral da ONU.
A candidatura de Vitorino à liderança desta
organização fundada no
início da década de 1950
foi formalizada pelo Governo português em dezembro do ano passado.
A OIM foi integrada
na estrutura multilateral
da ONU a 25 de julho de
2016. Antes, a organização tinha recebido, em
1992, o estatuto de observador permanente na Assembleia-Geral da ONU
e firmado um acordo de
cooperação (1996).
A par dos 169 Estados-membros, a OIM
conta com oito países
que detêm o estatuto de
observadores.
Redação/Lusa

