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Diocese precisa de se renovar
com a alegria da juventude

«Nenhuma guerra
é comparável
à pior das crises»

RELIGIÃO O Arcebispo Primaz defendeu, ontem, que a Igreja diocesana deve ser capaz
de atrair os jovens para um plano de vida alternativo e assente nos valores humanistas
do cristianismo. Na homilia que proferiu na eucaristia em honra de S. Bento da Porta
Aberta, D. Jorge Ortiga acrescentou que a entrada da juventude no seio das comunidades
deve conduzir a uma renovação eclesial marcada pela «alegria e pela felicidade». P.08-09
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Silva Araújo

artur gonçalves fernandes

SERENAMENTE
A RECUPERAÇÃO DOS VERDADEIROS VALORES HUMANOS (326)

Sanguessugas

1.

Leio no Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa:
Sanguessuga: verme da família dos anelídeos, de corpo comprido e anelado, com
uma ventosa em cada extremidade, usado em Medicina para fazer sangrias locais, para sugar sangue em algumas partes do corpo.
Lembro-me de ter visto esta prática na aldeia em
que nasci. Circunstâncias havia em que «botavam as
bichas» a pessoas que tinham necessidade de serem
sangradas.
No mesmo Dicionário leio também: Sanguessuga:
pessoa que vive à custa de outra pessoa; pessoa que
explora outra, pedindo ou extorquindo dinheiro frequentes vezes.
2. É sobre esta outra espécie de sanguessugas que
me proponho refletir.
Numa altura em que tanto se continua a falar da

A atividade das
sanguessugas deve
ser denunciada sem
contemplações, a fim de
que, quem tem obrigação
de lhe pôr cobro, não
invoque o desconhecimento
dos factos para não intervir
como se impõe.
luta contra a exploração do homem pelo homem, a
atividade destas sanguessugas é prática frequente.
Existem na família, onde há filhos que não deixam
de explorar os pais, levando-lhes quanto têm. Enganam-nos. Abusam da sua amizade. Se puderem, despejam-lhes a casa.
Estas sanguessugas são, em alguns casos, vítimas
de outras. Refiro-me, concretamente, a quantos engordam à custa do tráfico de estupefacientes, a quem
o que importa são dinheiro e valores, sem cuidarem
da sua proveniência. Refiro-me aos recetadores de
artigos furtados.
Existem sanguessugas no meio escolar, onde há matulões a explorarem estudantes mais novos e mais débeis, coagindo-os a darem-lhes o que possuem ou a
trazerem de casa coisas que não deviam trazer.
Existem nos meios de trabalho. Quando a oferta é
superior à procura, abusa-se da situação de fraqueza
das pessoas, exigindo delas a prática de atos indignos,
pondo-as a trabalhar em condições desumanas, pagando mal e fora de horas. Existem também quando a
procura é superior à oferta. Fazem-se, então, exigên-

cias exorbitantes: só presto este serviço se me
der tanto. E apresenta-se uma fatura exagerada.
São sanguessugas pessoas que, conhecedoras
da necessidade de alguém, emprestam dinheiro a juro muito acima do razoável.
Sanguessugas são todos os que, conscientes
da necessidade dos outros, abusam dessa mesma necessidade. Que, a pretexto de os servirem,
se servem deles, apoderando-se desonestamente de dinheiro ou de diversos bens.
Há sanguessugas que exploram a vaidade dos
outros, convertendo-se em bajuladores profissionais a troco de grandes vantagens.
Há sanguessugas que abusam da boa fé e da
confiança dos outros. Fazem-se muito amigas
e criam um clima de muita intimidade, levando a pessoa a abrir-se e a fazer confidências.
Depois, fazem chantagem com os conhecimentos adquiridos, ameaçando com a revelação de tais conhecimentos se não lhes for dado
o que querem ou não forem satisfeitas exigências que pretendem.
Há sanguessugas em serviços públicos onde,
se não derem luvas, os cidadãos veem constantemente adiadas ou dificultadas as suas pretensões.
Sanguessugas há em locais onde se atua como se os cidadãos fossem uns mais iguais que
outros. Enquanto uns têm de esperar na fila, a
outros abre-se a chamada porta do cavalo, a fim
de que vejam de imediato resolvidos os seus
problemas. Enquanto a uns tudo se facilita, a
outros fazem-se exigências e mais exigências.
São sanguessugas indivíduos que, a troco de
dinheiro, prometem às pessoas retirá-las de situações de miséria ou de violência mas depois
as abandonam. Pessoas que vivem da desgraça
alheia e de falsas promessas.
Há sanguessugas nas redes sociais. Pessoas sabidonas que abusam da ingenuidade e da simplicidade dos outros, levando-os à prática de atos
reprováveis e exigindo depois avultadas quantias para os não trazerem a público.
3. A atividade das sanguessugas deve ser denunciada sem contemplações, a fim de que,
quem tem obrigação de lhe pôr cobro, não invoque o desconhecimento dos factos para não
intervir como se impõe.
Esta denúncia exige que os explorados se libertem do medo que lhes foi imposto pelos exploradores, que não deixam de ameaçar com
represálias se os lesados alertarem para os atos
de que são vítimas.
Também há quem, por vergonha, cale a exploração de que padece.
Pessoas em tais situações constituem o grupo dos sem-voz. Que alguém alerte para as circunstâncias em que vivem e as ajude a libertarem-se da escravidão em que vivem.

O fim último da educação
e os constantes desvios
perpetrados pela ação humana
fenómeno educativo é algo que pertence à
própria essência humana e, por isso, o seu
objetivo geral tem que estar ligado ao fim
último do homem. Neste contexto, a educação diz respeito, de um modo especial, às
faculdades superiores do ser humano. Por
esta razão, o aperfeiçoamento da inteligência e da vontade deve ser o fim da educação enquanto tal. O entendimento só é perfeito quando possui a verdade; se a não
possuir, fica deficitário. Por seu turno, a vontade é perfeita quando está na posse do bem, quando o torna real,
ou seja, o realiza. A mentira, a falsidade, o engano, a intrujice, a impostura, o logro e a aldrabice nunca enriquecem a inteligência humana. O mal, o erro, a desonestidade, a desmoralização, a deslealdade, a devassidão moral,
a fraude, o hedonismo, a libertinagem e a depravação dos
costumes nunca contribuem para a perícia e o enobrecimento da vontade. Assim sendo, na educação não há lugar para efemeridades nem para impudências mesquinhas. A transitoriedade do mundo não pode ser um fim
último da educação e, então, todos aqueles sistemas educativos que descuram a transcendência ferem a própria
essência humana que nunca se satisfaz com o desencanto
nem com a vacuidade da vida pessoal e social. Os valores
meramente terrenos acabarão por se evaporar ingloriamente. O aperfeiçoamento das nossas faculdades só se alcança numa luta contínua e persistente, vencendo todos
os obstáculos e ofertas iníquas que o mundo agressivo e
desconexo nos oferece e com que nos cerca por todos os
lados. O enriquecimento da nossa inteligência e da nossa
vontade apenas se conseguirá de um modo paulatino, ao
longo da vida, até à obtenção da perfeição plena que está ao alcance de todos. A aquisição gradual das perfeições
parcelares vai formando uma disposição integral no homem, criando os bons hábitos e os bons comportamentos. São estes valores que a educação deve ajudar a criar
e a solidificar. A aprendizagem que forma defeitos e aberrações no homem é indigna de se chamar educação. Em
suma, a educação, ao perfectibilizar as faculdades humanas, aperfeiçoa homem no seu todo. O processo educativo deve, pois, perseguir o objetivo último que é o desenvolvimento integral da pessoa humana. A educação que
é ministrada atualmente numa grande parte das famílias,
das escolas e das sociedades sofre muito a influência de
um modernismo mórbido que tem adulterado a formação do homem na sua postura diária e nas suas atividades
sociais. Este fenómeno descaraterizador atingiu muitas
expressões humanas, inclusive as artísticas. As referidas
evoluções artísticas também já se vêm manifestando nalgumas obras de arte sacra. Veem-se, em certos templos,
crucifixos que não exprimem, lá muito bem, nem a figura
de Jesus Cristo, nem os passos essenciais da Sua via dolorosa. Julgo que a educação moderna, altamente permissiva e desajustada, vai descaraterizando certos valores universais que os antepassados nos transmitiram com muito
amor, sabedoria e lealdade.
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ARTE &
CULTURA
PARTILHAM-SE.
O NB Cultura tem por missão reﬂetir o compromisso do
NOVO BANCO em preservar, promover e partilhar com a
sociedade portuguesa o seu relevante património cultural e
artístico.
As Coleções geridas pelo NB Cultura reúnem a Coleção de
Fotograﬁa Contemporânea, a Coleção de Pintura, a Coleção de
Numismática e a Biblioteca de Estudos Humanísticos.

Saiba mais em nbcultura.pt
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Hoje

Braga

Vamos recorrer
da decisão do Tribunal
porque se trata de uma
condenação injusta.

Breve
CARLA CRUZ QUESTIONA GOVERNO
SOBRE FECHO DA EB 1 COUCINHEIRO

O RC 6 de Braga celebra
hoje 309 anos de vida.
A cerimónia oficial tem
início às 11h30, com
altas patentes militares.

Tribunal condena Mesquita
a três anos com pena suspensa

Palmeira A deputada do PCP, eleita peTribunal Judicial de
Braga condenou o
antigo presidente
da Câmara Municipal de Braga, Mesquita
Machado, a três anos de
prisão, com pena suspensa. A decisão foi conhecida ontem e diz respeito
ao processo de expropriação do quarteirão das
Convertidas.
Para o tribunal, Mesquita Machado teve intenção de favorecer patrimonialmente a filha e
o genro, lesando o erário
público. O antigo autarca
socialista foi condenado
por um crime de participação económica em negócio, em concurso aparente com um crime de
abuso de poderes.
No processo, eram
também arguidos os restantes cinco vereadores
socialistas no mandato
2009-2013, que acabaram absolvidos.
A expropriação, aprovada em maio de 2013, foi
anulada pelo novo executivo saído das eleições
desse mesmo ano, liderado por Ricardo Rio.
O advogado de Mesquita Machado disse aos jornalistas que vai recorrer
da decisão, por considerar
que a condenação é «injusta». «Já estávamos à espera desta decisão, porque o
tribunal só quis olhar para uma versão dos factos»,
acrescentou João Tinoco
de Faria, sublinhando que
Mesquita Machado «continua a clamar-se como
absolutamente inocente», garantiu.
A expropriação do
quarteirão das Convertidas, para ali instalar a
nova Pousada da Juventude, foi aprovada pela

O

Arquivo DM

lo círculo eleitoral de Braga, quer esclarecimentos do Governo sobre o encerramento
da EB 1 de Coucinheiro, em Palmeira, Braga.
A parlamentar comunista discorda das razões
do fecho da escola, pelo que quer saber junto do Ministério da Educação se pondera reverter a situação.
Em comunicado, Carla
Cruz refere que a vereadora da Educação
da Câmara Municipal de Braga informou, depois de
ter sido confrontada pelo vereador da CDU, que a
4 de abril comunicou à DGEstE o encerramento da EB 1
de Coucinheiro.
Segundo a deputada, de
acordo com a informação prestada por Lídia Dias, o encerramento da escola justifica-se pelo facto de não «haver alunos» para frequentar o 1.º ano do 1.º ciclo. Posteriormente,
acrescenta, em reunião com os pais e encarregados de educação que querem inscrever os
educandos naquela escola, assumiu que desconhecia que o Agrupamento de Escolas Sá
de Miranda, no qual está integrada a escola,
«há dois anos que não aceitava inscrições para o 1.º e 2.º anos».
Ainda de acordo com parlamentar comunista, o anúncio deste encerramento está a
causar indignação e protesto pelos pais e encarregados de 15 crianças que pretendiam que
os seus filhos frequentassem a referida escola.
Assim, em requerimento enviado ao Governo que, através do Ministério da Educação, esclareça as seguintes questões: como é
que o Governo avalia o eventual encerramento da Escola Básica 1o ciclo de Coucinheiro
quando existem 15 crianças para a frequentar? Se, confirmado o envio à DGEstE, por
parte da Câmara Municipal de Braga, da informação do encerramento da Escola Básica
1o Ciclo de Coucinheiro, qual será a decisão
do Ministério da Educação?
E por fim, se o Governo pondera rejeitar a
decisão de encerramento da escola básica do
Coucinheiro? E, em caso afirmativo, quando
a decisão vai ser tomada e comunicada?
Carla Cruz refere ainda que importa ainda
mencionar que esta decisão de encerramento da escola decorre enquanto está em curso
a revisão da carta educativa.

a filha de Mesquita estavam «em risco iminente»
de perda do seu património pessoal.
No julgamento, Mesquita Machado disse que
não tinha «conhecimento nenhum» da situação
financeira da empresa
em causa nem que a filha era sócia dessa mesma empresa.

Suspensão da pena
por ausência
de antecedentes
criminais

Mesquita continua em liberdade, apesar da condenação

maioria socialista na Câmara de Braga, em maio
de 2013, por 2,9 milhões
de euros, um montante alegadamente muito
acima do seu valor real.
Esses imóveis pertenciam a uma sociedade do
genro de Mesquita Machado e sobre os mesmos estavam em vigor hipotecas
a favor de um banco para
garantia de financiamentos obtidos pela referida
sociedade, num montante
de 2,7 milhões de euros.
Em finais de abril de
2013, e de acordo com o
tribunal, a sociedade do
genro de Mesquita Machado, por escritura pública,
declarou vender aqueles
imóveis a uma imobiliária,
por 2,6 milhões de euros.
No entanto, a imobiliária compradora «não
pagou qualquer preço»
à sociedade vendedora.
O Ministério Público (MP) diz que «o único

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

Disse ainda que desconhecia as alegadas dificuldades financeiras da
filha e do genro. «Na minha casa, sempre tivemos
como princípio manter a
privacidade de cada um
e não misturar negócios
com relações familiares»,
sublinhou.
Uma versão que o tribunal considerou desprovida de credibilidade.
O tribunal sublinhou
que Mesquita Machado
agiu com dolo direto e que
o modo como conduziu
o processo de expropriação «demonstra especial
intensidade criminosa».
A favor do arguido, o
tribunal valorou a sua inserção social e profissional e a ausência de antecedentes criminais.
Os cinco vereadores
socialistas que votaram
a favor da expropriação
acabaram absolvidos, conforme já tinha promovido
o Ministério Público, nas
alegações finais, por alegadamente terem agido
apenas com «dolo eventual», o que não é suficiente para o preenchimento
dos crimes de que eram
acusados.
Redação/Lusa
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dia 14 de julho, a partir das 10h00, com picnic e diversões variadas para toda a família

Quinta Pedagógica de Braga convida as famílias a
passarem o próximo sábado de forma diferente com a segunda edição do Festival de Verão.
Para além de diversas atividades e diversões, este
ano será possível a realização de picnics no recinto da Quinta, promovendo o convívio familiar em
ambiente rural.
Em comunicado, a autarquia refere que pequenos e graúdos poderão
usufruir gratuitamente de
um programa diversificado com insufláveis, ateliês,
teatro de marionetas, um
concerto de Paulo Leitão, touro mecânico, jogos tradicionais, entre outras atrações, que vão fazer

A

DR

Quinta Pedagógica convida bracarenses
para "Sábado em Família" com festival
deste sábado um dia inesquecível. «Este ano temos
a novidade de proporcionar às famílias momentos
alargados de convívio com
a possibilidade de fazerem
o seu picnic dentro do recinto da Quinta. O Festival de Verão é a melhor
forma de culminar duas
semanas repletas de atividades do programa de
Férias na Quinta, que este ano foi alargado de 25

Festival de Verão vai decorrer sábado, a partir das 10h00, com entrada livre

Vai ser possível
realizar picnics
familiares
em ambiente
rural na Quinta
Pedagógica.

para 80 crianças e cujo
resultado foi um sucesso», explicou Altino Bessa, vereador do Ambien-

te da Câmara de Braga.
As atividades têm início às 10h00 e prolongam-se até às 20h00. Tra-

ta-se de mais uma oferta
de livre acesso para toda
a população e que contribui para diversificar a

oferta da Quinta Pedagógica e atrair novos públicos e criando novas dinâmicas, algo que tem sido
uma constante ao longo
dos últimos anos.
«Além de promover a
Quinta, este Festival vem
possibilitar viver novas experiências e no sábado as
crianças e os pais podem
ter momentos únicos em
família e criar laços com a
natureza e com o mundo
rural. Ao longo dos últimos anos temos vindo a
realizar novas atividades
e o resultado está à vista
com o número de visitantes da Quinta a crescer consideravelmente
ano após ano», concluiu
Altino Bessa, convidando as famílias bracarenses a visitarem a Quinta.
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iniciativa decorre de 10 a 13 de setembro

breves

Abertas candidaturas das stands
para a Semana do Mundo Rural

RANCHO DE NOGUEIRA
ORGANIZA FESTIVAL DE FOLCLORE
dança O Rancho Folclórico S. João Baptista de

Ana Marques Pinheiro

Nogueira organiza, entre hoje e sábado, o Festival de Folclore "Encosta da Falperra".
No sábado o festival inicia-se às 21h00 com
a cerimónia de imposição de fitas e a atuação
de grupos folclóricos de Braga, Coimbra, Santo Tirso, Arouca e Viana do Castelo.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
PREPARA GRANDE GALA DO FADO
música Na noite de 10 de agosto realiza-se, na
Praça Mestre José Veiga, a "Grande Gala de Fados".
No evento, que começa às 21h45, estarão várias
vozes da cidade de Braga e da região do Minho.
A iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa Fado Com Arte, o Município
de Braga, as freguesias de Maximinos, Sé, Cividade, Lomar e Arcos e Fundação Inatel.

Este ano o evento realiza-se no Parque da Ponte

ROTARY CLUB DE BRAGA
REALIZA TOMADA DE POSSE

stão abertas as candidaturas para stands de exposição e de
venda na Semana do
Mundo Rural e das Freguesias, que este ano irá
decorrer entre os dias 13
e 16 de setembro, no Parque da Ponte.
As candidaturas podem
ser remetidas por correio
registado e com aviso de
receção, ou entregues no
Balcão Único do Município de Braga, em envelo-

E

cerimónia Na transmissão de tarefas do Ro-

DR

tary Club de Braga, Carlos Dourado é o presidente, Goreti Machado é a vice-presidente, Artur Barros Moreira é o past-presidente, Egídio
Andrade é o tesoureiro, Ribeiro Coimbra é o
diretor do protocolo e Artur Barros Moreira é
o diretor de programas.
A tomada de posse realizou-se no dia 3 de julho, no hotel Mercure e conselho diretivo tomou funções até ao ano de 2019.

pe fechado, até ao dia 10
de agosto, inclusive.
A candidatura via CTT
deverá ser endereçada para: Município de Braga
– Pelouro do Ambiente, Energia e Desenvolvimento Rural, Turismo
e Defesa do Consumidor,
Convento do Pópulo, Praça Conde de Agrolongo
4704-514 Braga.
O Município de Braga
avaliará as candidaturas e
dará conhecimento da de-

10

cisão aos
colas,
candidaetnotos por
gráfiDE AGOSTO
escrito.
cas e
É O LIMITE
A loartesaDE INSCRIÇÃO
calização
o
nais do
atribuída seconcelho.
c
rá por ordem
dem de
O Municíinscrição de acordo com
pio diz ainda que o evento
a candidatura.
contará com um prograEm nota enviada à coma rico e diversificado.
municação, o Município
A ficha de inscrição esexplica que esta é uma
tá disponível para downforma de valorizar as atiload no site do Município
vidades e tradições agríem: https://goo.gl/mcd7f.

Três dias de conferências no instituto de educação

Congresso na UMinho
debate inovação na saúde
PLANETÁRIO DINAMIZA VERÃO
COM ATIVIDADES DE CIÊNCIA
atividades Durante as férias o Planetário de
Braga organiza ações da "Ciência Viva no Verão".
Há sessões de planetário imersivo digital, atividades laboratoriais na Casa da Ciência, ações
no âmbito do programa nacional Ciência Viva
no Verão em diversos locais no distrito de Braga e atividades na Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva. As próximas sessões de planetário realizam-se na segunda-feira, das 11h00 às 12h00
e das 15h00 às 17h00, com o filme "Alterações
Climáticas que futuro nos espera?".

ermina amanhã o
V Congresso Internacional em Saúde
realizado no Instituto de Educação da Universidade do Minho.
O evento procura
criar um espaço de discussão sobre a inovação
em saúde e é direcionado à reflexão e atualização de profissionais,
professores, estudantes e administradores

T

de instituições públicas
e privadas das áreas da
Saúde, Ciências Ambientais e Biológicas.
Nestes três dias é discutida a forma interdisciplinar as perspetivas,
as tendências e os desafios, por meio da difusão do conhecimento
das tecnologias e inovações, cuja aplicação resulta em melhorias na saúde da população.

A iniciativa é organizada pelo Centro de Investigação em Estudos da
Criança (CIEC) da UMinho, numa parceria com
a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul (UNIJUÍ), no Brasil.
O programa do congresso está organizado
em conferências, sessões
paralelas, pósteres e comunicações orais, subja-

centes a diversas temáticas como a alimentação,
saúde, estética, atividade
física e saúde, educação
artística, desenvolvimento e saúde, educação especial, desenvolvimento
e saúde, educação e promoção da saúde, educação sexual, sexualidade,
género e saúde, enfermagem, fisioterapia, farmácia e tecnologias da saúde, entre outros.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA FEZ PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

breves

Esplanadas abertas até às 2h00
sextas, sábados e feriados

peregrinação A Associação Juvenil de Gual-

Avelino Lima

O

tar vai realizar, no dia 27 de julho, uma peregrinação a São Bento da Porta Aberta.
O ponto de encontro é junto à igreja nova
de Gualtar, às 21h30.
Os participantes terão um pequeno reforço
alimentar, carro de apoio durante o percurso e
transporte de regresso a casa. A data limite de
inscrição é dia 23 de julho. A atividade é gratuita, mas os participantes terão de levar colete refletor e lanterna.

FREGUESIA DE S. VICENTE
REALIZA FEIRA MEDIEVAL
feira Começa amanhã, na Praça das Fontaínhas, a 2.ª edição da Feira Medieval, organizada pela Junta de Freguesia de S. Vicente.
A feira dura até domingo e promete um regresso à recriação da época medieval.
Durante a iniciativa decorrem danças, peças
de teatro e cortejos.

Horário fica em vigor de 15 de junho a 31 de outubro

merciais têm tido na alavancagem económica da
cidade e, sobretudo, na
sua afirmação como um
ponto turístico de referência nacional.
Firmino Marques salienta, ainda, que os operadores económicos se
afiguram como os melhores e mais meritórios
parceiros do Município,
além de constituírem
uma inegável fonte de
riqueza para a cidade.
Nesse sentido, considera que o alargamento

autorizado, não só atende o pedido formulado
pela Associação Comercial de Braga, como respeita a tranquilidade e
o repouso dos cidadãos
residentes e as caraterísticas sociais, culturais
e ambientais da cidade, bem como as condições de circulação e
estacionamento.
Para o presidente da
Associação Comercial
de Braga, Domingos
Macedo Barbosa, esta
medida contribuirá pa-

ra a afirmação de Braga no contexto regional
e nacional da oferta de
serviços de animação
noturna.
Refere, no entanto,
que há necessidade de
desenvolver um esforço concertado de sensibilização dos empresários e consumidores
para o cumprimento
dos horários de encerramento dos estabelecimentos e, em particular,
dos horários relativos às
esplanadas.

MIRE DE TIBÃES ENCERRA
ANO LETIVO EM FESTA E COM TEATRO
festa A freguesia de Mire de Tibães aplaudiu
e acarinhou as crianças da Escola Básica e Jardim de Infância do Carrascal e de Ruães na festa de encerramento de mais um ano letivo, que
decorreu na Casa do Povo da freguesia.
A tarde ficou marcada pela peça de teatro
“Pés na Terra, Cabeça na Lua” da Cooperativa
de Ensino Artístico apresentada no âmbito do
programa Olh’ó Teatro.
Mais de uma centena de pessoas participaram nesta festa de encerramento, que envolveu
cerca de centena e meia de pessoas.
DR

horário de funcionamento das esplanadas, entre o
dia 15 de junho e
31 de outubro de 2018,
foi alargado até às 2h00
às sextas, sábados e vésperas de feriado, exceto em estabelecimentos
situados em edifícios de
habitação.
Esta autorização excecional de alargamento do referido horário
decorre de um pedido
apresentado pela Associação Comercial de Braga que pretende: adequar
os horários de funcionamento das esplanadas às novas necessidades e, hábitos de vida dos
cidadãos e ao crescente aumento da procura
turística que se verifica
em Braga; simplificar
e uniformizar os horários de funcionamento das esplanadas com
o dos estabelecimentos;
e diminuir o número de
situações de incumprimento e de insatisfação
dos consumidores.
No Edital N.º ED/239/
/2018, o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino
Marques, destaca o papel preponderante que
os estabelecimentos co-

ASSOCIAÇÃO ORGANIZA CAMINHADA
A SÃO BENTO DA PORTA ABERTA

evento realiza-se sábado e domingo

Sindicato da Poesia prepara
recital na Centésima Página
ACADEMIA DE MÚSICA ORGANIZA
FESTIVAL DE VERÃO
Sindicato da Poesia está a organizar
a iniciativa "Anjos".
Trata-se de um
recital, que se vai realizar sábado e domingo, às 21h30, na Livraria Centésima Página,
em Braga.

O

O recital é baseado
em textos selecionados
por Jorge Sousa Braga
com textos sobre anjos
e música de António de
Rafael.
Segundo a organização, no evento a poesia
e as canções entrecru-

A poesia e
as canções
entrecruzam-se
para dar corpo
a este recital
"Anjos".

zam-se para dar corpo
a este recital num lugar
imaginário onde os anjos surgem ao público na
forma onirica e satirica.
A entrada é livre e as
marcações podem ser
feitas através do telefone 253 267 647.

música A academia de música e artes de espetáculo "Nuguelmusic" criou a primeira edição
do Festival de Verão Nuguelmusic que oferece
à população espetáculos musicais e performativos.
O evento decorre no largo do Centro Comercial Premiere na rua nova de Santa Cruz, com
datas até 3 de agosto.
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DESPERTAR ESPERANÇA
ANO PASTORAL 2017/2018

guei

Não devemos fornecer uma justificação do nosso «ver», das nossas
«opiniões» e convicções, mas da nossa esperança, da fé e do nosso amor.
Devemos prová-las e revelá-las, de maneira que nos recantos escuros do
mundo possa penetrar mais luz. «Bem-aventurados os que não veem e, no
entanto, acreditam». TOMÁŠ HALÍK

Rom
ão.Fi

Religião

redo

www.diariodominho.pt

arcebispo de braga, d. jorge ortiga, presidiu à eucaristia celebrada em dia de s. bento da porta aberta

Diocese precisa de se renovar com ale
Avelino Lima

O Arcebispo
Primaz defendeu
ontem que a
Igreja diocesana
deve ser capaz de
atrair os jovens
para um plano de
vida alternativo
e assente nos
valores humanistas
do cristianismo.
E acrescentou
que a entrada da
juventude no seio
das comunidades
deve conduzir a
uma renovação
eclesial marcada
pela «alegria
e pela felicidade».

Joaquim martins fernandes

«

Igreja tem que
criar espaços para acolher os jovens e tem que
saber ouvir o que ele
têm, para dizer. Os jovens
têm dentro de si algo de
bom e com eles teremos
uma sociedade de mudança», disse Jorge Ortiga,
na homilia que proferiu
na eucaristia em honra
de S. Bento da Porta Aberta.
Perante uma assembleia de fiéis que encheu
a cripta da nova igreja dedicada a S. Bento, o prelado bracarense acrescentou que a capacidade de
renovação caraterística
da juventude deve também ser acolhida no seio
da Diocese. «Se os jovens
têm que ser sujeitos de

A

Cripta encheu-se ontem para eucaristia em dia dedicada a S. Bento da Porta Aberta

mudança [das suas próprias vidas], eles também
serão impulsionadores
na mudança na Igreja e
provocar uma renovação
com o rosto da alegria e
da felicidade», sublinhou
o Arcebispo de Braga, fazendo saber que a juventude não é um conjunto
de seres humanos «que
vivem apenas o que lhes
apetece».

Acontece é que, «por
vezes, falta-lhes uma alternativa de esperança»,
vincou D. Jorge Ortiga,
contrapondo que é nesses momentos que a Igreja
tem de ter capacidade para «oferecer-lhes um caminho alternativo, a partir de uma experiência
de valores». Isso porque
«nem sempre a família ou
a escola conseguem edu-

cá-los» nos valores personalistas. D. Jorge Ortiga
adverte que é nesses momentos em que a Igreja
deve «olhar para o exemplo de S. Bento, que fez
de Jesus Cristo a sua opção de vida e com a sua
experiência inspirou muitos jovens que deixaram
tudo para seguir, acabando por construir um grande mosteiro».

O espírito que originou a criação da Ordem
Beneditina serviu para o
prelado levar a sua reflexão mais adiante. «A convocação dos jovens deve
ser para seguir Jesus Cristo
e o papel fundamental da
Igreja reside em que a juventude [de hoje se identifica com Cristo».
D. Jorge Ortiga exortou
os fiéis a serem capazes de

aceitar os jovens nas suas
paróquias como protagonistas da «mudança» que
pretende para a Igreja e
para a sociedade. Até porque «se a juventude perde o sentido dos valores,
precisa de um Deus que
dê sentido à sua existência, como aconteceu com
os jovens que deixaram
tudo para acompanhar
S. Bento», resumiu.
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Hoje, dia 12 de julho, realiza-se uma procissão de velas
em honra de Nossa Senhora do Sameiro. A concentração
está agendada para as 21h30, em pleno santuário mariano,
junto à rotunda João Paulo II. Os fiéis presentes na
concentração partem depois em direção à Basílica do Sameiro,
informou a entidade religiosa responsável pelo santuário.

caminhada de fé conta com os escuteiros de lomar

egria da juventude

Avelino Lima

Avelino Lima

paróquia São Lázaro, em Braga, vai
realizar nos próximos dias 14 e 15 de
julho a tradicional peregrinação a pé a S. Bento
da Porta Aberta. «A caminhada de fé inscreve-se no programa do Ano
da Fé Contemplada e no
Ano Mariano, disse o pároco da localidade, cónego Roberto Rosmaninho.
A saída da peregrinação está agendada para as
21h00 de sábado. A concentração dos peregrinos
é feita junto ao cruzeiro
paroquial sito no adro da
igreja local, onde haverá a cerimónia da bênção
do peregrino. «Os Escuteiros do Agrupamento
da Paróquia de S. José de
S. Lázaro, na abertura a
todas as pessoas, há muitos anos que, anualmente,
fazem esta peregrinação a
S. Bento da Porta Aberta.
Este é o sexto ano reali-

A

Avelino LIma

Avelino LIma

São Lázaro vai realizar
peregrinação ao S. Bento

Igreja paroquial de S. Lázaro

zado em comunhão com
os Escuteiros do Agrupamento de S. Pedro de
Lomar e respetiva Paróquia», precisou Roberto
Rosmaninho.
«Iremos caminhar
“com” S. Bento, tendo como lema o Ano Pastoral
– Despertar a Esperança.
Essencialmente, procuraremos reavivar a mensagem deste ano com a mensagem de S. Paulo presente
na Epístola aos Romanos:
“Esperar contra toda a es-

perança” (Rm 4, 18). Em
Deus encontramos uma
esperança que não desaparece perante as dificuldades; pelo contrário, a fé
é a força motora para levantarmos o ânimo e o
entusiasmo em todos os
momentos da vida», continua o sacerdote. No final, no santuário, seguinda
da bênção do final da peregrinação, haverá ainda
a possibilidade de os peregrinos participarem na
eucaristia.

livro sobre serviço à igreja é apresentado em Esposende

Nova obra do padre Sílvio Couto
o próximo dia 20
de julho, às 21h30,
é apresentado, no
Centro Paroquial de
Esposende, o livro de António Sílvio Couto, com
o título "Nesta Igreja que
amo e sirvo"’. Ao ato de
apresentação estará pre-

N
Irmandade inaugurou quadros do Cónego Fernando Monteiro e do Arcebispo Primaz

sente o Arcebispo nomeado de Évora, D. Francisco Senra Coelho.
A publicação, com a
chancela da Paulinas Editora, faz, na primeira parte, uma reflexão sobre as
notas (ou propriedades)
eclesiais da Igreja: una,

santa, católica e apostólica,
prosseguindo, na segunda
parte, com uma abordagem às vocações, carismas
e ministérios da Igreja.
A publicação pretende
assinalar os trinta e cinco
anos de ordenação sacerdotal do autor.
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Hoje

Região

Guimarães mostra, assim,
através do Paço dos Duques,
o quadro de Pillement,
uma das 97 peças do espólio
do Novo Banco.

Guimarães recebe hoje a Bandeira
da Rede de Cidades de Excelência,
nível II. A cerimónia de entrega
realiza-se às 9h30, no salão nobre
da Câmara Municipal.

DR

Novo Banco cede pintura valiosa
ao Paço dos Duques de Bragança
rui de lemos

pintura do século
XVIII, “Paisagem
com camponeses”,
de Jean Baptiste Pillement, que integra a coleção do Novo Banco, passou a estar, desde ontem,
em exposição permanente
no Paço dos Duques, em
Guimarães.
Aquela obra do notável
e versátil pintor de paisagens Jean Baptiste Pillement passa a estar, até
final de agosto, em exposição permanente do Paço
dos Duques de Bragança,
em Guimarães.
A pintura foi cedida pelo Novo Banco (NB), no
âmbito do projeto “Arte
e Cultura Partilham-se”,
que materializa o compromisso assumido pelo
Estado português de disponibilizar ao público o
património artístico e cultural do antigo Banco Espírito Santo (BES), através de um programa de
depósito descentralizado da coleção constituída por 97 obras e avaliada em cerca de 15 milhões
de euros.
«Esta obra valoriza a experiência de visita a este
espaço que já é o museu
mais visitado do Norte do
país e constitui mais um
significativo apelo e motivação para os visitantes»,
enalteceu António Ponte,
diretor regional de Cultura
do Norte, ontem, na sessão de assinatura do protocolo de cedência daquela
pintura setecentista.
A obra “Paisagem com
camponeses” passa «a ter
uma nova casa, num espaço único que é este paço ducal, que trata estes

A

António Ramalho, CEO do Novo Banco entregou a pintura de Pillement aos responsáveis do Paço dos Duques e da Câmara de Guimarães

nossos bens como ninguém», num tempo em
que o NB quer também
afirmar «um dividendo
social», partilhando a sua
riqueza cultural com as
pessoas e possibilitando
o seu usufruto, suportou
António Ramalho, CEO
do Novo Banco.
O protocolo assinado
ontem estabelece que ao
longo de cinco anos, pelo
menos, a obra permanecerá nas instituições escolhidas para o efeito, sendo
que a instituição poderá
mantê-la por mais tempo, dado que o período
de cedência é automaticamente renovável.
Caso o museu entenda,
a obra pode também ser

cedida, findo aquele período, a outra instituição para exposição permanente.
O valioso espólio de arte do NB, que integra nomes relevantes da pintura
portuguesa e europeia, deverá estar totalmente dis-

Pillement tira
o maior partido
dos recursos
expressivos
da natureza,
que observa
minuniosamente
captando a
atmosfera
romântica.

tribuído por museus do
país nos próximos dois
anos, sendo que será elaborado um roteiro de todas as obras e locais para conduzir os visitantes
pelo espólio e respetivos
espaços.
Aquela obra de Jean
Baptiste Pillement (1728-1808) é a sétima obra da
coleção a integrar mostras permanentes em vários museus do país.
«Esta ação permite dar
uma mostra de dinamismo
e de circulação à utilidade que as pessoas podem
retirar pela alocação destas peças em espaços onde
elas fazem sentido. É um
projeto de partilha que assegura que estas obras po-

dem ser fruídas pela população e que, seguramente,
vai ser engrandecido por
um roteiro que faremos
desta distribuição homogénea das obras», considerou António Ramalho.
A obra cedida ao Paço
dos Duques de Bragança
na cidade berço, «de extraordinária beleza e que
nos faz sentir em harmonia» também «engrandece
e acrescenta valor» ao espaço museológico e à cidade, valorizou a vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Guimarães,
Adelina Pinto.
Jean Baptiste Pillement,
bisneto, neto, filho e sobrinho de pintores, foi sobretudo «um pintor extraor-

dinário de paisagens» e
torna-se, daquele modo
«acessível a todos».
Atravessou um período
de enormes convulsões,
viajou imenso, «com sede
de conhecimento e descoberta para fazer diferente», esteve em Lisboa em
1750, saiu e regressou 20
anos depois, tendo também aberto uma escola
de pintura no Porto.
«Jean Baptiste Pillement
contraria tudo o que era
valioso ou interessante como tema de pintura e dá
exatamente o mesmo valor ao modo como representa as pessoas e a paisagem», ilustrou Ana Paula
Rebelo, consultora para a
coleção de pintura do NB.
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ANTÓNIO RAMALHO, CEO DO NOVO BANCO

DM

Minho tem empresas e economia
de verdadeiros campeões nacionais
Rui de lemos

IÁRIO DO MINHO
(DM) –Na sua opinião, a região do
Minho detém uma
economia robusta e
afirmativa no contexto
nacional?
ANTÓNIO RAMALHO
(AR) – Não só é uma economia que tem tido um
comportamento ligeiramente acima da média,
como tem explicação para isso. De facto, não só as
empresas da região têm tido um crescimento maior
como têm criado mais emprego nos últimos tempos, além de que, sobretudo, têm desenvolvido uma
capacidade de exportação
muito significativa. Na análise recente que fiz, recordei que, entre Famalicão,
Braga e Guimarães nós estamos com três dos concelhos que preenchem os
dez primeiros lugares dos
concelhos mais exportadores portugueses. Isto é
muito representativo sobre
a capacidade da região do
Minho e tem também tido consequências curiosas,
porque o facto de estar-se aberto a um mercado cada vez mais competitivo e mais exigente, ao
contrário do que parece,
não reduz a margem de
lucro das empresas, mas
aumenta-a. Isto significa que as empresas aceitam este desafio, vencem
e têm tirado proveito disso. Isto é visível na economia desta região.

D

DM – E esta realidade
tem expressão no Novo
Banco (NB)?
AR – Tem clara expressão. Temos aqui uma presença muita significativa.
Somos naturalmente um
banco de empresas e pelas caraterísticas históricas
que temos, também temos
aqui um nível de representatividade ao nível das empresas que está acima dos

António Ramalho elogia campeões das empresas do Minho

«Se dissermos que aqui estamos 3% acima da capacidade
exportadora portuguesa, quando sabemos que esta capacidade
anda na ordem dos 80 biliões, damos um pouco ideia da pujança
que esta região do Minho tem».
60%, ao nível das empresas exportadoras acima dos
65% e isso tem representado um crescimento significativo e saudável, porque
as empresas na região têm
tido um comportamento
muito positivo. Portanto,
somos beneficiários desta
região e, sobretudo, também somos contribuintes como parceiros deste
crescimento.

cimento, ao nível do crédito de qualidade tem-se
situado acima dos 8%, quase a atingir os 10%, e temos
aqui nestas empresas não
só uma tendência de crescimento de dois pontos
acima da média das empresas portuguesas, como

DM – Qual é a ordem
de grandeza desse crescimento traduzida em
números?
AR – Para que se tenha
uma ideia do nosso cres-

«Famalicão, Braga e Guimarães
juntas devem representar cerca de
7% da capacidade de exportação
portuguesa, o que é um valor muito
significativo».

nas caraterísticas de autonomia financeira as empresas daqui têm mais 3 a
4 pontos a mais que a generalidade das empresas,
assim como do ponto de
vista do valor criado pelas próprias empresas têm
cerca de 50% acima da mé-

dia nacional. Só estes números falam por si. Se dissermos que aqui estamos
3% acima da capacidade
exportadora portuguesa,
quando sabemos que esta capacidade anda na ordem dos 80 biliões, damos
um pouco ideia da pujança que esta região do Minho tem, sendo que Famalicão, Braga e Guimarães
juntas devem representar
cerca de 7% da capacidade
de exportação portuguesa, o que é um valor muito significativo.
DM – E o Novo Banco traduz também ao ní-

vel do serviço esta ordem
de grandeza que a região
representa?
AR – Sou muito prático
sobre isso. Os bancos portugueses têm imensa qualidade e os meus concorrentes também a têm. Porém,
a qualidade dos bancos é
diferente conforme sejam
bancos de retalho ou bancos de empresas. Nós somos um dos claros grandes bancos de empresas,
somos parceiros de negócio e discutimos capacidades de investimento.
Portanto, quando vimos
uma sociedade otimista,
com boas performances
e que tem um momento
positivo, claramente há
mais oportunidades de negócio e é aí que estamos
a centrar o nosso esforço enquanto banco muito centrado nas empresas
da região.
Foi também um bocadinho isso que viemos cá
fazer, criando esta iniciativa dos “Campeões”, descobrindo que há pessoas
na gestão, no desporto, na
propriedade de empresas, etc., que têm mostrado qualidades invejáveis e
queremos honrá-los, queremos trazer a sua experiência, juntamente com
a SIC Notícias, para que a
sua história seja contada e
valorizada.
Quisemos honrar dez
campeões porque, tal como numa equipa de futebol, queremos ser o 11.º
jogador e apoiante desta
equipa de sucesso de empresas, atividades e pessoas da região do Minho
que têm capacidade para
se distinguir.
DM – O NB também
se quer afirmar campeão
apesar dos sobressaltos
porque passou?
AR – Naturalmente,
porque aquilo que não nos
mata faz-nos mais fortes
e é também isso que caracteriza o NB.
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Milhares de peregrinos deslocaram-se ontem a pé ou de carro ao santuário de Caldas de vizela. A Romaria termina domingo.

Alexandre Gonzaga
Alexandre Gonzaga

Alexandre Gonzaga

São Bento das Peras é do povo... o povo é de Deus!

romaria de São
Bento das Peras iniciou ontem com
milhares de peregrinos a percorrerem a
distância que separa o
centro da cidade de Vizela e freguesias limítrofes, e o santuário localizado no cimo do monte
minhoto.
Sozinhos ou em grupo, os fiéis foram amparados pelo bom tempo
que se fez sentir e pela
fé, que os conduziu ao
complexo do santuário,
constituído por duas capelas, uma mais primitiva e outra mais recente.
Pelo caminho, as curvas da subida, as dores
nos pés, o suor e muita
oração.
«Curei-me de uma
doença rara e prometi há dez anos que viria
anualmente», confidenciou Maria Celeste, natural do concelho vizelense,
que, acompanhada pela filha, rezou o terço, depositou a esmola na caixa da
capela primitiva (edificada antes do século XVI) e
guardou o cravo distribuído na sacristia, um sím-

A

bolo habitual quando se
trata da devoção ao Pai
dos monges.
A capela primitiva foi
construída num dos pontos mais altos do monte e
na linha divisória da freguesia de Divino Salvador
de Tagilde e da de São Miguel das Caldas de Vizela.
O local tem acolhido,
ao longo de cerca de 5 séculos, milhares de peregrinos, que, tendo colocado, por intermédio do
Pai da Europa, as suas vidas nas mãos de Deus, fizeram do santuário uma
segunda casa.
«Sinto-me bem aqui.
Venho sempre que posso. A minha família cumpre as promessas que tem
a cumprir. Eu, "só" venho
rezar», revela António Pereira, que saiu de Felgueiras «bem cedo para aproveitar o dia no monte».
A capela primitiva sofreu, em 1831, várias reparações e, por despacho
de 14 de maio de 1834, foi
novamente restituída ao
culto.
Mais tarde, no dia 1 de
agosto de 1966, sendo párocos de Divino Salvador de Tagilde e de São
Miguel das Caldas de Vi-

zela o padre João da Silva Freitas e monsenhor
José de Sousa Monteiro,
respetivamente, iniciou-se a construção do movo templo.
O projeto foi da autoria do arquiteto Aguiar
de Guimarães, e o terreno necessário para a
obra e para os romeiros
foi oferecido por Domin-

Destaque

O Arcebispo Primaz,
D. Jorge Ortiga, preside
domingo, dia 15 de julho,
às 10h00, no recinto
coberto, à missa da
peregrinação. No final,
é exposto o Santíssimo
Sacramento à veneração
dos fiéis, seguindo-se
uma procissão até ao
miradouro sul, onde
será dada a bênção às
populações dos Vales do
Vizela e Sousa. Lembre-se que a peregrinação sai
da igreja de São Miguel
de Caldas de Vizela, às
08h00. No dia anterior, a
imagem de São Bento é
transportada, às 17h00,
em cortejo automóvel
até à igreja de São Miguel
de Caldas de Vizela.

gos Araújo e sua esposa,
D. Maria Amélia, da cidade do Porto.
A confraria responsável
conta que a inauguração
e a bênção da nova capela decorreu em 10 de julho de 1971, presidida por
D. Francisco Maria da Silva, Arcebispo de Braga.
No dia 21 de junho de
1999, Dom Eurico Dias
Nogueira, Arcebispo Primaz, elevou, por decreto
próprio, as duas capelas
a Santuário de São Bento das Peras.
No ano de 2003, sofreu uma total remodelação interior. Depois de
restaurado, foi reaberto
ao culto em 11 de julho
de 2003. O novo altar foi
benzido por D. Jorge Ortiga, que regressa no dia
15 de julho, para presidir
à missa de encerramento da peregrinação deste ano.
O complexo do santuário conta com uma divisão bem precisa do espaço sagrado com a área de
lazer e de alimentação. Os
aromas dos cravos e das
velas dissipam-se à medida que se sai das capelas e dos miradoures, e
se entra na zona das ten-

Alexandre Gonzaga

Alexandre Gonzaga

Alexandre Gonzaga

A imagem de S. Bento das Peras abençoa os vales de Vizela e do Sousa

Depois da promessa vem o lazer

das com brinquedos e doces, ou das barracas dos
restaurantes ambulantes.
Ali, o cheiro a frango
e bacalhau assados toma
conta dos desejos dos romeiros. «Venho todos os
anos. Também estive no
São João de Braga», conta

Vítor Fernandes Silva, sócio-gerente do restaurante ambulante "O Fafense",
num convite aos peregrinos, que, depois de terem
cumpridos as promessas,
transformam a zona periférica do santuário numa segunda sala de jantar.
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PROGRAMA MUNICIPAL

Vila Nova de Famalicão envolve mais
de 3500 cidadãos na prática desportiva
DR

«

ara quem nem conseguia andar e hoje, olhe para mim,
estou aqui a dançar
toda animada». Quem vê
hoje Maria Campos não
imagina que, há cerca de
dois anos, teve um AVC
que a deixou sem andar e
praticamente paralisada.
Na altura, procurou ajuda
para a recuperação e encontrou-a no programa
municipal "Mais e Melhores Anos", através da vertente da reabilitação, promovido pela Câmara de
Vila Nova de Famalicão.
Hoje, com 55 anos, Maria Campos pratica hidroginástica, hidroterapia e
pilatos clínico, às terças,
quintas e sextas. «Este programa tem sido um milagre para mim, pois para além de ter ajudado na
minha recuperação, tornou-me uma pessoa muito mais ativa e animada».
Maria Campos dançava animadamente no Sarau Sénior que decorreu,
segunda-feira, no Parque
de Sinçães, em Famalicão

P

Programa "Mais e Melhores Anos" envolve mais de 3500 famalicenses

e que juntou perto de cinco mil pessoas num convívio muito divertido. A
iniciativa que marcou o
encerramento das atividades desportivas do ano
letivo 2017/2018, do programa "Mais e Melhores
Anos" serviu também para
celebrar o aniversário da
cidade, que completou 33
anos de existência.

Lado a lado com Maria
Campos, estava Maria das
Dores de 63 anos de idade, que participa no programa municipal há já 4
anos, através da vertente sénior.
Ao todo, o programa
"Mais e Melhores Anos" envolve mais de 3500 famalicenses, proporcionando
atividade física, lazer, con-

vívio e reabilitação aos seniores famalicenses, mas
também àqueles que necessitam de reabilitação física e a pessoas portadores
de deficiência. A frequência é gratuita, sendo que
cada idoso paga apenas o
seguro de acidentes pessoais no valor de 2,5 euros por ano.
O projeto divide-se as-

sim em três vertentes, com
destaque para o desporto
sénior, reabilitação e desporto adaptado. Para Cátia
Araújo, técnica do Centro
Social de Landim, a área
do desporto adaptado «é
muito importante para
os utentes portadores de
deficiência, não só a nível
físico porque os mantém
ativos, mas também psicológico porque os mantém
despertos e ocupados». E
acrescenta que «as atividades são bem desenvolvidas por técnicos e professores habilitados o que
é muito motivador».
Mais de duas dezenas
de técnicos municipais habilitados estão envolvidos
no projeto, entre professores de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades
desde a hidroginástica, hidroterapia, boccia, ginástica funcional, pilates e yoga, entre muitas outras.
O programa proporciona ainda o convívio,
o bem-estar e o divertimento através da realiza-

ção de iniciativas como o
Cantar dos Reis, o Carnaval Sénior, o Sarau e Piquenique Sénior, a Tarde
Sénior, na Feira de Artesanato e Gastronomia, entre outras.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, «o programa Mais
e Melhores Anos cumpre
uma função muito importante que é a de promover o desporto, a saúde,
o bem-estar e hábitos de
vida ativa entre a população idosa». Além disso, «tira os idosos de casa e envolve-os em iniciativas de
convívio e divertimento,
o que é fundamental para
a sua qualidade de vida».
As atividades decorrem
nos complexos de piscinas
do concelho (em Famalicão, Ribeirão, Joane e Oliveira São Mateus) durante
todos os dias da semana.
Os interessados podem
inscrever-se nas secretarias de qualquer complexo de piscinas, mas preferencialmente, na periferia
da sua zona habitacional.

um investimento de três milhões de euros

querem património da humanidade

Montalegre inaugura rede
de distribuição de gás natural

Póvoa de Lanhoso e Gondomar
certificam filigrana

ontalegre inaugura no sábado a
rede de distribuição de gás natural ao domicílio, que vai
fornecer 900 habitações
e representa um investimento de três milhões de
euros, anunciou ontem a
Câmara.
A cerimónia vai ser presidida pelo secretário de
Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural,
Miguel João de Freitas.
A licença para distribuir

M

o gás natural em Montalegre é detida pela Sonorgás – Sociedade de Gás do
Norte, empresa do grupo
Dourogás.
Segundo informou o
município, em comunicado, a empresa está a construir a rede de distribuição
domiciliária, cerca de 12
quilómetros, e a Unidade
Autónoma de Gaseificação (UAG), que permitirá o fornecimento a mais
de 900 fogos.
O investimento no con-

celho ronda os três milhões de euros e envolve também trabalhos de
adaptação no interior das
habitações.
O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, manifestou o
seu contentamento pela «chegada desta nova
forma de energia», que
considerou fechar «o ciclo de enriquecimento do
concelho».
«Depois da hídrica, eólica e solar, o gás natu-

ral vem fechar o setor de
maior relevância do concelho de Montalegre: a
produção da energia»,
afirmou o autarca.
Orlando Alves lembrou
que «Montalegre lutou
por este projeto», que defende que «vem melhorar as condições de vida
dos residentes e fortalecer a economia, designadamente as empresas
que já ajudam o concelho, que geram riqueza
e fixam população».

Póvoa de Lanhoso e Gondomar apresentam hoje,
no Porto, a certificação
da Filigrana de Portugal,
culminando um processo que arrancou em março de 2017.
Em comunicado, a Câmara de Póvoa de Lanhoso
explica que a certificação
decorre de um protocolo de colaboração entre
os dois municípios que
tem ainda como objetivo a promoção conjunta,
«num futuro cada vez mais
próximo, de uma candidatura da filigrana a Património da Humanidade.

«A Filigrana de Portugal, marca registada no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, propriedade de ambos os municípios, abre portas para
o tão acalentado sonho
de levar além-fronteiras
a filigrana, como técnica
específica, registada e regulamentada», acrescenta o comunicado.
O caderno de especificações para a certificação
estabelece as normas e os
trâmites a que esta arte terá de obedecer para poder ser designada por Filigrana de Portugal.
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autarca pede desbloqueamento de apoios para vítimas dos fogos

Conferência Reabilitação Urbana em Viana do Castelo

Monção cria zonas
Viana do Castelo
de prevenção e segurança precisa de 230 fogos
contra incêndios
e três hotéis
versos apelos do autarca
monçanense, António Barbosa, junto de gabinetes
ministeriais e representantes da Administração
Central, visando que os
processos entrados naquele organismo ganhem
um novo impulso, apoiando as pessoas que viram
as suas habitações serem

DR

A

limpeza na EM 505 (4,9
hectares), na EM 505-1 (1,7
hectares) e na EM 1362
(0,7 hectares). Em linhas
gerais, pretende-se corporizar uma intervenção
mais criteriosa focada na
descontinuidade das formações vegetais, facilitando eventuais combates aos
fogos florestais.

Nuno Cerqueira

Câmara Municipal
de Monção está a
proceder à criação de uma rede
de faixas de gestão de
combustível (zonas de
prevenção e segurança
contra incêndios) em
diferentes áreas do território concelhio, cujo
objetivo principal «con-

José Maria Costa afirma que Viana precisa de aumentar alojamento

presidente da Câmara de Viana do Castelo disse, ontem,
que não há habitação suficiente no concelho face à procura. «Precisamos de 230 fogos de
habitação e três hotéis»,
apontou José Maria Costa, que em jeito de balanço dos investimentos
2020, destacou que em
três anos, em Viana do
Castelo, foram registados
1900 processos de reabilitação urbana. «Atingimos
nesta área de investimento aprovado em 2017 quase 20 milhões de euros»,
apontou.
Enquanto a conferência "Reabilitação Urbana em Viana do Castelo
– Investimentos e Instrumentos de Financiamento" não começava, o
edil chamou os jornalistas para junto de si e foi
"debitando" dados e números nesta área.
Justificou a margem
de espaço de três hotéis
novos – dizendo que estes têm de ser de quatro
estrelas – com o facto de
não existir oferta suficiente face aos eventos que

O
Monção está apostada em reduzir risco de incêndio

siste na redução do perigo de incêndio florestal,
salvaguardando pessoas
e bens», anunciou ontem
a edilidade.
Após convite a três empresas, os trabalhos foram
entregues à empresa “Merufobras, Construção Civil, Obras Públicas e Exploração Florestal, Lda”,
por um valor próximo de
45 mil euros, encontrando-se presentemente em
fase de execução.
Concluída a intervenção no Polo Empresarial
da Lagoa, numa área total de 9,85 hectares, os trabalhos decorrem na EM
1153, área de 5,3 hectares,
abrangendo as freguesias
de Cambeses e Longos Vales. Os trabalhos estão a
ser realizados numa faixa
mínima de 10 metros nos
dois lados da rede viária.
Seguem-se trabalhos de

Prevenção florestal
é uma prioridade
As faixas de gestão de
combustível tem como
função diminuir a superfície percorrida pelos incêndios, bem como proteger vias de comunicação,
infraestruturas, zonas
edificadas e povoamentos florestais. Asseguram
também uma intervenção mais célere e eficaz
em caso de incêndio.
A realização destes trabalhos, cujo custo é suportado pelo Município,
surge no seguimento de
outras iniciativas preventivas como ações de sensibilização nas freguesias e
apoio aos munícipes afetados pelos incêndios de
15 de outubro, através da
apresentação de candidaturas junto da CCDR-N.
Medidas que têm sido acompanhadas por di-

destruídas pelo fogo.
Há dias, na abertura da
Feira do Alvarinho, António Barbosa solicitou ao
secretário de Estado das
Autarquias Locais, Carlos Miguel que, dentro
das suas competências,
interceda no sentido de
desbloquear esta situação penalizadora para
quem tanto sofreu com
os incêndios e continua
a sofrer com este impasse incompreensível.
«Desde o início do
mandato que olhamos
para a prevenção florestal como uma prioridade. Criamos o gabinete
de proteção civil, promovemos ações de sensibilização nas freguesias,
apoiamos os populares
lesados pelos incêndios
e estamos a criar zonas
de proteção e seguranças», diz António Barbosa.

ocorrem na foz do Lima.
«Temos imensos congresso nacionais e internacionais previstos. E são
seis a curto/médio prazo.
Até vamos receber um
encontro da OCDE que
vai decorrer também em
Braga. No final deste ano
vamos, inclusive, receber
um evento da União Europeia ligada à estratégia
marítima atlântica. Confesso que albergar estas
pessoas só no concelho
é praticamente impossível», destacou,
Na área da regeneração urbana, o presidente
da Câmara entregou uma
folha aos jornalista onde
se pode concluir que entre 2014 e 2017 os investimentos ascenderam a 60
milhões de euros. Em três
anos – de 2014 a 2017 –
foram 40 milhões de euros de investimento privado e ainda há mais 20
milhões até 2020.
Na reunião que José
Maria Costa apelidou de
conferência, o edil piscou
o olho aos investidores,
dando a conhecer vários
instrumentos e incentivos fiscais para investi-

rem no território. Uma
arma que Viana do Castelo tem vindo a conquistar pontos aos territórios
vizinhos.
«No âmbito do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU),
a Câmara está a investir 20
milhões de euros em 30
projetos diferentes, cuja
intervenção será focada
nas sete Áreas de Reabilitação Urbana (ARU)», lê-se num documento distríbuído pela Câmara.
Em 2013 foi criada a
primeira ARU para o Centro Histórico, abrangendo o núcleo medieval da
cidade. Existem ainda as
ARU da Cidade Poente,
ARU de Darque e ARU
da Frente Ribeirinha de
Viana do Castelo, constituídas em 2015. Em 2017
foram criadas mais três
áreas, a ARU da Cidade
Norte, envolvendo as freguesias de Santa Maria
Maior e Meadela, a ARU
Frente Atlântica, nas freguesias de Areosa e Monserrate, e a ARU da Frente
Marítima da Amorosa, na
freguesia de Chafé.
Nuno Cerqueira
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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).

Pais indignados: um manifesto a ler

CARLOS AGUIAR GOMES

de, assistimos agora a uma
campanha, verdadeiro retrocesso, para regressar a
esta infâmia anti-natural,
com as campanhas agressivas pela doação de esperma aos “Bancos de Esperma” de dadores anónimos,
privando, deste modo,
que muitas crianças nascidas por PMA (Procriação
Medicamente Assistida).
Aqui fica parte do referido Manifesto em boa hora publicado:

Como podem certos homens
fazerem regressar o período
histórico abominável do
registo civil de uma criança
como “ filha de Pai incógnito”?
Como?

o direito fundamental a saber quem são os seus PAIS,

2. Os processos que gemissíveis entre a maternidade e a paternidade;

mado direito à criança.
3. Qualquer processo gestacional que separa gestacionalidade de

cialização, directa ou cado que se passa noutros paí-

4 . QU E T ODA S A S

a PATERNIDADE. ( … ). Co-

ses europeus ( p.e. França ):

CRIANÇAS têm o direi-

muflada, da maternidade;

to a crescer e de serem

5. Qualquer proces-

os homens, que uma crian-

LEMBRAR:

amadas por um PAI e uma

so que à revelia do PAI ou

ça possa ser amputada cons-

1. QUE UM PAI deve ser

Mãe;

não, interfira no natural de-

cientemente de metade da

sempre uma referência pa-

sua origem, a nossa? Como?

ra qualquer criança;

senvolvimento de todas as
5. QUE TODAS AS CRIAN-

crianças por nascer;

ÇAS têm o direito natural

Como podem alguns homens serem cúmplices nes-

2. QUE UM PAI tem o

de nascerem de uma rela-

6. A ideia que se está a

ta promoção da orfandade

direito e o dever de estar

ção de um PAI e de uma

generalizar, em nome de

paterna? Como?

presente afectiva e efecti-

Mãe;

um falso progresso civi-

vamente junto dos filhos;

mens fazerem regressar o
período histórico abominá-

3 . QU E TODA S A S

vel do registo civil de uma

CRIANÇAS têm o direito

criança como “ filha de Pai

inalienável e fundamental

incógnito”? Como?

de conhecer as suas raízes

Queremos, à semelhança

Que os direitos da criança prevalecem sobre o cha-

4. Qualquer processo

a ataques feministas contra

Como podem certos ho-

PAI e MÃE;

ram desigualdades inad-

que derive para a comer-

mo podemos admitir, nós

R

por nascer ou nascidas têm

incógnito”;

maternidade;

“Assistimos todos os dias

ecentemente, Junho
passado, o Instituto
Internacional Familiaris Consortio,
departamento da Militia
Sanctae Mariae (Portugal), divulgou um Manifesto pelo direito a que
todas as crianças saibam
quem é o seu Pai. Depois
de tantas lutas para acabar com a inscrição “PAI
INCÓGNITO” nos antigos Bilhetes de Identida-

DE PAI ou “Filhos de pai

familiares;

6. Que o direito da crian-

lizacional (!), de que um

ça prevalece sobre o cha-

homem não passa de um

mado direito à criança.

mero distribuidor de esperma. ( … )

REPUDIAMOS:
1. Os processos que ori-

RECORDAMOS

ginam crianças ÓRFÃS

Que todas as crianças

tração da mãe por não
conseguir satisfazer a mais
básica necessidade do seu
bebé. É importante ter
calma pois o estabelecimento da lactação requer
um período de adaptação.
O ambiente deve ser calmo e caloroso, devendo a
mãe dedicar-se de modo
exclusivo ao bebé durante a amamentação. A mãe
deve ainda adotar uma
posição confortável que
facilite uma correta pega pelo bebé. Todas estas
medidas facilitam a secreção hormonal de prolacti-

na e ocitocina, sendo estas
responsáveis pela produção de leite e contração
das células musculares da
mama, respetivamente.
Muitas da mães consideram que o seu leite não
é suficiente pelo fato do
bebé chorar ou demorar
mais do que o habitual
a mamar. É importante
amamentar em horário
livre, esvaziar uma mama
de cada vez e não permitir que o bebé adormeça
durante a amamentação.
No decorrer da amamentação podem ainda sur-

Aleitamento materno

ARMANDA SOFIA PEIXOTO
DE OLIVEIRA
Médica Interna na USF+Carandá

e 1 a 8 de agosto de
2018 comemora-se a
semana mundial do
aleitamento materno. Mas afinal quais são

D

as suas vantagens?
O leite materno é um
alimento completo, devendo ser oferecido de
modo exclusivo até aos 6
meses de idade. As suas
vantagens são diversas
tanto para o bebé como
para a mãe. No caso do
bebé, possui um papel
importante na prevenção de infeções (respiratórias, gastrointestinais
e urinárias), de alergias,
de diabetes e de doenças
neoplásicas como os linfomas. Permite também
uma melhor adaptação

para a introdução de outros alimentos. Por outro
lado, favorece a involução
uterina da mãe e está associada a um menor número
de casos de cancro de mama, entre outros. Acresce
ainda que, ao amamentar
a mulher cria uma ligação
emocional com o seu bebé
e do ponto de vista familiar permite uma melhor
gestão de custos.
Nem sempre amamentar é uma tarefa fácil, podendo mesmo levar ao
desenvolvimento de sentimentos de revolta e frus-

gir pequenas dificuldades
tais como: ingurgitamento
mamário, obstrução dos
ductos, fissuras e mastites.
Nestes casos e sempre que
surja alguma dúvida, deve
aconselhar-se com o seu
médico ou enfermeiro.
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DESPORTO

TAÇA DA LIGA
Sorteio, realizado ontem,
ditou que o Famalicão
comece em casa,
frente ao Arouca.

CC TAIPAS
PROMOVIDO
AO FUTEBOL
NACIONAL

PÓVOA DE VARZIM
O Vitória B
é uma das equipas que,
no ﬁm de semana, participa
no Torneio "Zacarias Couto"
em futebol.

médio do sporting de braga procura convencer abel no algarve
primeiro treino de ambos

Alef entra no derradeiro teste
DR

Pablo e Claudemir
juntam-se ao grupo

DR

Ausentes do jogo particular com o Leixões, na
terça-feira (derrota arsenalista por 2-1), Pablo
Santos e Claudemir treinaram-se ontem pela
primeira vez com os novos companheiros. O
central ex-Marítimo e o médio contratado ao
Al-Ahli são mais dois reforços à disposição de
Abel Ferreira, dupla brasileira que vem preencher as posições que o técnico considerava prioritárias a reforçar quando falta um mês para o
arranque oficial da temporada 2018/19. Seguem
ambos para o estágio no Algarve.

Alef quer finalmente convencer Abel Ferreira

JOsé costa lima

Algarve como destino

s afirmações proferidas pelo presidente António Salvador, na última
terça-feira, quando revelou que Vukcevic "corria o risco" de ser vendido
no defeso terá provocado
um natural contentamento em Alef. O médio que
nas duas últimas temporadas nunca se conseguiu
impor no plantel do Sporting de Braga tem agora
uma nova oportunidade
de mostrar que não foi
por acaso que em 2015 o
emblema minhoto pagou
750 mil euros ao Ponte
Preta pelo seu passe. E a
verdade é que a saída do
colega montenegrino facilitaria esse processo de
fixação. Ao integrar o centro campista nos trabalhos de pré-temporada,
Abel Ferreira deu um sinal claro ao jogador e, ao
mesmo tempo, concedeu-lhe aquela que poderá
ser a derradeira chance

A

Equipa segue hoje
para estágio

DM

O Sporting de Braga parte hoje à noite para o
Algarve, região onde a equipa arsenalista vai
realizar um estágio de pré-época, que se prolonga até quinta-feira.
Durante este período na cidade de Portimão,
os guerreiros do Minho vão realizar três encontros particulares com os ingleses do Hull City
(sexta-feira) e Milwall (domingo) e com o Bétis, de Espanha (quarta-feira).
Abel Ferreira, como lembrou no ensaio com
o Leixões, na terça-feira, não vai levar para o
Algarve todos os 34 jogadores que atualmente fazem parte do plantel. A lista de convocados para o estágio serão divulgados hoje, ao final da tarde.

para Alef. Na terça-feira, no ensaio com o Leixões, o futebolista de 23
anos deixou impressões
interessantes, manifestando em campo que terá chegado a hora de ser
útil com a camisola vermelha e branca.
Com cerca de duas semanas decorridas de pré-temporada, Alef, com
contrato válido até 2023,
vai entrar agora no derradeiro teste. Abel Ferreira
parece inclinado em levá-lo para estágio (os convocados apenas serão divulgados hoje) e será no
Algarve que o técnico do
Sporting de Braga vai dissipar as dúvidas que ainda
possam existir, tomando
uma decisão em relação
ao futuro imediato do jogador. Embora não seja
claro que o seu nome figure entre os convocados
para estágio, as possibilidades de Alef seguir com
a equipa são francamente altas e sobretudo numa
perspetiva de avaliação. O

Na
última
época, Alef
realizou 41
jogos no
Chipre e fez
um golo.

campeão do
mundo sub-20
pelo Brasil espera,
por isso, dar seguimento
ao que fez em 2017/18, no
Apolon Limassol (Chipre):
realizou 41 jogos e marcou um golo.

jogadores da
formação. A ser
feita, ela vai ocorrer
de forma gradual, ponderada e por motivo de força maior (vendas de última hora ou lesões).

Quatro da B entre
“tubarões”

Ricardo Ferreira
é o único
indisponível

Nesta arranque da pré-temporada, Abel Ferreira
promoveu quatro jogadores da equipa B ao plantel sénior. Lucas (central),
Loum (médio), Trincão
(extremo) e Singh (avançado) foram os quatro “contemplados” com a chamada aos principais, mas a
sua permanência no plantel antevê-se muito complicada. A concorrência
nos diversos setores do
terreno impõe respeito e
é alargada, além de que
Abel Ferreira não quererá comprometer as diversas competições em que
o Sporting de Braga está
inserido através de uma
aposta desenfreada em

Nesta altura da pré-temporada, Ricardo Ferreira é
o único que parte em desvantagem em relação aos
colegas de equipa, uma
vez que ainda recupera
da grave lesão sofrida no
joelho e que o fez perder
grande parte da temporada anterior.
O central, internacional
A por Portugal, ainda não
está cem por cento apto
para treinar sem limitações e, por esse facto, parece certo que não seguirá
viagem com a equipa para o Algarve, continuando a recuperação na Pedreira até que possa ser
opção para o treinador
Abel Ferreira.
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Airão na pró-nacional e marca na I divisão
Mundial de futebol

CC Taipas promovido
ao futebol nacional
DM

Croácia e França
disputam a final
quanto enquanto o Martim foi terceiro na Série
A, mas “apenas” com 60
pontos.

… e MARCA
na Honra

Taipas acompanha Maria da Fonte na subida ao Campeonato de Portugal

JOsé eduardo

Associação de Futebol de Braga confirmou, ontem, em
comunicado, a promoção do Clube Caçadores das Taipas ao Campeonato de Portugal.
O conjunto vimaranense, que terminou a Pró-

A

-Nacional na segunda posição, atrás do vencedor
Maria da Fonte, acompanha assim o conjunto da
Póvoa de Lanhoso no regresso ao futebol nacional.

rão é promovida à Pró-Nacional, uma vez que é
o terceiro melhor pontuado na Divisão de Honra.
O conjunto vimaranense terminou na terceira posição da Série B,
com 64 pontos, atrás dos
promovidos Berço (2.º) e
Ribeirão (vencedor), en-

Airão na
Pró-Nacional
Perante esta decisão, a
União Desportiva de Ai-

Taça da Liga

FC Famalicão começa
com receção ao Arouca
sorteio da Taça da
Liga realizou-se ontem e ditou que, na
primeira eliminatória, o Famalicão recebe o Arouca. O que ditou
o sorteio:
21 e 22 jul:
Jogo 1: Famalicão- Arouca
Jogo 2: Farense-Penafiel
Jogo 3: Mafra-Covilhã
Jogo 4: Varzim-C. Piedade
Jogo 5: Académica-Leixões
Isento: Oliveirense (II)
29 jul:
Belenenses-Oliveirense
P. Ferreira-Ac. Viseu
Vence. Jogo 4 - Moreirense
Marítimo-Venc. Jogo 3
Aves-Santa Clara
Venc. Jogo 2-Estoril
Venc. Jogo 1-Chaves
Guimarães-Tondela

DM

O

classificados da I Liga 2017/18 – FC Porto,
Benfica, Sporting e Sporting de Braga – e o Vitória de Setúbal, isento da
segunda fase, estão qualificados para terceira fase, que se disputa entre
16 de setembro a 30 de
dezembro.

Final four em janeiro
em Braga

Nacional-Boavista
Portimonense-Rio Ave
Feirense-Vencedor Jogo 5
Isento: Setúbal (I)

Sp. Braga entra
na 3.ª fase
Os quatro primeiros

Os vencedores de cada um
dos quatro grupos da terceira fase qualificam-se
para a "final four", que se
realiza em Braga entre 22
e 26 de janeiro de 2019, tal
como sucedeu este ano,
com o Sporting a conquistar o troféu no Municipal
bracarense.

Para ocupar o lugar da
União Desportiva de Airão na Divisão de Honra,
foi promovido a este escalão o MARCA (Movimento Associativo de Recreio
Cultura e Arte), terceiro
classificado da Série A da
I Divisão.
Significa isto que o
MARCA é o segundo terceiro classificado promovido à Divisão de Honra,
depois do Fermilense (Série D) que ocupou o lugar
do Gerês, clube que solicitou a despromoção para a I Divisão.

Um golo de Mandzukic, na segunda parte do prolongamento, permitiu ontem à Croácia vencer a
Inglaterra por 2-1 e apurar-se pela primeira vez
para a final de um Mundial de futebol.
A equipa inglesa começou melhor e adiantou-se no marcador aos cinco minutos, através de
um livre direto de Kieran Trippier, mas os croatas reagiram e empataram já no decorrer da segunda parte, por Ivan Perisic, aos 68. O golo que
ditou a primeira final de um campeonato do
mundo aos croatas surgiu no prolongamento,
aos 109 minutos, através de Mario Mandzukic.
Na final, os croatas vão defrontar a França,
domingo, pelas 16h00, em Moscovo.

Emprestado pelo FC Porto

Galeno no Rio Ave
O Rio Ave anunciou ontem a contratação do
avançado Galeno, que chega a Vila do Conde
por empréstimo do FC Porto. O jogador brasileiro, de 20 anos, vai ficar nos Arcos até ao final
da temporada, e já foi ontem integrado no grupo
de trabalho, liderado pelo treinador José Gomes.
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Jogo-treino
Aos sócios e à cidade

Gil Vicente venceu P. Ferreira
GVFC

Famalicão apresenta-se
no Parque da Devesa
O FC Famalicão apresenta, amanhã, no Parque
da Devesa, no coração da cidade, a equipa profissional para a temporada de 2018/19, com todos os jogadores, staff e equipa técnica a subirem ao palco para o primeiro momento oficial
da época junto dos adeptos. A apresentação da
equipa é também de estreia dos novos equipamentos, com os jogadores a mostrarem as novas
camisolas de 2018/2019. De entrada livre, o espetáculo de som e luz, começa às 21h00.

Jogo de apresentação dia 17
Entretanto está também já confirmado o jogo de
apresentação aos sócios, que se realiza no dia 17
de julho às 19h00 no Estádio Municipal, com o
Famalicão a jogar frente ao Rio Ave. A partida é
o último teste da equipa na pré temporada e antecede a estreia na Taça da Liga, com o jogo da
primeira eliminatória marcado para 22 de julho.

Alunos do Centro Escolar de Arcozelo com o plantel gilista

preparar-se para
disputar o Campeonato de Portugal – onde apenas
vai cumprir calendário –
o Gil Vicente já arrancou
com os trabalhos para a
nova temporada e, on-

A

Sporting

Nani de regresso
O internacional português Nani assinou um contrato com o Sporting válido por dois anos, anunciou o clube, ao qual o jogador chega a custo zero, proveniente do Valência. Formado no Real
Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa
principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, o avançado de 31 anos regressa pela segunda vez a Alvalade, depois de o clube inglês o ter emprestado em 2014/15. Além de
Sporting e Manchester United, Nani alinhou no
Fenerbahçe, Valência e Lazio.

O encontro teve a “participação” especial, nas
bancadas, dos alunos do
Centro Escola de Arcozelo. No final puderam conviver com o plantel gilista,
com quem tiraram uma
foto no relvado.

O Gil Vicente volta a
competir no próximo sábado, com um jogo-treino em Pedras Rubras, a
partir das 10h30. Também no sábado, o Paços
de Ferreira recebe o Belenenses (10h00).

no segundo jogo da pré-época

Vitória de Guimarães derrotou ontem
a Oliveirense, da II
Liga, por 1-0, num
jogo particular disputado em Quiaios, onde os
vimaranenses se encontram em estágio.
Após o triunfo no primeiro jogo da pré-época, sobre o Penafiel, por
3-1, os vitorianos venceram o segundo desafio,
graças ao tento de Davidson, aos 29, num desafio
com 120 minutos, dividido em três partes de 40.
O extremo foi um dos
quatro reforços vitorianos,
a par de Osorio, Rafa Soares e André André, que integraram o "onze" inicial
do técnico Luís Castro,
composto ainda por Miguel Silva, Victor Garcia,
Pedro Henrique, Wakaso, Celis, Sturgeon e Oscar Estupiñán.

VSC

Vitória bateu Oliveirense

O

vários anos depois

FCF

Pintassilgo regressa
ao Felgueiras
O futebolista Pintassilgo
está de regresso ao FC Felgueiras, clube onde jogou
durante nove temporadas
– desde os iniciados aos
seniores – e do qual saiu
em 2004/05.
Com 33 anos de idade,
e depois de na época finda
ter representado o Varzim,
Pintassilgo está assim de
regresso ao clube onde se formou como futebolista. De Felgueiras rumou a Guimarães, seguindo-se Portimonense, Pandurii, Moreirense (cinco
épocas), Arouca (3), Covilhã e Varzim.
Agora volta ao clube naquela que será uma boa
opção para o técnico Ricardo Sousa, ou não fosse Pintasilgo um dos atletas mais experientes do
plantel.

tem, no jogo-treino realizado no Estádio Cidade
de Barcelos, bateu o Paços
de Ferreira por 1-0.
O golo do conjunto este ano orientado por Nandinho, foi apontado por
Gabriel.

André André felicita Davidson pelo golo marcado

No último período do
encontro, o técnico colocou em campo mais quatro jogadores já contratados pelos vitorianos – os
defesas Florent e Frederico Venâncio, que realizou os primeiros minutos
pelos minhotos, o médio

Pêpê e o avançado Alexandre Guedes.
Na Oliveirense, além
dos reforços Paraíba e
Erick Moreno, o treinador Pedro Miguel utilizou os outros três jogadores já contratados no atual
"mercado de verão": Dio-

go Clemente, Miguel Silva e Agdon.

Jogo com Tondela
no sábado
O Vitória realiza sábado
(10h00) outro particular
com o Tondela, no fecho
do estágio.
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divisão de honra da af braga

Martim "segura" João Paulo
e contrata André Pires
DR

JOSÉ COSTA LIMA

Martim confirmou
mais uma contratação para a nova temporada, desta vez para o meio-campo. Trata-se
de André Pires, futebolista
de 20 anos que na última
temporada representou
o Salto, da AF Vila Real.
«Atleta possuidor de
uma excelente técnica e
finalização, Pires será um
reforço de grande qualidade que, certamente, irá
contribuir para um ano de
resultados épicos», escreveu o Martim na sua página de facebook. André
Pires, filho do antigo futebolista do Sporting de
Braga Fernando Pires, vai
ser orientado por Zequinha, técnico que transita da temporada passada.
Também Mané, oriun-

OPINIÃO | ANA PEREIRA

O

O
André Pires e Mané são reforços do Martim

do do Alvelos, é reforço
do conjunto barcelense.
No capítulo das renovações, o Martim, que na
próxima época volta a jogar na Divisão de Hon-

ra da AF Braga, chegou a
acordo com o guarda-redes João Paulo.
«Foram muitas as vezes que salvou o clube de
derrotas com as suas ex-

celentes defesa», lembram
os responsáveis do emblema de Barcelos nas redes
sociais, por entre elogios
ao desempenho do guardião em 2017/18.

divisão de honra da af braga

ACD Pica já renovou contrato com
nove jogadores que
na temporada passada representaram o clube. O emblema que em
2018/19 volta a competir
na Divisão de Honra chegou a acordo para prorrogação dos vínculos com o
guarda-redes Monteiro,
os defesas David, Sérgio
e Gusto, os médios Chico, Flávio e Mota e com
Rúben e André, ambos
avançados. Mais renovações podem ser anunciadas brevemente pela direção, em simultâneo com
algumas contratações que
deverão ser conhecidas

A

nas próximas semanas.
O treinador da equipa
sénior do Pica em 2018/19
vai ser Rafael Leite, antigo treinador da formação B dos fafenses. A decisão estava tomada desde
o início do mês passado e
a partir do momento em
que foi conhecido novo
homem forte do futebol
sénior que tanto a equipa técnica como a direção
têm trabalhado em sintonia na preparação da nova temporada.
O objetivo para 2018/19
passará por, no mínimo,
melhorar o desempenho
alcançado na época anterior. O Pica acabou no
décimo lugar da série B,
com 37 pontos somados.

DR

ADC Pica renovou contrato
com nove jogadores
JOSÉ COSTA LIMA

Mestre Carlos Baptista,
herói esquecido

Monteiro vai continuar a defender as redes dos fafenses

Mundial de Futebol está quase a acabar e brevemente saberemos que equipa europeia será campeã do
mundo e os holofotes da fama incidiram sobre ela
enchendo páginas de jornais e ecrãs de televisão,
tal qual aconteceu há dois ano quando Portugal se sagrou
campeão europeu de futebol enchendo de glória um país
que se viu catapultado para uma notoriedade que poucos
esperavam. Numa altura em que a disseminação da informação é feita a uma velocidade alucinante, os heróis
fazem-se num instante e a glorificação é quase imediata.
Os clubes homenageiam aqueles que deixam marca
no seu clube não permitindo que o véu do esquecimento apague a memória dos seus feitos. Mas, uma vez por
outra, as injustiças cometem-se e algumas pessoas são votadas ao olvido impedindo que novas gerações reconheçam o trabalho daqueles que muito contribuíram para a
glória do seu clube.
Relembremos os anos setenta e oitenta do Sporting de
Braga, relembremos o título de campeões nacionais de juniores em 1977 e o título de campeões nacionais em juvenis de 1981. Relembrar estes títulos é relembrar o Mestre
Carlos Baptista, treinador destas equipas que, no velhinho
campo da Ponte, ajudou centenas de atletas a crescerem a
todos os níveis. Discreto, sereno, avesso a vaidades e humilde até ao tutano, conseguiu num pelado cheio de bolotas criar duas fornadas de campeões.
Carlos Baptista é todos os anos homenageado pelos
seus campeões num encontro anual em junho onde se
recordam histórias de orgulho e a sabedoria do Mestre.
Carlos Baptista anda pelos oitenta anos, atingiu patamares únicos como futebolista e pôs o país inteiro a falar da
formação do Sporting de Braga.
Foi pela mão do meu pai que me habituei a ir todos os
fins de semana de manhã ao Campo da Ponte ver os jogos do meu Braga. Enquanto apanhava bolotas e saltitava de um lado para outro emitindo opiniões sobre tudo
e todos do alto da sabedoria dos meus quatro, cinco anos,
fui aprendendo a perceber o que era um fora de jogo, o
que era um livre, quando se marcava uma grande penalidade e todas as outras regras do futebol.
Num mundo marcadamente masculino aprendi a
apreciar um desporto e um clube do qual me enamorei desde muito cedo. Carlos Baptista saía do balneário
com os seus atletas e passava no meio de nós. De compleição magra, de mãos nos bolsos das calças, levava os
seus meninos para o campo, o campo onde cair numa
qualquer disputa de lance deixava marcas que me doíam
muitas vezes a mim.
Hoje doí-me não ver o meu clube do coração e do coração de Carlos Baptista não reconhecer o homem que
com tão pouco fez tanto e de quem se dizia na altura que
até de pedras fazia jogadores. Todos os anos espero ver
na Gala do Sporting de Braga o seu nome ser referido fazendo justiça a um homem a quem o clube muito deve.
As verdadeiras homenagens devem ser feitas enquanto
ainda temos tempo de abraçar as pessoas e de lhes agradecer pelos seus feitos transpondo para a memória coletiva
um nome que é sinal de tudo o que futebol tem de melhor.
Enquanto é tempo, façam justiça ao Mestre.
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até 31 de julho
Futsal: torneio de Esporões

“Move-te” em Famalicão

Meias-finais jogam-se
hoje à noite

DR

DR

As meias-finais da nona edição do Torneio de
Esporões, em Braga, realizam-se hoje. A partir
das 21h30, Contabilidade defronta os Amigos de
Nogueira, seguindo-se o duelo entre Muteam e
Diática/Café Mocho, a partir das 22h30. Este torneio de futsal, organizado pelo clube bracarense
e pela Junta de Freguesia de Esporões, começou
no passado dia 25 de junho e termina sábado,
com a final e entrega dos respetivos prémios.

ex-fc porto

Layún no Villarreal
O Villarreal anunciou ontem a contratação do
futebolista mexicano Miguel Layún ao FC Porto, no seu sítio oficial na Internet, sem revelar os
montantes envolvidos na transferência.

“Move-te” arrancou
na passada segunda-feira no Parque da
Devesa, em Famalicão, na sede da União das
Freguesias de Seide e na
Avenida do Rio Veirão, na
freguesia de Ribeirão, e
contou com a participação de quase 300 pessoas.

O

O projeto decorre até
ao final deste mês, com
60 horas de exercício físico ao ar livre, com acompanhamento de professores habilitados e entrada
livre e gratuita, acessível
a todas as idades.
Em Famalicão, acabaram-se por isso as descul-

pas para não praticar atividade física, até porque
a iniciativa com horários
diferenciados decorre em
mais 5 espaços do concelho, para além dos locais acima mencionados
– nas Piscinas Municipais,
em Famalicão, no Parque
do Quinteiro, em Olivei-

ra S. Mateus, no parque
da Ribeira, em Joane, na
Praça de Santa Marinha,
em Mogege, e no Parque
da Corredoura, na União
das Freguesias de Ruivães
e Novais.
Pilates, Zumba, Hip
Hop, Crossfit, Yoga e Hidroginástica são apenas
alguns exemplos das cerca de 25 modalidades que
preenchem o calendário,
quase diário do “Move-te”.
É um mês inteiro de muita atividade física e muita
animação, onde vale tudo
menos ficar parado.
Para além das aulas,
amanhã, a Escola Rosa
Oliveira e a Amitorre promovem em Joane uma caminhada cultural, a partir
das 10h00. Entretanto, no
dia 29 de julho, a associação Floresta BTT organiza a massa critica na Praça D. Maria II.
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Triatlo/duatlo
Entre hoje e 29 de julho

Tribraga venceu
em veternos e juvenis
DR

O Multiusos de Guimarães recebe, de
hoje até 29 de julho, as finais da Liga ABN – Associação
de Bilhar do Norte
que integra diversas
competições e apurará os representantes nos Campeonatos Nacionais de Bilhar. Mais de 800 atletas participarão
na iniciativa.
A entrada do público é gratuita e os jogos serão disputados nos dias de semana à noite (a partir das 20h45), ao sábado das 14h00 às 24 horas
e ao domingo das 09h15 às 24 horas (calendário em anexo).
A Associação de Bilhar do Norte, com mais de
mil filiados, congrega vários clubes da região e
promove a prática do bilhar em muitos dos eventos que realiza anualmente.

DR

Finais da Liga de Bilhar
em Guimarães

Volta a França

Sagan vence etapa,
Avermaet lidera

equipa Tribraga foi
uma das 16 participantes, no sábado,
no duatlo de Paredes, e no domingo, no
triatlo de Montemor.
Em Paredes realizou-se
a 3.ª etapa do Circuito Regional Norte de Duatlo de
Estrada, e em Montemor a
3.ª etapa do Campeonato
Nacional de Triatlo.
Com partidas de ambos os eventos marcadas
para as 15h00, a primeira atleta da equipa Tribraga a entrar em competição foi a jovem Madalena
Augusto. A atleta iniciada
feminina foi a mais rápi-

A

da a cumprir os 800m de
atletismo, 1000m de ciclismo e 400m de atletismo finais, alcançando
a vitória absoluta feminina do duatlo jovem realizado em Paredes.
No evento principal,
com 4,7 km de atletismo,
19.45 km de btt e 2.45 km
de atletismo finais, os atletas da equipa campeã regional em título estiveram
em grande destaque, com
Paulo Vides a alcançar o
4.º lugar da geral e 1.º do
grupo de idade (GI) 3539 anos, Pedro Silva a alcançar o 6.º lugar da geral
e 1.º do GI 20-24, e João

Voleibol feminino

Joana Resende no AVC Famalicão
O AVC Famalicão confirmou o nome de Joana Resende como reforço para a sua equipa de voleibol feminino tendo em vista a nova temporada.
Trata-se da libero da seleção nacional da modalidade, que fecha o capítulo das contratações para o clube
que disputa o principal campeonato português de voleibol feminino.
Joana Resende chega do Porto Vólei e junta-se a Bárbara Gomes, Inês Peneda e Tânia Oliveira, e ainda a brasileira Victoria Alves, que chega do Desportivo das Aves.
Joana Resende é uma das jogadoras mais experientes e tituladas do voleibol nacional, sendo uma referên-

Cunha o 13.º da geral e 2.º
GI 25-29, tendo com este
resultado alcançado o 2.º
lugar coletivo.
Em Montemor, realizou-se o Campeonato
Nacional de Clubes por
contra relógio, prova pontuável para o Campeonato
Nacional de Triatlo.
Com boas condições
climatéricas os atletas de
cada equipa tiveram que
percorrer 750m de natação, 20 km de ciclismo, e
5k m de atletismo. Neste
formato, cada equipa pode ser formada por um
número de 3 a 6 atletas
(os clubes podem inscre-

ver mais do que uma equipa), sendo as partidas dadas com um intervalo de
60”. No final é o tempo
do 3.º elemento a cortar
a meta que conta para a
classificação. Deste modo,
as provas revestem-se de
grande espetacularidade,
tanto para o público como
para os atletas.
A Tribraga fez-se representar por Tiago Lobo, Leandro Pinto e João
Ferreira, que alcançaram
a vitória no escalão de veteranos, e o 10.º tempo da
geral, consolidando o 7.º
lugar no Campeonato Nacional de Triatlo.

cia na sua posição. Tê-la no seu plantel era um desejo
antigo do AVC, que agora conseguiu realizá-lo, oferecendo mais uma boa opção ao técnico Rui Moreira.
Para já, o plantel famalicense conta com onze atletas – seis renovações e cinco reforços – a quem se poderá juntar mais uma atleta.
O AVC inicia a nova temporada na última semana
de agosto.

Sorteio no sábado
Entretanto, para o próximo sábado, a partir das 15h00,
no Auditório Fernando Araújo de Barros, sede da Federação Portuguesa de Voleibol, está agendado o sorteio dos campeonatos nacionais de voleibol da primeira divisão, masculino e feminino.

O ciclista eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu ontem a quinta etapa da Volta a França ao "sprint", com o belga Greg van Avermaet
(BMC) a segurar a liderança da classificação geral individual.
O tricampeão olímpico de 28 anos, que já tinha vencido no segundo dia, cumpriu os 204,5
quilómetros entre Lorient e Quimper em 4:48.06
horas, batendo num "sprint" reduzido o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Mérida), segundo,
e o belga Philippe Gilbert (Quick-Step Floors),
terceiro.
Hoje, van Avermaet, que ontem foi sétimo
classificado, defende a camisola amarela na sexta
etapa, uma tirada de 181 quilómetros entre Brest
e Mûr de Bretagne Guerlédan cuja meta coincide com uma contagem de montanha de terceira categoria.

DR
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SC Braga: Open Mundial de Boccia

O selecionador nacional da equipa portuguesa
de ParaHoquéi convocou os atletas Joaquim Pereira e Sérgio Areias, utentes da Santa Casa da
Misericórdia de Vila do Conde, para os 1.ºs Jogos
Europeus de Verão INAS 2018, a decorrer de 14
a 22 de julho em Paris. A ANDDI vai representar Portugal sob a égide da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e,
para isso, conta com o reforço destes dois atletas utentes da Misericórdia de Vila do Conde, o
que muito orgulha e alegra a Instituição.
Os representantes da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde são utentes do Centro
Prof. Doutor Jorge de Azevedo Maia em Fajozes, equipamento de apoio e reabilitação para
pessoas com deficiência, que revelam excelentes capacidades desportivas, adivinhando-se um
futuro cada vez mais promissor na modalidade
de ParaHóquei.

Corrida Santa Maria

Atletismo em Nine
no domingo
A 4.ª Corrida Santa Maria de Nine em atletismo
disputa-se no próximo domingo, na freguesia
de Nine, Vila Nova de Famalicão. Com início às
10h30, destina-se a atletas de todos os âmbitos
desportivos (federados, Inatel, Escolar, Militar e
Popular), dos escalões juniores, seniores e veteranos, masculinos e femininos. A competição inicia-se e termina no Largo de Santo António. As
inscrições on-line poderão ser feitas nos portais
“Corre Famalicão” e “aabraga.pt”, e terão como
prazo limite o dia de amanhã. Após esta data, a
inscrição poderá ser efetuada na Junta de Freguesia de Nine ou no local da prova (no próprio
dia), até uma hora antes da hora de início agendada no presente regulamento.

basquetebol

Rui Sousa
é reforço do FAC
Rui Sousa, ex-Académico do Porto, é o mais recente reforço do plantel de basquetebol do Famalicense Atlético Clube. Rui tem 35 anos, é extremo/poste e fez a sua formação desportiva no
Leça e como sénior, representou o Leça, Maia,
Guifões e Académico do Porto. O plantel famalicense dispõe de dez atletas: Daniel Correia,
David Cerqueira, Moisés Ramos, Nuno Lopes,
Hugo Mendes, Joaquim Barbosa que transitam
da temporada passada e Samuel Pereira (ex-FC
Porto) e Gonçalo Ranito, Gonçalo Gorito e Rui
Sousa (todos ex-Académico Porto).

JC Macedo e Domingos Vieira
terminam na 6.ª posição
osé Gonçalves, Domingos Vieira e José
Carlos Macedo, acompanhados por Paulo Correia, Óscar Costa e
Roberto Mateus, encerraram a sua participação no
Open Mundial de Boccia
que decorreu na Póvoa de
Varzim, entre 3 e 8 de julho, na presença de mais
de 100 atletas provenientes de 20 países.
Na prova individual,
onde marcaram presença
José Carlos Macedo (BC3)
e Domingos Vieira (BC4),
os arsenalistas ficaram na
6.ª posição da respetiva
classe. Ambos perderam
o jogo dos quartos de final perante os vencedores
da prova, no caso de José
Carlos Macedo contra o
grego Grigorios Polychronidis, e no caso de Domingos Vieira contra o croata
Davor Komar.
Na prova coletiva, em
pares BC3, José Carlos
Macedo e José Gonçalves, e ainda Avelino Andrade (APPC Porto), ficaram na 5.ª posição. Apesar
de terem vencido a sele-

J
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Utentes da St.ª Casa
nos Jogos Europeus
de Verão

José Gonçalves, Domingos Vieira e José Carlos Macedo com os respetivos treinadores

ção da Tailândia (6-2) e
da Rússia (6-2), não foram felizes contra a seleção Polaca pois estando a
vencer por 3-0 até ao último parcial deixaram fugir o jogo por 3-4. Frente
ao Canadá, o jogo não foi
tão bem conseguido pela
seleção lusitana, que saiu

derrotada por 2-3. Desta forma, não ultrapassaram a fase de grupos, tendo, no entanto, sido o par
melhor classificado de entre os que não passaram
às meias-finais.
Em pares BC4, Domingos Vieira, com Pedro
Clara (FC Porto) e Nuno

Guerreiro (Lisboa), ficaram na 6.ª posição. Iniciaram a prova com vitórias
perante a Croácia (4-1) e a
Hungria (3-1), tendo depois perdido o apuramento para a fase final perante o Canadá (2-10) e contra
a Grã Bretanha (3-3), no
parcial de desempate.

Ténis

Open da Póvoa de Lanhoso
de 3 a 19 de agosto
1.º Open da Póvoa de
Lanhoso realiza-se
entre os dias 3 e 19
de agosto nos Campos de Ténis Municipais
situados junto ao Pavilhão
Municipal 25 de Abril.
As inscrições estão a
decorrer até final do mês
de julho.
Este torneio tem como objetivos principais a
promoção e divulgação da
modalidade, o convívio e
confraternização em con-

O

texto desportivo e a dinamização dos espaços concebidos em exclusivo para
a prática do ténis.
Podem participar neste torneio todos/as os/as
atletas federados/as e não
federados/as, residentes e
não residentes no concelho da Póvoa de Lanhoso.
As partidas irão decorrer
entre as 17h30 e as 22h00.
Os interessados em
participar deverão dirigir-se aos serviços da Piscina

DR

vila do conde

Municipal Coberta, de segunda a sexta-feira entre
as 16h30 e as 21h30 e aos

sábados entre as 9h00 e
as 13h00. O valor de inscrição é de 10 euros.
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ENTRETENIMENTO

&

BRAINSTORM

VER OUVIR

UM CONCURSO DE PERDER A CABEÇA E GANHAR MUITO
DINHEIRO!
RTP1, 21h38

CINEMA

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

06h30
10h00
12h13
13h00
13h59
16h50
17h30
18h52
19h08
19h59
21h00
21h38
22h32
02h37

07h00
12h15
12h43
13h59
15h05
15h34
16h27
16h55
21h00
21h30
22h13
23h06
23h57
00h26

06h00
09h15
10h00
13h00
14h45
16h15
18h15
19h15
19h57
21h40
22h45
23h40
23h55
00h30

06h30
10h10
13h00
14h35
15h35
16h30
19h11
19h58
21h39
22h49
23h55

Bom dia Portugal
A praça
As receitas lá de casa
Jornal da tarde
Ciclismo: Volta a França 2018
Donos disto tudo
Portugal em direto
Fatura da sorte
O preço certo
Telejornal
Linha da frente
Brainstorm
Nos alive
Magazine RTP Arena eSports

Zig zag
Desalinhado
A espera
Crónicas, uma história familiar
A fé dos homens
Bem-Vindo
Medicinas do mundo
Zig zag
Encontra-me em Paris
Jornal 2
Salamandra
Isto é arte
Girls
No game, no life

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

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

CANAIS POR CABO

06h30 Bom dia Portugal (+ mundo automóvel); 10h00 3 às
10 (+ manchetes e desporto); 11h00 3 às 11; 12h00 Jornal
das 12; 13h10 Ciclismo: Volta a França 2018; 14h00 3 às 14;
15h00 3 às 15; 15h30 Eixo norte sul; 15h50 Zoom África;
16h00 3 às 16; 17h00 3 às 17; 18h00 18/20 (+ economia e
desporto); 19h50 As horas extraordinárias; 20h00 Depois de
Inez; 21h00 360; 23h00 3 às 23; 23h05 RTP Mundial; 00h00
24 Horas; 01h00 RTP Mundial

CINEMAX - BRAGASHOPPING

Sala 8 – SICÁRIO: GUERRA DE CARTÉIS (M/16)
Sessões: 21h10 – 00h10

Sala 1 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR – VP – 2D (M/6)
Sessão: 15h00 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)

Sala 9 – AMAR E ODIAR PABLO ESCOBAR (M/16)
Sessões: 12h40 – 15h40 – 21h20 – 00h20

Sala 1 – NÃO TE PREOCUPES, NÃO IRÁ LONGE A PÉ – 2D – (M/14)
Sessões: 21h40

Sala 9 – LEVIANO (M/14)
Sessão: 18h40

Sala 3 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)
Sessões: 15h00

CINEPLACE - NOVA ARCADA

Sala 3 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)
Sessões: 21h45 – 17h30 (sáb. e dom.) – 21h45 (sáb. e dom.)

Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – 2D(M/)
Sessões: 14h40 – 16h50 – 21h10 – 23h20

Sala 4 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/12)
Sessões: 15h00 – 21h50 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h50 (sáb. e dom.)

Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – 3D(M/)
Sessões: 19h00
Sala 2 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h20 – 16h00 – 18h40

Sala 5 – TAG – JOGO DA APANHADA – 2D (M/14)
Sessões: 15h00 – 21h55 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h55 (sáb. e dom.)

Sala 2 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VO (M/6)
Sessões: 21h20 – 23h55

06h00 Edição da manhã; 09h45 Futuro hoje; 10h00 Jornal
das 10; 10h55 Os nossos campeões; 11h00 Jornal de síntese;
11h15 Opinião pública; 12h00 Jornal do meio-dia (+ desporto);
13h00 Jornal de síntese; 13h30 Volante; 13h45 Jornal das 2;
14h25 Edição da tarde; 18h55 Jornal das 7; 19h53 Os nossos
campeões; 19h58 Jornal da noite; 21h00 Edição da noite;
22h00 Diário do mundial; 23h00 Quadratura do círculo; 00h00
Jornal da meia-noite; 01h00 Primeira página

Sala 3 – SEMANA SIM, SEMANA NÃO – 2D (M/14)
Sessões: 12h50 – 15h10

CINEMAX - BARCELOS
Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/12)
Sessões: 15h30 – 21h40 – 17h30 (sáb. e dom.) – 21h40 (sáb. e dom.)
Sala 1 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP – 2D (M/6)
Sessão: 15h00 (sáb. e dom.)

FÓRUM - VIZELA
Sala 1 – ARRANHA-CÉUS – VO (M/12)
Sessões: 15h20 – 17h30 – 21h30 – 23h55 (sáb. e dom.)

06h30 Diário da manhã; 10h00 Nocias; 11h00 Nocias; 11h55
Nocias; 13h00 Jornal da uma; 14h20 SOS 24; 15h00 Nocias; 16h00 Nocias; 17h00 Nocias; 18h00 Nocias; 19h58
Jornal das 8; 21h24 21ª Hora; 22h00 Mais transferências;
00h00 25ª Hora; 01h00 2ª Hora; 01h35 Conta-me como és

Sala 5 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS – 2D (M/16)
Sessão: 21h20 – 23h45

Sala 2 – SICARIO: GUERRA DE CARTÉIS – VO (M/16)
Sessões: 21h40 – 00h00 (sexta e sáb.)

Sala 6 – ARRANHA-CÉUS – 2D (M/)
Sessão: 13h00 – 15h10 – 17h20 – 21h40 – 23h50
Sala 6 – ARRANHA-CÉUS – 3D (M/)
Sessões: 19h30

Sala 3 – TÁXI 5 – VO (M/12)
Sessões: 21h20 – 23h50 (sexta e sáb.)

Sala 7 – ASAS PELOS ARES – 2D – VP (M/6)

NOS - BRAGA PARQUE

Sessões: 15h30
Sala 7 – O VALE ENCANTADO – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h30

Sala 1 – PLANO DE FUGA 2 (M/16)
Sessões: 13h00 – 15h35 – 21h00 – 23h40

Sala 7 – PLANO DE FUGA 2: HADES – 2D (M/16)
Sessão: 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h00

Sala 1 – ARTEMIS: HOTEL DE BANDIDOS (M/16)
Sessões: 18h10

Sala 8 – MAU SAMARITANO – 2D (M/16)
Sessões: 17h30 – 19h40 – 21h50 – 00h00

Sala 2 – OCEAN'S 8 (M/12)
Sessões: 13h20 – 16h10 – 18h50 – 21h40 – 00h25

Sala 8 – PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO – 2D – VP (M/6)
Sessões: 12h50 – 14h50
Sala 8 – OCEAN'S 8 – 2D (M/12)
Sessões: 16h50 – 19h10 – 21h30 – 23h55

Sala 4 – JOGO DA APANHADA (M/14)
Sessões: 13h50 – 16h30 – 19h10 – 22h00 – 00h35

Sala 9 – UM SENHOR DOUTOR – 2D (M/)
Sessão: 14h50 – 19h20 – 21h40 – 00h00

Sala 5 – INCRÍVEIS: OS SUPER HERÓIS – dob. (M/6)
Sessões: 10h50 (sáb. e dom.) – 14h00 – 17h30 – 23h50

Sala 9 – ARTEMIS - HOTEL DE BANDIDOS – 2D (M/16)
Sessões: 12h40 – 17h10

Sala 5 – INCRÍVEIS: OS SUPER HERÓIS (M/6)
Sessão: 20h50– 00h00

Sala 10 – MUNDO JURÁSSICO: REINO CAÍDO – 2D ATMOS (M/12)
Sessões: 13h20 – 16h00 – 18h40 – 21h20 – 00h05

Sala 6 – INCRÍVEIS: OS SUPER-HERÓIS – dob. (M/6)
Sessões: 13h10 – 16h40

06h20 Elas é demais para mim; 08h15 Uma mente brilhante;
10h25 A úlma noite; 12h00 Universidade a quanto obrigas!;
13h25 O fundamentalista relutante; 15h35 O escritor fantasma; 17h45 Sinais do futuro; 19h50 Circuito fechado; 21h30 A
gaiola dourada; 23h10 As ﬂores da guerra; 01h35 Procurado;
03h25 O preço da traição; 05h00 Conspiração militar

Sala 11 – NO CORAÇÃO DA ESCURIDÃO – 2D (M/)
Sessões: 13h50 – 16h30 – 21h30 – 00h10

Sala 6 – MUNDO JURÁSSICO: REINO CAÍDO (M/12)
Sessões: 20h40 – 23h50

Sala 11 – NA PRAIA DE CHESIL – 2D – (M/12)
Sessão: 19h10

Sala 7 – TÁXI 5 (M/12)
Sessões: 13h40 – 16h20 – 19h00 – 21h50

Sala 12 – AMAR PABLO, ODIAR ESCOBAR – 2D (M/)
Sessões: 14h30 – 17h00 – 21h40 – 00h15

Sala 7 – AMÉRICA EM CHAMAS (M/16)
Sessões: 00h30

Sala 12 – LEVIANO – 2D (M/14)
Sessões: 19h30

Sala 8 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR (M/6)
Sessões: 11h00 (sáb. e dom.) – 13h30 – 16h00 – 18h30

06h16 Castle; 08h47 Inesquecível; 13h04 Invesgação criminal; 15h31 Miúdos e graúdos; 17h15 Mentes criminosas;
18h55 Chicago ﬁre; 21h25 Alice Nevers; 22h30 Candice
Renoir; 23h26 Indiana Jones e o templo perdido; 01h29 Os
mercenários 2; 03h10 Candice Renoir

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

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – 2D – VP (M/6)
Sessões: 13h50 – 16h30 – 19h10
Sala 4 – TÁXI 5 – 2D (M/12)
Sessões: 22h00 – 00h10

Sessões: 13h20 – 15h20 – 17h20 – 19h20

Sala 2 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS – VP (M/6)
Sessões: 15h00 – 17h20 – 19h30

Sala 3 – ARRANHA-CÉUS HERÓIS (CB)
Sessões: 12h50 – 15h30 – 18h20 – 21h30 – 00h15

06h00 Ténis: Wimbledon; 11h10 Ténis: ATP World Tour
Uncovered; 11h40 Ténis: Wimbledon - 9º Dia (Resumo);
12h45 Ténis Wimbledon (direto); 15h00 Ténis Wimbledon
(direto); 19h00 Ténis: Wimbledon

Sala 3 – JOGO DA APANHADA – 2D (M/14)
Sessões: 17h30 – 19h40 – 21h50

Sala 5 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR 2D – VP (M/6)

Sala 3 – DEEP: AVENTURA NO FUNDO DO MAR – VP (M/6)
Sessões: 15h10 – 17h10 – 19h10

07h00 Mundial 2018: Quartos de Final: Rússia x Croácia;
Suécia x Inglaterra; 11h00 Mundial 2018: Meia-Final 2:
Croácia x Inglaterra; 13h00 Mundial 2018: Meia-Final 1:
França x Bélgica, 15h00 Mundial 2018: Quartos de Final:
Rússia x Croácia, Suécia x Inglaterra; 16h40 Mundial 2018:
Meia-Final 2: Croácia x Inglaterra; 17h30 Mundial 2018:
Quartos de Final: Uruguai x França, Brasil x Bélgica; 19h10
Mundial 2018: Meia-Final 1: França x Bélgica; 20h00 Futebol:
Jogo de preparação; 22h30 Mundial 2018: Oitavos de Final:
França x Argenna, Uruguai x Portugal

Sala 3 – AMÉRICA EM CHAMAS – 2D (M/16)
Sessões: 00h00

RÁDIO
00h00 Suave é a Noite, Aurélio Carlos Moreira; 03h00 As
Músicas da Sim; 05h00 Sim é Manhã, Carlos Lopes; 08h00
Olha que Dois, Carlos Counho e Mariana Marques Vidal;
12h00 Assim ou Assado, Felicidade Ramos; 14h00 Giras e
Discos, Helena Almeida e Inês Carneiro; 18h30 Rosário;
19h00 Livre Trânsito, José Manuel Monteiro; 21h30 Transmissão da Peregrinação Aniversária ao Santuário de Fáma

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

RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM
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VEJA
SE SABE…
Que serviço do Estado visa a promoção da melhoria das condições de trabalho em

«Basta-te a minha graça, porque a força
manifesta-se na fraqueza». 2 Cor 12, 9

todo o território connental através do controlo do cumprimento do normavo
laboral no âmbito das relações laborais privadas e pela promoção da segurança e
saúde no trabalho em todos os setores de avidade públicos e privados.
R: A Autoridade para as Condições do Trabalho.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

Horizontais: 1- Homens ridículos. 2- Ser amável, procurando
agradar ou seduzir. 3- Nome masculino; Suf. de naturalidade.
4- Mulher em relação aos pais do respevo cônjuge ou companheiro; Respeito. 5- Que não pode ser atacado. 6- Grupo
numeroso de animais doméscos herbívoros (em especial,
gado lanígero) que, em regra, é guardado por um pastor; Nota
musical. 7- Busca do aperfeiçoamento espiritual através do
afastamento do mundo e da renúncia aos prazeres associados
à vida terrena. 8- Ser dono de; Prata (s.q.); Entregar. 9- Omã
(abrev.); Parte de uma casa, geralmente subterrânea, onde
se guarda vinho. 10- Andar em romaria (por lugares santos
ou de devoção).
Vercais: 1- Gemer (como um cão); Lista de discos, livros,
etc., mais vendidos. 2- Catálogo dos santos reconhecidos pela
Igreja; Nome de letra. 3- Fazer depressa e mal. 4- Soldados;
Hélio (s.q.). 5- Instuto Nacional de Estasca (sigla); Quadril.
6- Malta (abrev.); Aproximar. 7- Ato ou efeito de benzer ou
abençoar (plu.); Pref. de dois. 8- Autores (abrev.); Avenida
(abrev.); Paraíso Terrestre. 9- Canal que conduz a urina do
rim para a bexiga; Dignidade militar entre os Turcos. 10- Ler
letra por letra.

7
8
9
10

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Bocanhos. 2- Apúlia. 3- Tégula; Vil. 4- Exostose. 5- At; CO; Urna. 6- Difusão; OT. 7- Anel;
Greve. 8- Troça; Tal. 9- Boi; Atenta. 10- Relação. Vercais: 1- Pateada; Bê. 2- Exnto. 3- Bago; Ferir. 4- Opúsculo. 5- Cultos; cal. 6- Alão; Ágata. 7- Ni;
Suor; EC. 8- Haver; Etna. 9- Novato. 10- Salvatela.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

9
3
5

7

6
1
9

4
3

6
7

2
8

8

4
2

6
3
7
9

3
7

9
1

8

9
6
2

7

5
7
2

4

5

4
7

3
2

2
3
5
6
4
7
9
1
8

7
4
1
8
9
5
2
6
3

6
9
8
2
3
1
4
5
7

1
8
2
3
6
9
5
7
4

4
6
3
7
5
8
1
2
9

5
7
9
1
2
4
8
3
6

9
2
7
4
1
3
6
8
5

8
1
4
5
7
6
3
9
2

3
5
6
9
8
2
7
4
1

8

7
4
1
5
6

8

4
5
1
2
9
7
6
3
8

9
8
7
6
1
3
4
5
2

7
4
6
5
8
2
9
1
3

3
1
8
7
4
9
5
2
6

5
9
2
3
6
1
8
7
4

1
3
9
4
7
6
2
8
5

6
7
5
1
2
8
3
4
9

8
2
4
9
3
5
1
6
7

L 1 Os 11, 1-4. 8c-9;
Sal 79 (80), 2ac e 3b. 15-16
Ev Mt 10, 7-15

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Nogueira

Pinheiro Manso

VILA VERDE:

Medeiros

BARCELOS:

Barcelinhos

VIANA
DO CASTELO:

Abelheira

CABECEIRAS
DE BASTO:

Barros

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Central

CALDAS
DE VIZELA:

Alves

CAMINHA:

Torres

CELORICO
DE BASTO:

MONÇÃO:

Pereira & Barreto

Alves Dias

ESPOSENDE:

Gomes

PAREDES
DE COURA:

Calçada
Saúde

FAFE:

Albarelos

PONTE
DA BARCA:

GUIMARÃES:

Horus

PONTE
DE LIMA:

Misericórdia

PÓVOA
DE LANHOSO:

Misericórdia

VALENÇA:

Jardim

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Moderna

TELEFONES ÚTEIS
EMERGÊNCIA ................................................ 112

1
8

AMARES
GNR .................................................. 253 900 070
Centro de Saúde................... 253 909 230
Bombeiros Voluntários ...253 993 162

HUMOR
A sogra estava de visita, mas desta vez chegou mais cedo.
– Olá ﬁlha, hoje cheguei mais cedo do que é costume! Não
ve problemas com o trânsito.
Responde o genro:
– Claro! De vassoura é dicil encontrar engarrafamentos…

CALENDÁRIO
QUINTAFEIRA DA SEMANA XIV
Verde – Ofício da féria.
Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18).

Marns

AMARES:

3

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

Coelho – Praça do
Município, n.º 6

VIEIRA
DO MINHO:

7

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

* Solução do número anterior

BRAGA:

7
3

5

8
1
9

1

1

4

7
8

9
1

DIFICULDADE: DIFÍCIL

FARMÁCIAS

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

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

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

Maria Joseﬁna da Silva Vilar Afonso

Seu marido, filhos, noras, netas e demais família cumprem o doloroso
dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido, S.ra D. MARIA JOSEFINA DA SILVA VILAR
AFONSO, de 76 anos de idade, natural de São Vítor, residente que foi na
Rua Dr. Elísio de Moura, São Vítor, desta cidade.
O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto em câmara-ardente na
igreja paroquial de São Vítor, onde hoje, quinta-feira, dia 12, às 11h00, será
celebrada missa de corpo presente. Finda esta irá a sepultar no cemitério
de Monte d'Arcos, em jazigo de família.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia em sufrágio
de sua alma será celebrada na próxima segunda-feira, dia 16, às 18h30, na
igreja paroquial de São Vítor.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes
atos religiosos.
Braga, 12 de julho de 2018
A FAMÍLIA

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

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

Teresa da Silva Araújo
(Noventa e seis anos)

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da
S.ra D. TERESA DA SILVA ARAÚJO, residente na Rua do Caires, n.º 278,
3.º andar, Maximinos – Braga.
O seu corpo encontrar-se-á em câmara-ardente na igreja paroquial
de Maximinos, a partir das 15h00. As cerimónias religiosas realizam-se
amanhã, sexta-feira, com início às 10h30, findas as quais irá a sepultar
em jazigo de família no cemitério de Vilaça.
Aproveitam para comunicar que a missa de 7.º dia será celebrada no
dia 17 de julho, terça-feira, às 19h15 na igreja paroquial de Maximinos.
Antecipadamente se confessam agradecidos a todos quantos se dignem
honrar com a sua presença nas cerimónias religiosas.
Braga, 12 de julho 2018
A FAMÍLIA

AFM – Agência Maximinos – Tel.: 253 261 356 / 917 210 155 / 917 736 299 – Email: afm.maximinos@gmail.com

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO
DE

Dr. José de Almeida Vieira
(Formado em Direito, Psicologia e Filosoﬁa)
85 Anos

A família cumpre o doloroso dever de participar a todas as
pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu ente
querido, Dr. JOSÉ DE ALMEIDA VIEIRA.
O corpo do saudoso falecido encontra-se depositado na igreja
da Misericórdia, Ponte de Lima.
O funeral realiza-se amanhã, sexta-feira, dia 13, com celebração
de missa de corpo presente às 10h00, finda a qual sairá em cortejo
fúnebre para o cemitério municipal onde irá a sepultar.
Ponte de Lima, 12 de julho de 2018
A FAMÍLIA

AGÊNCIA FUNERÁRIA BRITO – Correlhã – Ponte de Lima

Telef. 258 943 212 ou 258 943 228 * Telemóvel 963 015 948 * funeraria.brito@hotmail.com

Travessa de Penouços, N.º 14 – Nogueira

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Olga de Jesus Oliveira

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família comunicam
com muita dor e pesar a todas as pessoas das suas relações e amizade o
falecimento da sua ente querida, D. OLGA DE JESUS OLIVEIRA, de 77
anos de idade.
O corpo da saudosa falecida encontra-se em câmara-ardente na capela
mortuária de Nogueira. O seu funeral realiza-se, hoje, quinta-feira com missa
de corpo presente pelas 16h00 na igreja paroquial finda esta irá a sepultar
no cemitério de Nogueira em jazigo de família.
Comunicam que a missa de 7.º dia pelo seu eterno descanso será celebrada
na próxima segunda-feira, dia 16, pelas 19h00, na mesma igreja paroquial.
Antecipadamente agradecem a todos quantos se dignem honrar com a
sua presença a todas as cerimónias religiosas em memória da saudosa falecida.
Braga 12 de julho de 2018
A FAMÍLIA
Funerária S. Tiago / Tel.: 918 012 662 / 964 014 774 / 968 010 801 / 253 277 129 / E-mail: funerarias.tiago@gmail.com

Palmeira – Braga

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

Manuel Ferreira

Sua esposa, filhos, genros, nora, netos e restante família cumprem o doloroso
dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente querido, Sr. MANUEL FERREIRA, com 80 anos de idade,
natural de Chamoim, Terras de Bouro e residente que foi em Palmeira, Braga.
O corpo do saudoso falecido, encontrar-se-á em câmara-ardente na capela
mortuária de Palmeira, hoje, a partir das 15h00. O seu funeral realiza-se, amanhã, sexta-feira, dia 13 de julho, pelas 11h00 na igreja paroquial de Palmeira,
finda a qual irá a sepultar no cemitério local.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia, em sufrágio
de sua alma, será celebrada terça-feira, dia 17 de julho, às 19h00, na igreja
paroquial de Palmeira, Braga.
Antecipadamente a família se confessa agradecida a todos quantos se
dignarem a tomar parte nestes atos religiosos.
Braga, 12 de julho de 2018
A FAMÍLIA
Funerária Europa – E-mail: funerariaeuropa@iol.pt – Tel.: 253 115 634 / 967 642 069 / 967 642 071 / 934 077 315
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MISSA DE 30.º DIA DE FALECIMENTO
DE

José Júlio Pimentel
Magalhães e Vasconcelos
A família participa a todas as pessoas de suas relações e
amizade que será celebrada missa de 30.º dia em sufrágio do
saudoso falecido amanhã, dia 13, às 12h00, na Basílica dos Congregados – Braga.
Desde já agradece a todos quantos participem neste ato religioso.
A FAMÍLIA

Envie a sua publicidade para
comercial@diariodominho.pt
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VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

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

330D CABRIO

BMW

318D TOURING

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

FIAT

BRAVO MULTI-JET 16V

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

FIAT

DOBLO MULTI-JET

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

3.250 €

PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

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 €

Contacto 253 215 321

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

759 m2

Insparedes
Centro de Inspecções

Ve
n

815 m2

Ve
n

di
do

1606 m2 938 m2

di
do

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES

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

5.500 €

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 €

2.590 €

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)

ASSEMBLEIA-GERAL ELEITORAL
(REUNIÃO ORDINÁRIA)

AJUDANTE
DE COZINHA
C/ prática.
Tel. 253 274 242

Contacto 965 119 562
IMOBRAGA IMOBILIÁRIA

RECRUTA
COMERCIAIS

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

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

(Despacho de 26.06.2001 – DR. III Série n.º 160 de 12.07.2001)

PRECISA-SE

ADMITE

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

COMPRO
IMÓVEIS

(SEDE NACIONAL)
Instituição Particular de solidariedade Social de Utilidade Pública

Em fase
de acabamento
Tel. 968 015 522

PASTELEIRO E PADEIRO
EMPREGADAS(OS) DE MESA

COMPRO!!!

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

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS DE GUERRA

MORADIA
GAVETO

Braga Parque Pastelaria & Pão Quente

PARA VENDA EM BRAGA

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

7.000 €

TOYOTA

VENDO BARATO
ESPORÕES

COMPRO
APARTAMENTOS

5.600 €

LOTUS

1 ano de garantia +++ veículos em stock

DECLARAÇÃO
Eu, Belarmino Manuel Oliveira Alves, declaro que
não me responsabilizo por qualquer dívida
contraída pela minha esposa Amélia da Silva
Gonçalves Alves, uma vez que esta abandonou o lar.

PRECISA-SE

EMPREGADOS
C/ EXPERIÊNCIA
P/ TRABALHAR EM OBRAS
(trolhas,pintores, ajudantes e de
estuque de gesso projetável).

Telem. 910 060 403

ADMITE-SE COSTUREIRA
Para o Bragaparque
Inscrições pelo
telef: 214 561 014

aurélio correia ferreira & filhos, lda.
construção civil e obras publicas
PROCURA SERRALHEIRO CIVIL
C/ EXPERIÊNCIA P/ OBRAS EM BRAGA

Resposta para aurelioefilhos@gmail.com ou telef. 253 622 812

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, bem como do n.º 1 do artigo
36.º dos Estatutos da APVG, e em conformidade com o preceituado no artigo 13.º do Regulamento Eleitoral e
Regulamento das Representações Regionais/Locais, é convocada a Assembleia-Geral Ordinária Eleitoral para o
dia 15 de Dezembro de 2018.
Ponto Único: Eleição para o quadriénio 2019/2022 dos Órgãos Sociais Nacionais, bem como das Representações Regionais/Locais nas seguintes localidades: Algarve, Barcelos, Ermesinde, Fafe, Felgueiras, Guimarães,
Lavre (Montemor-o-Novo), Porto, Trás-os-Montes (Chaves), Vale do Sousa (Bitarães) e Viana do Castelo.
1. Observações: A Assembleia Eleitoral, principal, decorrerá na Sede Nacional da Associação Portuguesa
dos Veteranos de Guerra, no Largo das Carvalheiras, n.º 54 – Braga, sendo constituídas mesas de voto no local
acima referido, e nas Representações Regionais/Locais da APVG, como segue: Algarve: Bairro Cruz da Parteira,
BI – 2 C/V A Gab. 1, em Portimão; Barcelos: Centro Comercial de Apoio, Rua Visconde de Leiria, n.º. 26 – Fração
0 r/c, em Barcelos; Ermesinde: Rua Rodrigues de Freitas, n.º 1513 – 1.º, em Ermesinde; Fafe: Rua Guerra Junqueiro – Edifício das Associações – Fração D – Piso 0, em Fafe; Felgueiras: Largo Arquiteto Januário Godinho,
Loja 2 – (Mercado Municipal) – Margaride, em Felgueiras; Guimarães: Mercado Municipal de Guimarães, 1.º
Andar – Loja n.º 21, em Guimarães; Montemor-o-Novo (Lavre): Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 36, em Lavre /
Montemor-o-Novo; Porto: Rua de Miragaia, n.º 83/84 – Miragaia, no Porto; Trás-os-Montes (Chaves): Rua Dr.
Morais Sarmento, Ed. 6 – R/Ch Dto, Loja 8, em Chaves; Vale do Sousa – Bitarães – Paredes: Rua da Escola, n.º 60,
em Bitarães – Paredes e Viana do Castelo: Rua Manuel Espregueira, n.º 139/145, Loja 3, em Viana do Castelo.
2. É admitido o voto por correspondência para os Órgãos Sociais Nacionais, nos termos e para os efeitos dos
artigos 22.º n.º 2 e 29, ambos do Regulamento Eleitoral, pelo que será enviado a cada Associado com direito a
voto, o respetivo "boletim" e "termo de identidade", devendo esses, juntamente com a fotocópia do Bilhete
de Identidade, dar entrada na Sede Nacional, até às 18h30 do dia 12 de Dezembro de 2018 (artigo 29.º n.º 4
do Regulamento Eleitoral).
Para o efeito do exercício do voto por correspondência, é necessário o envio de fotocópia do respectivo
documento de identificação e o reconhecimento notarial ou equiparado da assinatura, conforme preceituado
na alínea d) do artigo 32.º dos Estatutos da APVG.
O voto por correspondência servirá, unicamente, para se proceder à votação dos Órgãos Sociais Nacionais. O
Associado que pretenda votar para as Delegações, deverá deslocar-se presencialmente às mesmas.
3. As urnas de voto abrirão às 9h00 e encerrarão às 19h00 do dia 15 Dezembro de 2018.
4. As listas concorrentes terão que constituir mandatário, que deverá entregar as mesmas ao Presidente
da Mesa da Assembleia-Geral Eleitoral, até trinta dias antes do ato eleitoral e até às 18h30, (art.º 30.º n.º 1 do
Regulamento Eleitoral
5. Terão capacidade eleitoral todos os Associados inscritos dia até 15 de Setembro de 2018, (artigo 18.º, n.º
2 dos Estatutos), e com quotas em dia, conforme o preceituado no n.º 2 do art.º 16.º.
6. A presente convocatória, será afixada na Sede Nacional, na Sede das Representações Regionais/Locais da
APVG, e publicada na Revista/Jornal "O Veterano de Guerra".
Braga, 26 de junho de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da APVG
Rui Pereira dos Santos
Largo das Carvalheiras, 52/54 4700-419 BRAGA Telef. 253 260 932 / 3 • Fax – 253 260 931 E-mail info@apvg.pt
www.apvg.pt Associação Portuguesa Dos Veteranos De Guerra

12.07.18 / QUINTA-FEIRA /

Publicidade / DIÁRIO DO MINHO 27
www.diariodominho.pt

28

DIÁRIO DO MINHO /

Publicidade / QUINTA-FEIRA / 12.07.18

www.diariodominho.pt

Na Póvoa de Lanhoso. Em pedra com
logradouro de 320 m2 e mais 1.200 m2
de terreno do lado oposto da estrada.

Com elevador.

89.900 €

ID Imóvel 124391001-820

T3 EM JOANE

25.000 €

ID Imóvel 124391032-10

MORADIA EM RUÍNAS

Na zona do Braga Parque, remodelado,
com terraço, varandas, elevador e lugar de
garagem. Marque já a sua visita! C.E.:(C).

119.000 €

ID Imóvel 124391014-70

T3 EM S. VICTOR

ID Imóvel 124391005-191

LOTE C/ 963 M

2

ID Imóvel 124391013-78

T3 EM S. VICTOR

LOTE EM PALMEIRA

112.000 €

ID Imóvel 124391001-822

MORADIA T3 DE GAVETO

88.500 €

ID Imóvel 124391005-349

Em Lomar. Para construção de moradia
individual. Local calmo e sossegado, com
bons acessos e rua com infra-estruturas.

129.900 €

C/ excelentes áreas, garagem fechada, elevador, vidros
duplos, lareira e varanda. Excelente oportunidade para
habitar ou investir. Marque já a sua visita! C.E.:(F).

Para construção de moradia individual, com área total de 1.056 m2,
boa exposição solar, saneamento, luz pública e bons acessos
rodoviários, em zona sossegada. Próximo a escolas, transportes,
praia fluvial, aeródromo, centro comercial Nova Arcada,
Estádio Axa e a 5 min. do centro da cidade.

110.000 €

Em Mire de Tibães. Com garagem
para 2 viaturas e logradouro.
Marque já a sua visita!

Com 3.700 m2, junto ao Mosteiro do
Sameiro. Excelente preço!

25.000 €

ID Imóvel 124391010-3

TERRENO EM ESPINHO

Para construção de moradia individual,
com 676 m2. Excelente preço.
Venha conhecer.

46.500 €

ID Imóvel 124391010-5

LOTE DE TERRENO EM RUÍLHE

P/ restauro em Adaúfe. Com piscina,
logradouro e um lote de terreno
anexado. Área total: 2.400 m2. Visite.

325.000 €

ID Imóvel 124391010-7

DUAS MORADIAS
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APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

APARTAMENTO T3 – MAXIMINOS

APARTAMENTO T3 – FERREIROS

APART. T2 DÚPLEX – APÚLIA

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

Boas Áreas, Aq. e Asp. Central, Gar. Ind.,
Soalho Pregado. A Visitar rapidamente!

Remodelado, Garagem Ind. p/ 2 Carros, 2
Varandas, Pré-Inst. Aq. Central. Oport.!

Como Novo. Condomínio Fechado de Prestígio.
O ideal ao seu alcance…

Desde 155.000 €

159.000 €

139.900 €

165.000 €

Ref. 5440

Ref. 5554

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

Ref. 6003

Ref. 5362

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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T3

APARTAMENTO
T3
S. VÍTOR
C/Rentabilidade;
Lugar Garagem;
Próximo Centro.
Ref. 013-3057

80.900 €

MORADIA IND.
T4 TENÕES

DESDE 172.000€ (pronta)

Localizada na Encosta
do Bom Jesus;
Lote c/ apróx. 800 m2;
Soalho Pregado a Pinho;
Aq. Central Completo;
Imóvel bastante acolhedor!

319.900 €

Ref. 013-2966

APARTAMENTO
T3
S. VÍTOR
Ar Condicionado;
Logradouro/Terraço;
Piso baixo ideal para
mobilidade reduzida;

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)
74.500 €

Ref. 013-3032

TEL. 253 254 081

|

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

T4

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

AMI: 7630

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

8398

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

TERRAS DE BOURO

2662/M6

T1 INSTITUTO NANOTECNOLOGIA

€ 165.000

2848/J2

Casa rústica restaurada em zona sossegada,
egada, com 10.000
m2 de terreno com 3 nascentes de água,
fruto,
a árvores de fruto
lareira e vidros duplos. CE: F

€ 98.000

Totalmente mobilado e com cozinha
a equipada.
Ar condicionado, painéis solares,
ares
lavandaria e lugar de garagem. CE: NC

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

FRENTE AO

TERRAS DE BOURO

2531/M

SANTA TECLA

€ 25.000

Terreno rústico com cerca de 14.710m2 dee área, localizado
em Gondoriz, Terras de Bouro, com excelente
elente exposição
solar, zona sossegada, 2 acessos e nascente.

2847/J8

COMERCIAL@MEDIVANTAGEM.COM

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA

AMI 14727

€ 130.000

T3 totalmente remodelado, com
m 2 suites,
ar condicionado, cozinha mobilada
e equipada com placa, forno e exaustor. CE: E

MORADIA INDIVIDUAL
TÉRREA
Em fase da acabamentos,
logradouro, cave com garagem,
situada em local tranquilo.
OPORTUNIDADE!!
85.500 €
Ref.: 462

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

Assinaturas DM

Acredita que o Sporting de Braga
vai terminar a época no pódio?

BRAGA

17

Todas as semanas uma pergunta diferente.

TOTOLOTO

5

12

17

32

49

+

1

www.diariodominho.pt/assinatura

Estas informações não dispensam a consulta da lista oficial.

Burocracia bloqueia
ambulância do INEM
em oficina de Viana
s bombeiros voluntários de Viana
do Castelo lamentaram ontem estar
sem a única ambulância
do INEM disponível na
corporação, por razões
burocráticas associadas
a um acidente ocorrido
em junho.
«Ao que conseguimos
apurar a Mapfre [seguradora] ainda está na fase
das peritagens. É lamentável, por se tratar de uma
viatura com meios a bordo para prestar socorro
imediato que não está ao
serviço dos bombeiros»,
afirmou ontem à Lusa
o presidente da direção
daquela corporação, José Salgado.
Contactada pela Lusa,
fonte do INEM explicou
que «a reparação mecânica da ambulância está concluída, faltando a parte de
chaparia e pintura que está dependente da conclusão do processo de pirata-

gem da Mapfre».
O presidente da direção
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo explicou que a 17 de
junho a ambulância do
INEM «foi abalroada por
um carro que passou um
traço contínuo».
«É a primeira viatura
a sair em caso de socorro
imediato e da qual estamos privados. Por se tratar de uma ambulância
de emergência, a seguradora devia ter outro pro-

cedimento, atendendo até
ao período que atravessamos, com muitos visitantes na cidade. É menos
um equipamento que temos ao serviço», frisou José Salgado.
O responsável explicou que, em alternativa,
«os bombeiros estão a utilizar meios próprios para garantir o socorro às
populações».
A Lusa tentou ouvir a
seguradora Mapfre, mas
tal não foi possível até ao
fecho desta edição.

253 609 460

NOVA FÁBRICA
AUTOMÓVEL
INSTALA-SE
EM VIANA
O grupo francês Steep
Plastique, especializado
na produção de componentes plásticos para a indústria automóvel, está a
instalar-se em Viana do
Castelo e vai criar, numa
primeira fase, 50 novos
postos de trabalho, anunciou ontem a adjudicatária da obra.
A construtora "Garcia
Garcia", que está a realizar a obra para a multinacional francesa,«com
conclusão prevista para o
final do mês», referiu, em
comunicado que, «no arranque, o projeto irá criar
cerca de 50 postos de trabalho diretos, podendo este número ascender a 200
numa fase de maior maturação do investimento
em Portugal».
Com uma área superior a 14.350 metros quadrados, a nova unidade, no
parque empresarial de Lanheses, «irá produzir peças
injetadas de plástico para
componentes da indústria automóvel, estando a
sua produção destinada ao
mercado internacional».

Rendas de casa aumentaram 13 por cento
As rendas das casas em Portugal continental aumentaram 13% no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, o que representa a «subida mais
acentuada dos últimos oito anos», segundo o Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário, ontem divulgado.
Com base neste índice, que acompanha a evolução das rendas residenciais contratadas no país desde 2010, a dinâmica registada nos três primeiros
meses deste ano reflete «a tendência de crescimento das rendas que se verifica desde início de 2016 e
que se acentuou no último ano, período em que se
registaram aumentos homólogos quase sempre em
torno dos 10%». De acordo com a Confidencial Imobiliário, Lisboa e Porto foram as cidades que regis-

AGUACEIROS

CHUVA / AGUACEIROS FRACOS.
VENTO FRACO DE NORTE.

24

16

NUBLADO

CÉU NUBLADO POR NUVENS ALTAS.
VENTO FRACO DE NOROESTE.

# economia

DR

O

VIANA DO CASTELO
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taram um ritmo de crescimento nas rendas residenciais «superior à média nacional» durante o primeiro
trimestre deste ano face ao mesmo período de 2017,
«fixando-se em 20% em ambos os casos».
Apesar de manter a liderança na dinâmica de aumento das rendas em Portugal continental, a cidade
de Lisboa verificou «uma estabilização no ritmo de
subida homóloga, que no último trimestre de 2017
tinha sido igualmente de 20%», apurou o Índice de
Rendas Residenciais.
Já o Porto evidenciou uma aceleração do ritmo
de crescimento, uma vez que «no trimestre anterior
as rendas residenciais nesta cidade tinham crescido 16% face ao período homólogo», segundo os dados apurados.

Colisão violenta
faz dois feridos na EN 101
Uma colisão violenta
fez, na tarde de ontem,
dois feridos na Estrada
Nacional 101, em Ponte da Barca. As vítimas
têm 22 e 80 anos.
A colisão envolveu
dois veículos ligeiros e provocou ferimentos
em duas
pessoas,
uma delas teve de
ser desencarcerada. A situação teve alerta perto
das 14h00.
O acidente aconteceu na freguesia de
Cuide de Vila Verde e,
ao que tudo indica, um
dos carros estava a sair

de um parque de estacionamento de um restaurante e colidiu com
outro que seguia na Estrada Nacional.
No teatro de operações estiveram os
Bombeiros Voluntários de
Ponte da
Barca.
No total estiveram envo l v i d o s
19 operacionais, apoiados
por sete viaturas.
Os feridos foram transportados
para o Hospital de
Viana do Castelo. A
GNR tomou conta da
ocorrência.
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ENTREVISTA

"NENHUMA GUERRA
É COMPARÁVEL À PIOR
DAS CRISES"
jorge sampaio

P. 04-05
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IGREJA VIVA
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Breves

Papa preside à Jornada
Mundial da Juventude 2019
O Papa Francisco vai visitar o Panamá de 23 a 27
de Janeiro de 2019 para presidir à edição internacional da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).
O tema da 34.ª JMJ, “Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra” (Lc
1,38), foi escolhido pelo Pontífice.
Para preparar a Jornada Mundial da Juventude
no Panamá, o Papa Francisco propôs reflexões
anuais sobre a figura da Virgem Maria. A organização também já divulgou o logotipo da JMJ.
O Panamá é o país com maior percentagem de
católicos na América Central: os cerca de 2,6 milhões de baptizados representam 80% da população e a Igreja está organizada em oito dioceses.
As JMJ nasceram por iniciativa de João Paulo II,
após o sucesso do encontro promovido em 1985,
em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

UNICEF distribuiu 2,4 mil
milhões de vacinas em 2017
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vacinou no ano passado cerca de 45% das
crianças do mundo contra doenças mortais. Ao
todo foram distribuídas 2,4 mil milhões de doses de vacinas em 102 países. A UNICEF foi ainda
responsável por garantir o acesso a saneamento
e água potável a 67 milhões de pessoas e tratamento contra a desnutrição grave a quatro milhões de menores com menos de cinco anos.
De acordo com o balanço feito pela agência, em
2017 foram libertadas e reintegradas na sociedade 12 mil crianças-soldado e 3,5 milhões receberam ajuda psicológica em emergências. Também
receberam ajuda em forma de educação e protecção cerca de 7,6 milhões de menores envolvidos
em trabalho infantil em 45 países.

internacional

Uma família de cristãos e muçulmanos

E

mbora as relações tensas entre grupos religiosos contribuam para a violência em muitas partes do mundo de hoje, os cristãos e muçulmanos
que vivem nos Montes Nuba,
no Sudão, dizem que se dão
“lindamente”.
“Quando cheguei aos Montes Nuba fiquei confuso. Todos se vestiam da mesma forma. As mulheres usavam as
cabeças cobertas, mas depois
vi-as na igreja a receber os sacramentos”, relatou a Irmã
comboniana Angelina Nyakuru, que actua como enfermeira-chefe no hospital “Mother
of Mercy”, da Igreja Católica,
em Gidel.
“No Natal, os muçulmanos
vêm celebrar com os cristãos.
E no Eid al-Fitr e Eid al-Adha,
vamos às suas celebrações. É
peculiar este lugar! Há uma
coexistência pacífica entre
cristãos e muçulmanos, assim
como com aqueles que praticam religiões tradicionais. Os
pais muçulmanos geralmente não se opõem se os seus filhos quiserem ser cristãos. De
facto, quando estes recebem
os sacramentos, os pais acompanham-nos à igreja, apoiam-nos”, continuou.
Nyakuru, que está na região desde 2008, compara a
situação ao seu país de origem, o Uganda.
“Em casa, as pessoas matam-se pela religião e aqueles que se convertem precisam de fugir para salvar a vida. Aqui, as famílias são todas
mistas e ninguém tem problemas”, sublinhou.
Toma Konyono é jornalista
da Voz da Paz, a estação de rádio católica de Gidel. Ela e o
marido são cristãos, mas ambos os sogros são muçulmanos.
“Somos um povo pacífico
e adoramos celebrar o Natal e
o Eid uns com os outros. Durante o Ramadão vou com o
meu gravador para a mesquita em Kauda e gravo a comemoração. Depois passamos
algumas das músicas na rádio. Eles ficam muito felizes!
Nos dias de festa trazemos as
suas vozes aos nossos ouvintes”, explicou.
Konyono disse ainda que a
programação da estação não
é direccionada apenas aos
católicos.

“Quando discutimos preocupações relacionadas com
a saúde ou as mulheres, esses não são tópicos especificamente cristãos ou muçulmanos. São tópicos que afectam todos nos Montes Nuba.
Queremos que a estação seja
um lugar onde todos tenham
voz e que todos ouçam”, disse
a jornalista.
Tom Catena, médico americano do Hospital de Gidel,
confirmou ao Catholic News
Service que as tensões inter-religiosas são poucas.
“De vez em quando alguns
pais tentam resistir ao casamento do filho com alguém
de outra religião, mas não
são duros. Não há dureza uns

ram uma identidade comum
mais importante do que as diferenças religiosas.
“Quando os aviões levantam e começam a bombardear-nos, toda a gente sofre. As bombas não distinguem cristãos de muçulmanos. Isso une-nos ainda mais”,
sublinhou.
Segundo John Ashworth, sacerdote conselheiro dos
bispos católicos no Sudão e
no Sudão do Sul, a saudável
atmosfera inter-religiosa em
Nuba ajuda a explicar a brutalidade da resposta militar do
governo de Cartum.
“Por eles se darem tão bem
é que são vistos como uma
ameaça. Se houvesse apenas

com os outros, nem negativismo. Simplesmente não se ouvem cristãos ou muçulmanos
a falar mal uns dos outros”,
disse Catena.
A população dos Montes
Nuba está em guerra com o
governo central em Cartum
há décadas. O conflito foi
marcado pelo bombardeio
frequente de alvos civis por
parte das forças armadas do
Sudão. Enquanto um cessar-fogo de dois anos de idade
interrompeu o bombardeio
aéreo, continuam os combates esporádicos no terreno
entre as Forças Armadas do
Sudão e o Exército de Libertação do Povo do Sudão do
Norte.
A Irmã comboniana Ugandan Pollicarp Amiyo, uma enfermeira em Gidel, disse que
anos de ataques brutais do
governo de Cartum fortalece-

cristãos nos Montes, seriam
percebidos como uma ameaça menor. Mas o facto de muçulmanos e cristãos viverem
juntos e felizes é demais para
os governantes”, afirmou.
O bispo emérito Macram
Max Gassis, que durante anos
supervisionou o trabalho da
Igreja nos Montes, disse que a
identidade religiosa não tem
nada a ver com a decisão de
oferecer educação, saúde ou
água potável em cada local.
“Quando cavámos um poço numa aldeia de Nuba, onde
não havia nem um cristão, fui
à inauguração e disse ao povo: «Esta água não é água cristã. Esta é a água de Deus para
todos nós, exactamente isso».
Nós partilhamos a mesma terra. Por que não podemos viver
todos em paz?”, questionou.
Artigo original publicado no Crux.
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Olhares - 4

Terra dos Sonhos

João Aguiar Campos
Padre

H

á palavras de que gosto pouco. Ou mesmo
nada.
Duas das que mais
me incomodam, ainda mais que
coceira de ortiga, são “amigalhaço” e “porreiraço”. De facto, nem
o “aço” da sua composição dá
força à fragilidade que, a meus
olhos, as afeta.

Um amigalhaço não é tanto
como um amigo e, muito menos, como um grande amigo.
É, antes, alguém que nos acompanha facilmente, acriticamente, na forma ou no pensamen-

to; no convívio ou confraternização descomprometidos —
para não dizer na conivência
conveniente.
Tem uma palmada nas costas como cartão de visita e uma
gargalhada fácil na despedida.
Não precisa de estar, pois lhe
basta aparecer ou simplesmente passar, mesmo que de braço
agitado do outro lado da rua. A
sua presença dura uma cerveja ou um café; o que vai além é
demasia...
A exigência não parece ser
uma das suas virtudes maiores:
dele se diz, com frequência, que
“não complica”.
O calendário do amigalhaço privilegia os dias felizes. Nos
demais, se está presente, prefere ficar longe, na cauda do acontecimento, onde as dores doem
menos e os ombros não se molham de lágrimas acolhidas e
honestas.
O amigo, esse é um sítio
seguro!...
“A amizade — escreve Ermes Ronchi — é o lugar onde
alguém se preocupa com a tua
vulnerabilidade, com a tua humanidade primária, aquela que
precede tarefas, papéis, pertenças, cultura, classe social.
A amizade dança entre a força
e a fragilidade. (…) A amizade é a
ética doce, o vínculo e a responsabilidade entre homens e mulheres vulneráveis e, no entanto,
fidedignos”.
Precisamos de pensar nisto, nestes tempos de redes onde os likes iludem, se pagam e
se contam com a leveza infantil
que organiza uma caderneta de
cromos...
Ago idêntico acontece com
“porreiraço”.
É que se “porreiro” ainda pode soar a elogio sincero perante sincera amabilidade, “porreiraço” é desvalorização colada a
uma prestabilidade fácil.
O “porreiraço” é um facilitador de mangas largas, mesmo
nas mais estreitas ocasiões.
Gosta-se dele porque conhece os interstícios de muitas teias
e sabe dar a volta dos interesses.
Ele “arranja as coisas”, mesmo
que, no final, como em qualquer trabalho de mero habilidoso, possam sobrar algumas peças
legais ou éticas...
Um amigo é um tesouro.
Um amigalhaço e um porreiraço têm um toque de feira da
ladra!...

antónio simões
Centro Missionário da Arquidiocese de Braga

U

m ano já passou e muitos sonhos foram concretizados, ainda que
uns tenham demorado mais tempo a concretizar do
que outros.
A 23 de Julho de 2017 parti
para o desconhecido. Uma aventura desafiante, mas recheada de
vontade, amor, sonhos e projetos que posso agora afirmar ter
cumprido. Este foi um dos dias
mais difíceis da minha vida. Tive de encarar a despedida do
mundo conhecido, inconsciente
daquilo que me esperava, mas
sempre com vontade de fazer e
realizar os meus sonhos e os de
outros.

Dois aviões, milhares de quilómetros e alguma falta de sono, lá cheguei, mas não a casa,
porque ainda tinha que voar até
Pemba. Lembro-me que ao fazer a viagem para a minha nova
casa, em Mahipa, senti todos os
meus sentidos e corpo a serem
preenchidos por novos olhares,
aromas, luz, cores e temperaturas que me iriam marcar de
uma forma única.
Ao fim de 2h30 entrei na nossa “Avenida dos Cajueiros”, que
dá acesso à nossa casa em Mahipa e aí estavam dois Homens, um
mais alto que outro e com idades bem diferentes, que seriam
os nossos anjos da guarda, a nossa
família como eles dizem, o Herminio, mais conhecido por Caridade e o Ibraimo. Dois Homens
que sempre levarei comigo, no
coração e na mente.
Um ano é pouco para tudo o que queremos fazer e assimilar, mas com vontade, empenho e coração aberto dá para
deixarmos uma pequena marca
na vida deste povo maravilhoso e sorridente. No fim são eles
que nos deixam uma marca extraordinariamente gigante, com
o amor ao próximo, com a sim-
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plicidade em quererem saber
o que temos para ensinar, para
que consigam apreender o máximo possível. Mal sabem eles
que ao sorrirem nos oferecem o
que mais queremos: a felicidade
deles.
Com o passar tempo fui conhecendo um vasto leque de lugares, de pessoas numa Diocese do tamanho de Portugal e de
uma Paróquia do tamanho de
Braga. “Pois é, isto é gigante!”
Em Mahipa o meu coração
cresceu e ficou completo. Tudo graças ao David, Juma, Alberto, Sadique, Janeiro, Sifa, Vitória,
Esménia, à minha pequena princesa Alícia, à Neima, aos Papás e
Mamãs, entre muitos mais. Sem
eles este ano não teria sido mesmo, sem o afeto, sem o amor,
sem a ternura, sem esta Família
que deixo e digo “até já”, porque
eu vou voltar assim que puder.
Agradeço também, e do fundo do coração, ao Bispo D. Luiz
Fernando Lisboa, às Irmãs e aos
Padres, pelo apoio, pelas confissões, pela amizade, pelo carinho
que foi sem dúvida alguma a pedra basilar para o meu bem-estar e felicidade neste Moçambique que agora me pertence.
Com esta aventura, fui ensinado que para sermos felizes não
precisamos de muito, basta um
sorriso, um abraço, uma conversa, um simples estar mudo, repleto de compreensão e cumplicidade, como os Macuas fazem.
Perguntado às pessoas o que
os fazia felizes, eles simplesmente diziam que basta termos
os amigos, a família e os Manos ao nosso lado e que todos
os dias são diferentes ainda que
tenhamos, ou não, dificuldades.
Numa outra conversa também
perguntei como é que eles iam
ficar quando fôssemos embora
da missão e com pura sinceridade disseram: “Vou morrer, vou
ficar sem parte de mim, vou ficar sem o meu irmão nkuña”. Ao
ouvir isto, vindo do coração, fiquei com lágrimas no canto do
olho, porque sei que eu vou sentir o mesmo.
Este ano já passou, foi como
se tivesse chegado ontem, e saliento que valeu a pena ter deixado tudo para trás. Ter sido
acolhido e mimado e ter visto
milagres a acontecerem. Realizei um sonho e ajudei a realizar
muitos mais.
Kòxukuru ma òthene, miyo kinòttika nànàno!
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ENTREVISTA

“NENHUMA GUERRA
É COMPARÁVEL À
PIOR DAS CRISES”
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO E FOTOS)
JOÃO QUESADO (FOTOS)

jorge sampaio fundou a Plataforma Global
para os Estudantes Sírios no final de 2013.
desde então, a ipss que gere um programa
de bolsas de estudo de emergência para
estudantes dessa nacionalidade já atribuiu
mais de 500 bolsas anuais.

J

orge Fernando Branco
de Sampaio nasceu em
Lisboa a 18 de Setembro de 1939. Durante
a infância passou grande parte do tempo nos Estados Unidos da América. Em 1996 foi
eleito Presidente da República de Portugal. Licenciado em
Direito, continuou a dedicar-se às Letras e causas sociais.
Ao Igreja Viva explicou o que
o levou a formar a Plataforma
Global para os Estudantes Sírios e falou da necessidade de
consolidação de uma literacia
da diversidade e de uma cultura do diálogo.

[Igreja Viva] O facto de os
seus pais sempre terem tido
amigos de todas as nacionalidades e o convívio com pessoas de todas as faixas sociais
acabaram por fomentar o respeito e tolerância que tem para com outras nações?
[Jorge Sampaio] Acredito
que sim. O ambiente familiar aberto que caracterizou
a minha infância e juventude, o facto de ter passado uma
temporada nos Estados Unidos quando andava ainda na
escola primária – por causa
de uma bolsa de estudos que
o meu pai recebeu –, o grande poder de comunicação que
tinha e o grande conversador
que era, bem como a insistên-

cia da minha mãe em ensinar-nos, a mim e ao meu irmão, línguas, especialmente o
inglês, criou, nos filhos, uma
cultura de diálogo, de respeito
e de tolerância.
[Igreja Viva] Fundou a Plataforma Global de Assistência
Académica de Emergência a
Estudantes Sírios. Porquê estudantes desta nacionalidade?
[Jorge Sampaio] Quando, a
meu pedido, terminei as minhas funções nas Nações Unidas como Alto Representante da Aliança das Civilizações
depois de seis anos de mandato, em Fevereiro de 2013,
entendi que poderia continuar a ser útil. Por outro lado, estava já nessa altura muito consciente do impacto desastroso que a guerra na Síria
– que durava há 2 ou 3 anos,
– estava a produzir, não só na
sociedade síria, mas também
nos países vizinhos – sobretudo na Jordânia, no Líbano e
na Turquia – onde o fluxo de
refugiados sírios já era considerável perante a indiferença
europeia e das opiniões públicas. Decidi então que deveria
fazer qualquer coisa que tivesse algum impacto, alguns
resultados tangíveis na vida
dessas pessoas. Depois de vários estudos, acabei por perceber que os jovens do ensino superior estavam comple-

tamente desprotegidos, não
havendo nenhuma iniciativa
global que lhes assegurasse a
possibilidade de prosseguir
com a sua formação, tanto
mais necessária que, quando
um país está destruído, será preciso reconstruí-lo mais
tarde ou mais cedo. Ora, se
não se investir atempadamente na formação de uma futura geração de líderes, qual é o
futuro dessa sociedade? E assim nasceu a Plataforma Global para os Estudantes Sírios
nos finais de 2013, uma IPSS que gere um programa
de bolsas de estudo de emergência para estudantes dessa
nacionalidade.
[Igreja Viva] O que faz a organização em concreto, quais são
os seus grandes objectivos?
[Jorge Sampaio] A Plataforma
tem dois eixos principais de
actuação: por um lado, gere o
programa de bolsas de estudo
de emergência nas suas várias
vertentes (angariação de fundos, identificação e selecção
dos estudantes e acompanhamento dos mesmos durante o
percurso académico até à obtenção dos diplomas e inserção na vida activa); por outro,
desenvolve uma intensa actividade internacional para que
a questão da educação superior nas emergências mereça
mais atenção e faça parte da
agenda internacional. Com
cerca de 35 conflitos armados
em curso no mundo inteiro e
mais de 65 milhões de refugiados e deslocados pela força, esta questão merece ser
considerada prioritária, tanto
mais que para se reconstruir
um país destruído pela guerra
é preciso que haja uma nova
geração de líderes bem preparada para tomar a cargo tal
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Quando um jovem
retoma os estudos e
passa a ser de novo
“apenas estudante”
como os outros, com
horários para cumprir,
matérias para aprender,
exames e trabalhos,
recupera de alguma
forma a normalidade que
enformava a sua vida.

hoje estes são a nossa prioridade. No entanto, reflectindo sobre este acervo, com base na experiência adquirida e
nas lições aprendidas, desenvolvemos um conceito mais
abrangente, o da criação de
um mecanismo de resposta
rápida para o ensino superior
nas emergências, o chamado
RRM. O objectivo é que, logo que uma crise humanitária seja declarada pelas instâncias competentes, se possa de imediato accionar o dispositivo de apoio académico
em vez de se esperar anos para começar a fazer algo, como
sucedeu no caso da Síria.
[Igreja Viva] Estas pessoas
podem mesmo sonhar com
uma vida normal depois de
tudo o que viveram?
[Jorge Sampaio] Como dizia
António Gedeão, “o sonho comanda a vida” e acredito que

tegrar-se na sociedade de acolhimento. Ora, quando um jovem retoma os estudos e passa a ser de novo “apenas estudante” como os outros, com
horários para cumprir, matérias para aprender, exames e
trabalhos, recupera de alguma forma a normalidade que
enformava a sua vida. Isto não
significa que não tenha angústias e receios (até porque
muitas vezes as famílias ficam
para trás), que não tenha momentos de desânimo, mas, na
verdade, este regresso a alguma normalidade permite reconstruir a esperança e impulsiona a resiliência, a capacidade de ultrapassar os problemas e de desenhar planos
para o futuro.
[Igreja Viva] Considera que a
intolerância, seja ela face aos
refugiados ou outras temáticas, é muitas vezes fruto do
medo do desconhecido?
[Jorge Sampaio] Sem dúvida:
medo e ignorância.
[Igreja Viva] Como tem Portugal e os portugueses evoluído nesse sentido?
[Jorge Sampaio] Penso que
de forma muito positiva, mas
é necessário aprofundar sempre esta cultura da abertura,
da aceitação da diferença e do
diálogo.
[Igreja Viva] O que é que ainda falta fazer?
[Jorge Sampaio] Aprofundar
mais e consolidar esta literacia da diversidade, a cultura
do diálogo e da cooperação
intercultural.

responsabilidade. Daí a necessidade de haver apoio atempado a estes jovens e prepará-los para um dia reconstruirem os seus países.
[Igreja Viva] Quais são as
maiores conquistas da Plataforma desde a sua fundação?
[Jorge Sampaio] Conquistas não é bem o termo... Mas
orgulho-me que tenhamos já
47 estudantes sírios que terminaram os seus Mestrados
desde que chegaram a Portugal. Orgulho-me que, desde 2014, já tenham sido atribuídas mais de 500 bolsas de

estudo anuais, orgulho-me de
ter conseguido agregar tantas
boas vontades que estão na
base das parcerias que enformam esta iniciativa e que este
seja o resultado colectivo de
todos os esforços envidados
(quer públicos, quer privados,
quer institucionais, quer individuais, quer internacionais
ou nacionais).
[Igreja Viva] Começou por
ajudar refugiados sírios, mas
agora o leque de estudantes
abrangidos alargou-se…
[Jorge Sampaio] Comecei
com estudantes sírios e ainda

sim, que a nossa força anímica consegue superar as provações e os traumas e reforçar a
resiliência. Pode ser um caminho mais ou menos longo ou
tortuoso, mas consegue-se!
[Igreja Viva] Em que medida é que a educação é determinante na reposição de uma
certa “normalidade” nas vidas
destes estudantes?
[Jorge Sampaio] É absolutamente determinante. A etiqueta de “refugiado” ou “deslocado pela força” é muitas
vezes um estigma adicional
que não ajuda a pessoa a in-

[Igreja Viva] Nunca o criticam por esta opção de ajudar
refugiados quando é dito que
tantos estudantes portugueses
também precisam de bolsas?
[Jorge Sampaio] Porventura, mas em geral tenho visto
uma grande aceitação e adesão. Em relação aos que possam discordar da minha opção – vivemos numa sociedade livre e democrática, por
isso a pluralidade de opiniões
é bem-vinda – diria apenas
quatro coisas. Primeiro, uma
sociedade em guerra há mais
de sete anos necessita de solidariedade internacional e
do apoio de todos. Em segundo lugar, nenhuma guerra é
comparável à pior das crises,
sabendo bem que, no nosso
país, atravessámos um período muito difícil, mas que não
impediu que desistíssemos de
afirmar a nossa solidariedade.
Em terceiro lugar, felizmente temos em Portugal meca-
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nismos de protecção e serviços de acção social próprios
que tutelam o apoio aos nossos estudantes. Em quarto e
último lugar, cabe dizer, em
abono da verdade, que mais
de 70% do financiamento que
obtemos na Plataforma é facultado por fundações internacionais para realizarmos
os objectivos concretos que
prosseguimos com o programa de emergência a estudantes sírios.
[Igreja Viva] A formação de
uma consciência cívica, fundada na tolerância, respeito
e entreajuda deveria ser uma
prioridade no nosso sistema
de Educação?
[Jorge Sampaio] Sem dúvida,
não só do nosso mas de todo
e qualquer sistema de educação em qualquer parte do
mundo.
[Igreja Viva] Em Abril de
2007 foi nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, Alto Representante para a Aliança das
Civilizações. Em que consistiu
o seu trabalho?
[Jorge Sampaio] Consistiu,
antes de mais, em pôr de pé
a Aliança das Civilizações enquanto organização com um
funcionamento de âmbito
mundial. Na altura, ou seja,
quando saí em 2013, os fundamentos e a orgânica, estavam lançados. Consistiu também em alargar o número de
Estados membros da Aliança
que, entre 2007 e 2013 passaram de cerca de 30 para mais
de 100. Consistiu depois em
solidificar a rede de apoiantes da Aliança no âmbito das
organizações internacionais,
da sociedade civil, das fundações etc. Last but not least, consistiu em dar corpo aos seus
objectivos: promover o diálogo e a cooperação interculturais nas quatro áreas de actuação que lhe estão atribuídas, nomeadamente a educação, os media, as migrações e
a juventude.
Retrospectivamente,
posso
dizer que a Aliança das Civilizações prosseguia ideais
muito nobres, mas faltava-lhe uma estrutura e meios à
altura da missão que lhe cabia desempenhar. Isso significou para o seu Alto Representante uma impressão um
pouco frustrante de lhe ter sido confiada uma espécie de
missão de Sísifo… agora não
tenho dúvidas de que o mundo precisa mais do que nunca de muitas iniciativas como
a da Aliança!
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“Jesus viu uma grande multidão e compadec
XVI Domingo Comum
ATITUDE
Celebrar na Esperança
ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Celebrar a fé, em dia do Senhor e em comunidade,
nunca é acto local isolado. Sempre que nos reunimos, somos povo de Deus
peregrino, aberto à experiência do encontro com o Mestre e Pastor, mas em
comunhão com toda a Igreja e na esperança de que todos desejem ir ao seu
encontro e descubram o seu rosto salvador. Para significar esse dinamismo,
propomos que se faça um arranjo floral, disposto na horizontal, onde
abundem os verdes. Acrescentar um bastão.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Jer 23, 1-6
Leitura do Livro de Jeremias
Diz o Senhor: “Ai dos pastores que
perdem e dispersam as ovelhas do
meu rebanho!”. Por isso, assim fala o
Senhor, Deus de Israel, aos pastores que
apascentam o meu povo: “Dispersastes
as minhas ovelhas e as escorraçastes,
sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos
contas das vossas más acções – oráculo
do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto
das minhas ovelhas de todas as terras
onde se dispersaram e as farei voltar
às suas pastagens, para que cresçam e
se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores
que as apascentem e não mais terão
medo nem sobressalto; nem se perderá
nenhuma delas – oráculo do Senhor.
Dias virão, diz o Senhor, em que farei
surgir para David um rebento justo.
Será um verdadeiro rei e governará
com sabedoria; há-de exercer no país o
direito e a justiça. Nos seus dias, Judá
será salvo e Israel viverá em segurança.
Este será o seu nome: «O Senhor é a
nossa justiça».”
Salmo responsorial
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1)
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada
me faltará.
LEITURA II Ef 2, 13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Efésios
Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós,

outrora longe de Deus, vos aproximastes
d’Ele, graças ao sangue de Cristo. Cristo
é, de facto, a nossa paz. Foi Ele que
fez de judeus e gregos um só povo e
derrubou o muro da inimizade que os
separava, anulando, pela imolação do
seu corpo, a Lei de Moisés com as suas
prescrições e decretos. E assim, de uns
e outros, Ele fez em Si próprio um só
homem novo, estabelecendo a paz. Pela
cruz reconciliou com Deus uns e outros,
reunidos num só Corpo, levando em
Si próprio a morte à inimizade. Cristo
veio anunciar a boa nova da paz, paz
para vós, que estáveis longe, e paz para
aqueles que estavam perto. Por Ele, uns
e outros podemos aproximar-nos do
Pai, num só Espírito.
EVANGELHO Mc 6, 30-34
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, os Apóstolos voltaram
para junto de Jesus e contaram-Lhe
tudo o que tinham feito e ensinado.
Então Jesus disse-lhes: “Vinde comigo
para um lugar isolado e descansai um
pouco”. De facto, havia sempre tanta
gente a chegar e a partir que eles nem
tinham tempo de comer. Partiram,
então, de barco para um lugar isolado,
sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam;
e, de todas as cidades, acorreram a pé
para aquele lugar e chegaram lá primeiro
que eles. Ao desembarcar, Jesus viu
uma grande multidão e compadeceu-Se de toda aquela gente, porque eram
como ovelhas sem pastor. E começou a
ensinar-lhes muitas coisas.

REFLEXÃO
Deus vem em meu auxílio,
o Senhor sustenta a minha vida.
De todo o coração
Vos oferecerei sacrifícios,
cantando a glória do vosso nome.
Salmo 53, 6.8

É motivador, para o crente, sentir o
auxílio divino, poder proclamar que
Deus sustenta a sua vida. Isto significa
reconhecer que Deus compreende as
necessidades mais profundas do ser
humano e não abandona aqueles que
invocam o Seu nome. Por isso, o nosso
coração enche-se de alegria para cantar
a glória de Deus.
“Jesus viu uma grande multidão e
compadeceu-Se”
O trecho do Evangelho proposto para
o Décimo Sexto Domingo (Ano B)
mostra que a presença de uma multidão
altera os planos de Jesus Cristo.
Estava previsto ir com os discípulos
regressados da missão até um lugar
isolado para descansar. Todavia, o
narrador acrescenta que “Jesus viu uma
grande multidão e compadeceu-Se”.
A partir desse momento, os discípulos
deixam de ser o foco da atenção do
Mestre. Até parece que desaparecem
da cena. Ou melhor, talvez os discípulos
estejam também incluídos nessa
multidão.
Jesus Cristo sente compaixão pelas
pessoas que o procuram, como tantas
vezes o Deus do Antigo Testamento
também sente misericórdia pelo seu
povo e se identifica com o pastor que
guia o rebanho (cf. Salmo 23; Isaías
40, 11; Jeremias 31, 10). De igual modo,
a multidão é comparada com “ovelhas
sem pastor” (cf. Números 27, 17; 1Reis

22, 17; 2Crónicas 18, 16).
A compaixão pelos discípulos,
convidando-os a descansar, e pela
multidão, ensinando-lhes muitas coisas,
é o fio condutor daquele e de todos os
dias da vida do Mestre. É o fundamento
da sua acção pastoral. “N’Ele, nada há
que seja desprovido de compaixão”
(Francisco).
Não admira que “a primeira coisa que
Jesus oferece à multidão é a compaixão,
sentir dor pela dor do outro. Jesus bem
sabe que não é a dor, que não é a morte,
que anula a esperança, mas sim, não ser
consolado. E é isso que Jesus ensina aos
Doze. Ensina-lhes, em primeiro lugar,
como olhar para as pessoas, ainda antes
do que tem para dizer-lhes, ensina-lhes
um olhar comovido e terno. As palavras
virão por si. Isto aplica-se a cada um de
nós. Quando reencontras a compaixão,
quando aprendes a comover-te de
novo, o mundo é enxertado pelo último
homem, quer dizer que há esperança
para o mundo” (Ermes Ronchi).
Celebrar na esperança
A compaixão desperta e faz emergir a
esperança como um milagre. As pessoas
que convivem ou se cruzam connosco,
familiares, amigos, companheiros
de jornada, vizinhos, vêem em nós a
compaixão de Jesus Cristo? A forma
como celebramos a fé expressa o desejo
de colocar as canseiras e as esperanças
de todos, sem excepção, no coração
de Deus e no nosso coração? “Este é o
tempo da misericórdia. (…) É o tempo da
misericórdia para todos e cada um, para
que ninguém possa pensar que é alheio
à proximidade de Deus e à força da sua
ternura” (Misericórdia e Mísera, 21), da
sua compaixão.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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eu-se”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias
do XVI Domingo do Tempo Comum (Missal
Romano, 410).
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A
com prefácio próprio (Missal Romano, 1157ss).

Durante esta semana, tendo presente
a imagem do Jesus Cristo que acolhe
e a todos sacia com a Sua Palavra,
sugerimos que em lugar de destaque,
à entrada de casa, coloquemos a Bíblia
aberta na passagem da segunda leitura
deste Domingo (Ef 2,13-18). Vamos
lê-la todos os dias, fazendo de seguida
um tempo de silêncio, de meditação.

— Entrada: Cantarei ao Senhor por tudo (F.
Silva, IC 346 / NRMS 70)
— Apresentação dos Dons: Em redor do teu
altar (M. Carneiro, IC 370 / NRMS 42)
— Comunhão: O Corpo de Jesus é alimento (F.
Santos, IC 420 / NRMS 60)
— Final: Com a Bênção do Pai (J. Santos, IC
303 / NRMS 38)

Elementos
celebrativos
a destacar

alegria e solenidade, pretende significar
a comunhão com todos aqueles que
procuram e servem a Deus de coração
sincero.

Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
Viemos à Casa do Senhor, à assembleia
dominical. Não somos apenas grupo
ou pequena multidão! Somos uma
assembleia de filhos que se sente atraída
pelo coração do Bom Pastor! Ele quer
que nós, as suas ovelhas, cresçamos,
não só em número, mas sobretudo em
estatura espiritual e filial! Em Jesus
Cristo Eucaristia, o Ressuscitado, isso é
possível! Vamos por todo o empenho da
nossa vontade e da nossa inteligência
em fazer verdadeiro encontro com Jesus
Cristo e com os irmãos!

2. Preparação Penitencial
V/ Senhor, que sempre olhais a
humanidade com amor misericordioso,
R/ Senhor, tem piedade de nós.
V/ Cristo, que fostes o enviado pelo Pai
para fazer de todas as pessoas um só
povo de filhos,
R/ Cristo, tem piedade de nós.
V/ Senhor, que aqui nos vedes, vos
compadeceis e ensinais,
R/ Senhor, tem piedade de nós.

Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico
1. Aclamação à Palavra
A nossa procissão inicial (turíbulo,
cruz processional e velas, Evangeliário,
acólitos, presidente), feita com nobreza,

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Esta leitura do
profeta Jeremias comporta uma
verdadeira estrutura profética: uma
denúncia – “Ai dos Pastores...” – e
um anúncio em três partes – “Eu
mesmo...”, “Dar-lhes-ei pastores...”, “Dias
virão...”. Na proclamação, estes vários
elementos devem estar bem presentes e
transparecer.

[Segunda Leitura] Este texto da
epístola aos Efésios comporta a
densidade essencial do Mistério de
Jesus Cristo. Exigirá que a preparação
da proclamação seja feita de tal forma
que o leitor se sinta o primeiro visado
desta obra de Amor. Deve proclamar
com solenidade, de forma serena e
firme, assumindo que está a transmitir a
novidade essencial do Cristianismo.
4. Comunhão
Propomos que se prepare tudo para
seja possível a comunhão sob as duas
espécies, como sinal da abundância da
graça do Bom Pastor que sacia as suas
ovelhas.
Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão partilhada
na homilia
. Deus olha-nos; permanece atento e
isso dá-nos esperança. O Seu olhar
misericordioso denuncia os nossos
desvarios de fechamento à verdade da
vida. Ele mesmo nos cuida! Quer que
cresçamos e nos multipliquemos. Nunca

nos deixará sós: dar-nos-á pastores.
Promete-nos um futuro com novidade.
. Em Cristo, a novidade já aconteceu.
Deus aproximou-se definitivamente, a
ponto de assumir a nossa humanidade.
Ele é o segredo da paz, na unidade, na
novidade de vida. O Seu Espírito opera
essa possibilidade.
. Jesus Cristo não se cansa da multidão
dos que O procuram. A Sua compaixão
é permanente, a Sua Palavra continua
a ser proclamada, o Seu ensino traz
perspectivas de vida em abundância.
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peregrinação a s. bento

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

As paróquias de S. José de S.
Lázaro e S. Pedro de Lomar
realizam, de 14 a 15 de Julho,
Sábado e Domingo, a peregrinação a pé a S. Bento da Porta
Aberta.
A peregrinação parte de
S. Lázaro no dia 14, às 21H00,
junto ao Cruzeiro Paroquial no
Adro da Igreja Paroquial. Com a
presença do pároco, o Cónego
Roberto Rosmaninho Mariz, haverá três momentos de oração:
em S. Lázaro, a bênção do peregrino e Rm 1, 1-17 – “Alegria, a
paz e a graça de nos encontrarmos”; em Santa Maria de Bouro, Rm 4, 16-25 – “Esperar contra toda a esperança”; finalmente, em S. Bento acontece a oração final com Rm 5, 1-11 – “Uma
Esperança que não engana” –, a
bênção do final da peregrinação
e a Eucaristia.

12 jul

FNAC B

RAGA

COMER
ORAR
AMAR
17H00

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista, esta
semana, D. Jorge Ortiga, Arcebispo
Primaz.

15 jul

livro da
semana

ONCE UVITA
PON
A TIME
17H00

10%

jesuítas lançam proposta
de oração "férias com deus"
O Ponto SJ, o portal dos jesuítas em Portugal, lançou esta
semana uma proposta de oração para as férias. A rubrica
“Férias com Deus” será disponibilizada semanalmente ao
longo de nove semanas e consiste numa proposta de 10 minutos de oração.
O momento de pausa e meditação será diferente todas as
semanas. Pode ter por base
uma leitura, um texto e imagem ou seguir um esquema
mais orientado, tendo sido da-

Livraria
diário do minho

ESPAÇO

da liberdade aos autores no
conteúdo e na forma como desejam despertar o encontro do
leitor com Deus.
A primeira proposta de oração
tem a assinatura de Isabel Figueiredo e consiste num tempo
de oração para fazer na praia,
junto ao mar. “Levar Deus para a praia” já está disponível
desde a passada sexta-feira. O
próximo convidado a apresentar uma proposta na rubrica será Bento Oliveira, fundador do
projecto digital “Imissio”.

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

Desconto

15 jul
CRIPTA

DO

ORDEN SAMEIRO
PRESBITAÇÕES
ERA
15H30 IS

Fale connosco no

7€

Tomáš
Špidlík
rezar no
coração

Utilizando o método dos antigos mestres
de espiritualidade com os seus discípulos
(o discípulo pergunta e o mestre vai
respondendo, sendo cada resposta um
convite a nova pergunta), o Cardeal
Špidlík explica, com simplicidade, os
elementos principais da vida de oração,
desde a necessidade da oração até à
oração do coração. O padre Tomáš Špidlík
(1919-2010), jesuíta checo, dedicou a sua
vida ao aprofundamento e divulgação da
tradição cristã oriental.
* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 12 a 19 de Julho de 2018.

