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REGIÃO O Dia dos Avós foi
celebrado, ontem, em
diversos pontos da região,
com iniciativas que
puseram em destaque os
afetos. P.08, 13, 14

Grupo francês cria
100 postos de trabalho
em Viana do Castelo
REGIÃO O grupo francês
Bontaz vai abrir um
centro de I&D em Viana
do Castelo e empregar
100 trabalhadores. P.15

“A Gosto de Verão”
leva cinema e cultura
ao Parque da Ponte
BRAGA O ciclo “A Gosto
de Verão” regressa, de 7 a
11 de agosto, convidando
os amantes do cinema ao
ar livre a desfrutarem do
Parque da Ponte. P.06

BRAGA P.04-05

DR

Guimarães quer ser
destino turístico mundial

REGIÃO P.11

Noite Branca
de Braga
centrada
nas famílias
e no ambiente

desporto P.22

JOÃO CARLOS
TEIXEIRA
NO GUIMARÃES
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ECOS DO NOSSO MUNDO

Os usurpadores vencem

N

unca foi preciso qualquer

Para desgosto, para frustração, para ver-

português ter pertencido aos

gonha de quem é português, temos o caso

serviços do Estado, para sa-

mais abominável, mais rasteiro e fétido des-

ber que entre aqueles servi-

te ano de 2018: o dinheiro distribuído às ví-

ços e o utente nunca houve
confiança mútua. Tais chefias

Suicídio demográfico
Fundação “Robert Schuman”,

A

os decisores políticos, os media, os profes-

num alerta muito actual e

sores, os médicos, os enfermeiros… a pro-

bem documentado, chamou

moção de todas as condições que levaram

a atenção para o fenómeno

a este suicídio colectivo!

da catástrofe demográfica em

E a hipocrisia, a leviandade e a perfídia

que silenciosamente a Euro-

dos políticos em quem votamos, vem ofe-

timas de Pedrógão, de Figueiró-dos-Vinhos

pa mergulhou e a que deu o título de “Eu-

recer facilidades: mais dinheiro para se ter

e arredores! Em Dezembro de 2017, hou-

ropa: o Suicídio Demográfico”. Apesar de su-

mais filhos! Não, não é este o caminho. Se-

dos serviços de há 50 anos entendiam que os

ve quem aventasse que a generosidade dos

cessivos alertas vermelhos para a situação

guem, conscientemente, o politicamente

utentes eram rapaces, usurpadores. O uten-

portugueses para com as vítimas dos incên-

de “Inverno demográfico” em que mergu-

correcto que é recusarem-se a ver e a cor-

te sentia que o Estado não acreditava nele e,

dios naquelas localidades teria atingido cer-

lhou o “Velho Continente”, que foi promo-

rigir o muito e muito mau que continuam

portanto, “já que não confias procurarei tirar

ca de 30 milhões de euros. Seis meses depois

vido, incentivado e imposto pelos deciso-

a promover.

proveito”. Sempre assim foi e continuará a ser.

que teria atingido 20 milhões e no momen-

res políticos, agentes culturais e educativos,

As ideias matam, está-se a ver!

Os portugueses, salvo as devidas excepções,

to actual escreve-se que foram cerca de 12

os nossos responsáveis não quiseram pres-

«Que silêncio ensurdecedor face ao sui-

fogem aos deveres de cidadãos, têm pouco

milhões. Ora quem denunciou 30 milhões

tar atenção nenhuma.

sentido de justiça social, de bem-comum, de

e agora se fica por 11,7 milhões, a diferença

lealdade, de certas virtudes colectivas.

é assustadora.

cídio demográfico da Europa no horizonte

Já em 1976 (mil novecentos e setenta e

de 2050! As projecções demográficas das

seis!) a editora Gallimard (Paris), tinha edi-

grandes regiões do mundo de agora até lá

São os impostos que usurpam a quem tra-

Pedrógão – e todos os pedrógãos – tem

tado um livro, que foi um verdadeiro “best

são reavaliadas de dois em dois anos pe-

balha; são centenas e centenas de senhorios

direito a ser ressarcido das desgraças que lhe

seller” e a que os autores, homens de saber

las Nações Unidas e regularmente pelo Eu-

que não informam dos espaços alugados; são

bateram à porta, devido à incompetência de

(Pierre Chaunu – Professor na Sorbone e

rostat para os Estados membros da União

muitos os comerciantes e certas indústrias que

tantos, sobretudo da ineficácia dos serviços

Georges Suffert – jornalista) deram o su-

Europeia (… ) Na realidade, ninguém fala

convidam o comprador a não querer factura

do Estado. Mas o grande problema de toda

gestivo e premonitório título de «LA PES-

no assunto, sobretudo em Bruxelas onde

para poupar no IVA; são milhentos os vende-

esta ageringonçada distribuição do dinheiro,

dores e os prestadores de serviços que, não

é que uma averiguação feita por um órgão

se declarando como tal, nada pagam ao Es-

da Comunicação social concluiu que várias

tado. Sempre assim foi. Logo, os usurpado-

casas foram reconstruídas sem nada terem

res vencem. Sendo assim, entendo que só há

a ver com os incêndios de 2017, pois já esta-

uma solução para combater “tal profissão”:

vam em ruínas antes do fogo se aproximar

haver benefícios fiscais concretos para todas as

delas. Com a ajuda do presidente da Câma-

compras efectuadas e para todos os serviços

ra de Pedrógão, os beneficiados/usurpado-

adquiridos. Enquanto isso não acontecer, a

res apenas lhes bastou que fizessem a altera-

actuação rapace não perecerá.

ção da morada fiscal. Instado a pronunciar-se

Nos tempos que passam, há quem não

sobre tamanha usurpação aos dinheiros do

tenha dúvidas: ser sério, ter carácter e ser

Estado e dos portugueses solidários com a

equilibrado, é ser parolo, anjola, desactuali-

desgraça, o presidente da Câmara local limi-

zado ou pessoa que dorme. E se assim é, se

tou-se a dizer que era tudo “inveja do traba-

hoje é pior que ontem, se qualquer cidadão

lho que foi feito”.

se prefere produzir relatórios sobre revo-

São as ideias que
matam. São as
ideias que são
suicidas. E as ideias
suicidas, em termos
demográficos,
andam à solta
e são apoiadas
e promovidas,
malgrado a situação
catastrófica em que
vivemos.

luções tecnológicas, o desen volvimento
durável ou a transição energética» (fonte, a indicada).
Os nossos políticos “assobiam” para o lado! Recusam-se a ver que o grande problema, a grande causa desta catástrofe-suicídio-inverno-cataclismo demográfico está
no mundo das ideias que implementaram e
implementam contra a natalidade, a família, o casamento, a filiação, paternidade …
A «Peste Branca» dizima, há muitos anos,
a Europa. E não há cadáveres, pois não se
nasce. Não se deixam nascer crianças. Morre-se cada vez mais tarde. Nascem crianças cada vez menos.

se queixa que é usurpado, vítima de rapaces

Como atrás se afirma, o Estado nunca

diários, nada admira: o exemplo da falta de

confiou no utente e este, no Estado. O país

seriedade e de carácter vem de cima, de de-

não acredita nos políticos que o serve, por-

zenas e dezenas de políticos, doutros tantos

que, tantos, são usurpadores no e ao serviço

empresários a par de altos gestores bancários.

do Estado. Isto é uma indesmentível verdade

Portugal não foge à regra. Quem tiver

É público que os deputados que nos repre-

que afunda, frustra e abafa qualquer cidadão,

dúvidas, pode consultar, agora, essa grande

sentam, que gerem o nosso dinheiro – quer

sem ser preciso recorrer a garrotes. Parece-

TE BLANCHE – comment éviter le suici-

e científica base de dados que é a Pordata.

para pagar despesas quer para o duplicar ou

mos um povo onde a honestidade não vinga,

de de l‘Occident» (A Peste Branca – como

Vê que, agora (qualquer que seja o dia e a

triplicar em benefício da Nação – são os pri-

não cresce, definha. Sei que há milhares e mi-

evitar o suicídio do Ocidente). É curioso

hora ), neste momento, já morreram mais

meiros a extorquir o Estado que lhes paga, o

lhares de portugueses sérios e que lutam pela

o título que deram ao livro e que vincam

pessoas do que as que nasceram.

qual não os obrigou a servi-lo. Procuram re-

verticalidade e pela cultura do SER. O povo

ao titular a introdução assim: «Uma nova

A população portuguesa residente não

ceber indevidamente subsídios de deslocação,

foi generoso com as vítimas dos incêndios.

variedade de peste». Os autores, cujo livro

cessa de diminuir, apesar dos subsídios à

ajudas de custo através de leis ou normas ma-

E se somos defensores de que ninguém de-

acabo de reler, a propósito deste cataclis-

natalidade que são pura demagogia!

nipuladas, só porque, atempadamente, fize-

ve ser vítima de nada, sendo-o… deve ser in-

mo demográfico que estamos a viver, per-

São as ideias que matam. São as ideias

ram alterações ao local da residência.

demnizada, sem se tornar usurpador. Usur-

guntam-se: «O que é a peste branca?» e res-

que são suicidas. E as ideias suicidas, em

Um facto que nos deveria inquietar: O
número de caixões, na Europa, já ultrapassou
o número de berços.

Todos os portugueses – os não distraídos

padores ou rapaces, quer na política ou não,

pondem: «a desesperança generalizada. A

termos demográficos, andam à solta e são

ou desinteressados – conhecem a actuação

têm que ser combatidos por leis capazes, fir-

indiferença face à vida, a recusa de todo o

apoiadas e promovidas, malgrado a situa-

de José Sócrates, de Ricardo Salgado, de H.

mes e nunca aplicadas tardiamente para não

sistema de valores, o egoísmo apresenta-

ção catastrófica em que vivemos.

Granadeiro, de Zeinal Bava e muitos outros.

beneficiar os infractores.

do como a mais refinada das belas-artes.»

É o que temos e é o que temos de com-

… «gozar o presente, não lutar, não ter des-

bater… se queremos sobreviver como

cendência – escolhem o que bem podemos

civilização.

Existiu o escândalo da Portugal Telecom, do

(O autor não aceita o imposto acordo ortográfico).

Banco Espírito Santo, das injecções de dinheiro feitas a bancos etc. sem que ao povo
fosse explicado os porquês.

(Artur Soares regressa aos seus textos de opinião a 17 de Agosto)

chamar um suicídio colectivo».
… Entretanto, em que se têm ocupado

(O autor não escreve segundo o acordo ortográfico).
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Braga

O orçamento para a Noite Branca de Braga
é globalmente de 350 mil euros, num
investimento na cultura, este ano com
mais 30 mil nos Laboratórios de Verão.

Evento decorre de 31 de agosto a 2 de setembro, envolvendo várias instituições da cidade

Noite Branca oferece 48 horas de cultu
O cartaz da
Noite Branca
de Braga 2018
foi apresentado
ontem, desta
vez no jardim
da Reitoria da
Universidade do
Minho. Um sinal
do envolvimento
de mais uma
instituição
neste evento
que pretende
oferecer 48 horas
de espetáculos
culturais e
diversões
para todos,
especialmente às
famílias. Nesta
edição sobressaem
também as
preocupações
ambientais.

Francisco de Assis

s bracarenses ficaram ontem a conhecer o cartaz da
Noite Branca de
Braga 2018, que se espera vir a ter 48 horas
contagiantes pela riqueza e diversidade cultural que pretende proporcionar. Para além da
componente cultural, envolvendo cada vez mais
instituições, associações e
a propria população bracarense, a programação
deste ano revela uma valorização das preocupações para com as famílias
e para com o ambiente,
sem descurar as questões
de segurança.
Até porque a estimativa é que mais de 500 mil
pessoas, entre bracarenses e turistas, participem
no evento.

De facto, mais do que
os grandes nomes do panorama musical português, como Salvador Sobral, José Cid, Gizela João
ou Linda Martini, que
prometem grandes espetáculos noturnos, a organização da Noite Branca
espera sobretudo um clima geral de cultura acessível a todos, redescobrindo o espírito original das
noites brancas nascidas
em Paris.
Na apresentação do
cartaz estiveram Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga; Cláudia Leite e Raquel Nair, a primeira do
Theatro Circo e a segunda do GNRation, ambas
diretamente responsáveis pela programação;
bem como o artista José Diogo, responsável
pelo espetáculo de ópera de câmara, a ter lu-

O

José Diogo, Raquel Nair, Ricardo Rio e Cláudia Leite, na apresentação da programação da Noite Branca de Braga

Vão ser 90
atividades de
entrada livre
que incluem
concertos e
museus abertos.
gar no Museu Nogueira da Silva.
Cláudia Leite deu algumas pinceladas sobre
a programação, sublinhando o reforço cultural, com quatro palcos, em
vez dos três habituais, para além de novos espaços
que vão acolher atividades culturais.
Por outro lado, garantiu que vai manter-se a
«qualidade e diversida-

de das ofertas culturais,
que já são a «imagem de
marca da Noite Branca
de Braga», que este ano
está mais rica com o domínio das Media Arts,
e com o acréscimo de
propostas internacionais
referentes ao concurso
artístico.
Esta responsável falou
ainda do envolvimento
dos museus e espaços culturais de Braga que não só
abrem as portas e alargam
os seus horários de funcionamento, como fazem
programação própria para atrairem cada vez mais
visitantes.

«Um enormíssimo
evento cultural»
Por sua vez, o presidente
da Câmara de Braga regozijou-se por mais esta
realização e agradeceu
não só a Cláudia Leite e
Raquel Nair, mas a todas as estruturas municipais que de uma forma
ou de outra vão trabalhando para que a Noite Branca aconteça e seja um sucesso a todos os
níveis. Por isso, nomeou
os TUB, que voltam a fazer carreiras específicas
para o centro da cidade;
o Theatro Circo, as forças de segurança; GNRa-

tion, Braval e Agere, entre outras.
E Ricardo Rio explicou a sua perspetiva sobre a Noite Branca. «A
Noite Branca de Braga é
sobretudo um enormíssimo evento cultural, fiel
às suas raízes. Recordo
que, embora reúna também outras realizações
festivas e lúdicas com o
passar dos anos, até pela quantidade de pessoas
envolvidas, a Noite Branca, quando surgiu em Paris foi um tributo à promoção e acesso à cultura
pela generalidade da população, com abertura

de equipamentos culturais e a realização de
uma série de manifestações. E é esse espírito
que queremos manter na
Noite Branca de Braga.
Fiéis em cada umas das
edições».

Conforto às famílias
Apesar de não descurar
ninguém, o autarca de
Braga quis dar especial
atenção às famílias nas
48 horas em que espera
ver Braga numa espécie
de capital da cultura permanente. «A Noite Branca é também um evento
que queremos que seja
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Hoje

Pela primeira vez, num espaço
público exterior, vão ser
experimentados os copos mais
resistentes, a pensar no ambiente.

Trata-se de um
evento que procura
oferecer cultura a
mais pessoas.

O Palácio do Raio
acolhe hoje, às 17h30,
a exposição "Raízes e
Tradições do Minho".

MUSEU
NOGUEIRA
DA SILVA
ACOLHE ÓPERA
DE CÂMARA

Salvador Sobral, Gisela João
e José Cid encabeçam cartaz
Avelino Lima

Avelino Lima

ura e diversão a pensar no ambiente

ainda diversas atividades
para famílias e crianças
nos museus e nas ruas da
cidade.

Ambiente

sempre dirigido às famílias. Temos sempre esse
cuidado de criar todas as
condições de conforto, de
segurança, de acessibilidade. Mas garantir também
que o público mais jovem
e todos aqueles que nos
visitam e queiram desfrutar desse ambiente, queiram regressar».
Ricardo Rio nota, também, com satisfação o envolvimento dos bracarenses não só nos concursos e
espetáculos, como o programa "Laboratórios de
Verão", mas também as
lojas e outros espaços que
se vestem de branco.

José Diogo Uma
das novidades deste ano,é o espetáculo Ópera de Câmara, da autoria de José
Diogo, a decorrer no
Museu Nogueira da
Silva. Presente na
conferência de imprensa, o artista não
escondeu a satisfação
por poder criar uma
obra complementamente nova, através
dos Laboratórios de
Verão.
«Os Laboratórios
de Verão são um luxo para os artistas e
para a cidade», disse
José Diogo, esperando ver nascer o seu
"bebé", uma Ópera
de Câmara com seis
músicos, num local
«tão especial e histórico como o Museu
Nogueira da Silva».
Este artista lembrou ainda a importância da ópera chegar a mais público.
Os Laboratórios
de Verão chamaram
a atenção de artistas nacionais e estrangeiros, designadamente de quatro
nacionalidades.

Esperam-se mais de 500 mil pessoas nas 48 horas da Noite Branca de Braga

ara a Noite Branca de
Braga 2018 não vão
faltar grandes nomes
do panorana musical
nacional e alguns internacionais. Apesar de haver
uma grande diversidade
de artistas para abranger
o maior espetro de gostos musicais, Salvador Sobral, vencedor do Festival
Eurovisão da Canção em
2017, o popular José Cid e
a fadista Gisela João são,
porventura, aqueles que
vão mobilizar o maior número de pessoas.
De acordo com a programação ontem divulgada, ao todo vão ser 90
espetáculos, espalhados

P

por quatro palcos, todos
de entrada livre.
Assim, o "Palco da Praça" recebe os espetáculos
de Gisela João, GNR, José Cid & Big Band, David
Fonseca, DJ Fernando Alvim e Sopa de Pedra e as
Vozes da Cidade, espetáculo de encerramento.
Já no "Palco a Avenida" vão atuar Manel
Cruz, Moullinex, Salvador Sobral, Cais Sodré Funk Connection e
Funkamente. O gnration
recebe os Linda Martini,
Bateu Matou, Bruma e
Bits em Palco. Por fim,
no Theatro Circo atuarão
Conan Osiris e DJ Marfox.

A organização sublinha
os projetos resultantes do
programa "Laboratórios
de Verão", destinados a artistas residentes ou naturais do distrito de Braga.
Será igualmente uma forma privilegiada de o público estar em contacto
com o talento dos artistas locais. A programação infantil será reforçada
nesta edição, novamente
com um espaço próprio,
localizado na Praça do
Pópulo, onde pequenos
e graúdos podem dar dá
asas à imaginação e desenvolver atividades artísticas em conjunto. A
programação contempla

Uma das principais novidades desta edição é a
aposta reforçada na sustentabilidade ambiental e
na consciencialização da
comunidade para a necessidade de redução do
consumo de plástico. Assim, com o intuito de diminuir a pegada ecológica do evento, em todos os
stands de venda serão utilizados apenas copos reutilizáveis em detrimento dos copos de plástico
descartáveis.
Os estabelecimentos
comerciais vão ser desafiados a adotar esta medida e a receber, desta
forma, o "Selo Verde" do
Município, distinção que
certifica a atuação amiga
do ambiente.
Um dos pontos altos
será a instalação artística que irá decorar as
principais ruas de Braga. Da autoria de Madalena Martins, a instalação
será construída por seis
mil garrafas PET, transformadas pelos reclusos
das Cadeias de Braga e
Paços de Ferreira.
Entretanto, já estão
confirmados 600 voluntários para a Noite Branca
e as inscrições só fecham
dia 1 de agosto.

06

DIÁRIO DO MINHO /

Braga / SEXTA-FEIRA / 27.07.18

www.diariodominho.pt

Cinema ao ar livre decorre entre 7 e 11 de agosto

Ciclo "A Gosto de Verão" leva
cinema e cultura ao Parque da Ponte
Avelino Lima

O ciclo "A Gosto
de Verão" regressa
ao Parque da
Ponte, convidando
os amantes
do cinema ao ar
livre a desfrutar
do ambiente
nostálgico
do Parque
da Ponte.

Para esta edição
foi desenvolvido
um programa
para todos os
públicos, com
enfoque nas
crianças
e jovens.
A Videoteca
Municipal
servirá de abrigo
às sessões
caso chova.

Carla Esteves

egressa ao Parque
da Ponte, entre os
dias 7 e 11 de agosto, o ciclo de cinema “A Gosto de Verão”,
uma iniciativa organizada pelo Município de
Braga, em parceria com
o Cineclube Aurélio da
Paz dos Reis. Serão cinco
noites de cinema ao ar livre, num espaço prazenteiro, pleno de natureza,
em que a tónica do verão se conjuga com boa
disposição e com cultura cinematográfica.
Sempre às 21h30, a edição 2018 do “A Gosto de
Verão” revela uma iniciativa em que o cinema e o
teatro coexistem «de mãos
dadas».
A vereadora da Cultura
da Câmara de Braga, Lídia
Dias, recordou que esta é já
a quarta edição do "A Gosto de Verão", representando este ciclo de cinema ao
ar livre a continuidade do

R

O ciclo "A Gosto de Verão" foi, ontem, apresentado no parque da Ponte

de agosto, Daniel Pereira
Cristo e Hélder Costa revelam o resultado de um
trabalho para o qual foram
convidados pela organização do certame: musicar as
três primeiras curtas metragens de Karl Valentin, o
cómico alemão que chegou às telas em 1913.
Na primeira parte desta
sessão serão projetadas as
três primeiras curtas metragens realizadas por Karl
Valentin.
O ator, encenador e fundador do Teatro da Cornucópia, Luís Miguel Cintra é
o convidado especial desta sessão, desafiado a apre-

sentar o seu humor na obra
"E não se pode exterminá-lo?", o filme, em cinco episódios, que repega no espetáculo que o Teatro da
Cornucópia havia estreado em 24 de março de 1979.
Nesta sessão há oportunidade para ver o terceiro
episódio denominado "Na
orquestra".
Na quarta-feira, dia 8 de
agosto, será tempo de revisitar "A Caixa", de Manoel
de Oliveira, uma comédia
à portuguesa que envolve
navalhadas e uma vendedora de tremoços, tendo
como argumento ao obra
de Prista Monteiro.

Avelino LIma

trabalho que tem sido desenvolvido com o Cineclube Aurélio da Paz dos Reis.
«Para esta edição desenvolvemos uma programação para todos os públicos,
com enfoque nas crianças e
jovens, e com algumas incursões na música ao vivo»,
revelou Lídia Dias, acrescentando que «no caso do
tempo não ajudar, o programa será transferido para a estuda cultural/Videoteca Municipal».
Coube a Miguel Ramos,
do Cineclube Aurélio da
Paz dos Reis, dar uma visão
geral do programa.
Logo a abrir, no dia 7

Mostra documental em paralelo
na Videoteca Municipal
Em paralelo, até ao dia 8 de setembro, mesmo ao
lado, na Videoteca Municipal, no Parque da Ponte,
decorrerá uma mostra documental da responsabilidade da Confederação – Coletivo de Investigação
Teatral, com a colaboração do Cineclube Aurélio
Paz dos Reis, do Teatro da Cornucópia, dos Artistas Unidos, da Cinemateca Portuguesa, do Sismógrafo e do Solveig Nordlund.
Segundo Miguel Ramos, do Cineclue Aurélio da

Miguel Ramos destaca a importância da mostra

Miguel Ramos anunciou
para o dia seguinte, quinta-feira, uma sessão totalmente dedicada às curtas-metragens, deitando um
olhar sobre a contemporaneidade, com "Ilha das Flores e demais trafulhices".
A sessão procura refletir
a implacável procura pela
felicidade e realização pessoal ao jeito contemporâneo, flutuando entre a ficção e a animação, entre o
amor e o humor.
Já para o fim de semana, na sexta, 10 de agosto,
regressa-se ao cinema internacional, e na «hipercontemporaneidade» com

a produção brasileira "Como os nossos pais", de Laís
Bodanzky, datada do ano
passado.
«Este filme tem alguma
ligação com a peça "Casa
de Bonecas", de Henrik Ibsen, e vem refletir sobre o
lugar na mulher na família. Pareceu-nos importante pensar sobre isso em
Braga, que é uma cidade
realmente familiar», referiu Miguel Ramos.
No sábado, último dia
do certame, a proposta é
uma animação para toda
a família, em que um pato quer substituir o pai natal, uma raposa pensa ser
uma galinha e um coelho
se comporta como uma cegonha. "Raposa Manhosa
e outras histórias" é uma
longa metragem realizada
em três partes, que promete muita alegria e animação no Parque da Ponte.

Paz dos Reis, a mostra apresenta documentos do período entre os anos de 1975 e 1983, quando a Cooperativa Grupo Zero e o Teatro da Cornucópia partilhavam as mesmas instalações, no Teatro do Bairro
Alto, em Lisboa.
É precisamente sobre este encontro que trata a
Mostra Documental, onde poderá aceder-se a parte
do material reunido pela Confederação em formatos diversos, desde fotografias a cartazes, passando
por filmes ou livros, dando uma ideia de conjunto
a todos os que quiserem saber mais. A mostra estará patente até ao dia 8 de setembro.
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CASA DA CIÊNCIA CELEBROU O DIA DOS AVÓS

ana Marques Pinheiro

Planetário de Braga organizou ontem duas sessões
com atividades de
ciência para celebrar o
Dia dos Avós.
As duas gerações foram "colegas de laboratório" por um dia na
Casa da Ciência, situada em Gualtar.
"Quem é 2x Pai e 2x
Mãe merece um dia especial", foi este o mote usado para celebrar
o dia.
Os jogos prometiam
ser «bem conhecidos»
dos mais "experientes".
A coordenadora pedagógica da Casa da Ciência, Maria Luís Miranda,
explicou que decidiram celebrar o Dia dos
Avós, porque é «um dia
especial».
«Temos notado que
é um público que gosta muito das nossas ati-

O

vidades e que, no fundo, aproveita sempre o
tempo que tem com os
netos, sempre que estão
mais livres, para fazer estas atividades. Não queremos deixar esta data
sem a assinalar», explicou a responsável.
Maria Luís Miranda
referiu que o objetivo
foi juntar duas gerações
e colocá-las a trabalhar
no laboratório.
«Eles hoje vão fazer
construções para lembrar, um bocado, os brinquedos que os avós faziam em criança, passar
essa experiência para os
netos, com materiais que
temos disponíveis no dia
a dia, como paus de gelado, elásticos, palhinhas e
estão a fazer brinquedos
que eles ainda podem
utilizar nos dias de hoje», mencionou a coordenadora pedagógica.
Presente na iniciativa estava o avô Custódio

Ana Marques Pinheiro

Avós e netos foram "colegas de laboratório"
no Planetário de Braga

Avó e neta elaboram brinquedo com paus de gelado

Pacheco e os dois netos.
Foram inscritos e aceitaram, para passar um
dia diferente.
«É uma atividade que
deve ser feita em conjunto, a colaboração entre o
mais velho e o mais novo tem de ser feita, pode
não partir de um ensinamento, mas de uma troca de ideias», disse Custódio Pacheco.
A Casa da Ciência vai
dinamizar várias atividades durante as férias

Vão fazer
construções
para lembrar os
brinquedos que
os avós faziam
em criança,
com materiais
que temos
disponíveis
no dia a dia.

de verão.
As atividades são destinadas às famílias, não
existindo a possibilidade
de participação de menores sem a supervisão
de um adulto.
No dia 1 de agosto, das
10h00 às 11h00, decorre
a atividade "A Biodiversidade do Charco".
No dia 2 de agosto, da
parte da amanhã, há a
atividade "Olha o Robô" e da parte da tarde
"Construções de objetos 3D".
No dia 10 do mesmo
mês, está marcada uma
sessão de "Receitas Saudáveis" e no dia 22, de manhã e de tarde há sessões
de "T-shirt com pinta".
Para as atividades de
agosto, no programa
"Ciência em Família", é
necessário a inscrição
através do email geral@
casacienciabraga.org e o
pagamento é efetuado no
dia da atividade.

competições de videojogos profissionais

BREVES
Braga Parque
prepara iniciativa
“Super Alvo”
para pais e filhos

Curso de Português
Língua Estrangeira
termina hoje
na UMinho

crianças A escadaria

formação Termina ho-

central do Braga Parque
vai receber entre hoje e o
dia 2 de setembro a iniciativa “Super Alvo”, uma
mostra de atividades e jogos para pais e filhos.
Durante o verão, o
centro comercial Braga Parque propõe diversas atividades como,
o jogo “Super Fisga” ou
o workshop de construção de fisgas para os mais
novos.
O “Super Alvo” decorre de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 23h00, e
aos fins de semana, das
12h00 às 23h00.

je o Curso de Português
Língua Estrangeira (PLE),
organizado pelo BabeliUM, no Instituto de Letras e Ciências Humanas.
A sessão de encerramento decorre no auditório do Instituto de Letras e Ciências Humanas,
no Campus de Gualtar.
A cerimónia conta com
a entrega de diplomas aos
participantes do 28.º curso de Verão de PLE e aos
colaboradores e docentes.
O curso começou no
dia 2 de julho e participaram 78 alunos de quatro continentes.

Braga tem o primeiro centro
de desportos eletrónicos do país
Offset Esports, uma
organização bracarense de desportos
eletrónicos (Esports),
inaugurou na terça-feira,
em Fraião, no Centro de
Serviços Domus Qualitas,
o “Offset Training Center”,
o primeiro centro de alto
rendimento em Portugal
nesta modalidade.
De acordo com a organização, o novo centro vai
potencializar os resultados
das equipas de desportos
eletrónicos, para que estas possam competir ao
mais alto nível. No centro, os jogadores vão poder contar com um espa-

O

ço de treino, de stream, e
de um espaço de relaxamento. O centro é também composto por áreas
administrativas e técnicas.
O primeiro semestre

Os Esports são
um fenómeno
em crescimento
em Portugal
e no mundo.
Atraem cada vez
mais adeptos,
patrocínios
e clubes.

deste ano tem sido de sucesso para as equipas da
Offset Esports, que durante este período arrecadaram vários títulos nas
diversas modalidades de
desportos eletrónicos.
De sublinhar a vitória
do jogador da “Offset Esports”, António Godinho,
que este ano conquistou
o título de campeão nacional de FIFA18, numa
final disputada na Altice
Arena, durante o “Moche XL Esports”, o maior
evento de desportos eletrónicos realizado em
Portugal.
A equipa de CS:GO

(Counter Strike Global
Offensive) da Offset Esports também arrecadou
bons resultados. Entre
eles, a conquista do título da “Master Cup Portugal CS:GO 2018” e o primeiro lugar na “Worten
Gamering Cup CS:GO”,
que decorreu em pleno “Rock in Rio Lisboa
2018”. Destaque ainda
para o segundo lugar na
“Master League Portugal
CS:GO 2018”, cuja final
foi disputada durante a
“Moche XL Esports”, com
mais de 20 000 pessoas
a assistir na Altice Arena.
Fernando Morant
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organizado pela Câmara de Braga, Ciclo do Conhecimento contou com 284 formandos e 53 formadores

Alexandre Gonzaga

Festa do Conhecimento certifica seniores
que participaram em cursos de formação
alexandre Gonzaga

município de Braga realizou ontem
a Festa do Conhecimento, durante a
qual foram entregues os
certificados aos seniores
que concluíram os cursos
de formação promovidos
pelo Banco Local de Voluntariado (BLV).
No Dia dos Avós, os
jardins do Museu dos Biscainhos contaram também com a presença de
um grupo animado de
netos, que testemunhou
o encerramanto de um
ciclo de aprofundamento
e estudos temáticos, que
iniciou em janeiro.
O presidente da Câmara Municipal de Braga expressou o seu contenta-

O

Autarcas também ofereceram as publicações "Braga Livre e Igual" e "A Cozinha na Quinta"

mento pessoal por «sentir
que, no final deste ano, os
seniores se sentem satisfeitos, o que faz com que
se tenha de diversificar os

conteúdos e se possa identificar novas oportunidades de enriquecimento».
Também «fico satisfeito
pela convivência inter-ge-

racional que aqui se verifica», referiu Ricardo Rio.
O número de participantes no "Ciclo do Conhecimento" (uma "im-

portação" da Junta de
Freguesia de São Victor)
tem aumentado exponencialmente. «Iniciamos com
3 turmas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), com aulas na
antiga sala da Braga Digital. Hoje contamos com 19
turmas, sendo 11 de TIC,
4 de Inglês e 1 turma de
História de Braga, Alfabetização e Espanhol», contou ao Diário do Minho o
vice-presidente da Câmara Municipal de Braga e
responsável pelo pelouro
de Políticas Sociais.
Firmino Marques explicou que o programa
conta com 284 formandos e 53 formadores, com
as mais diversas habilitações. «Temos gente com
doutoramento e mestra-

do, e, até, pessoas com conhecimento comum», referiu satisfeito o autarca,
antes de avançar com números referents ao BVL.
«O BVL conta, hoje,
com 2789 voluntários dos
14 aos 92 anos de idade, o
que dá uma média etária
de 41 anos. Destes voluntários, 73% é do género feminino e 23% é do género masculino. Apenas 5%
do total de voluntários
é aposentado. 47% deste
grupo é constituído por
pessoas em situação ativa, o que demonstra, mais
uma vez, que, quem tem
ocupação, tem sempre
mais para dar», sustentou
Firmino marques, concluindo que «o BVL possui ainda 184 entidades e
71 empresas envolvidas».
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terceira cidade com mais pedidos

atividades decorrem no Salão Nobre ou na Sala de Ensaios

Bracarenses procuram
hotéis para cães

Oficinas do Theatro Circo
prometem "diversão a duplicar"

locais, a procura de opções para o alojamento
dos animais de estimação aumentou 40% durante apenas o mês de
junho, com mais de 1100
solicitações na plataforma em 2018, por parte

categoria "Hotel para
Animais" é de 11,50 euros (valor por noite), com
a sub-categoria "Hotel para Gatos" a registar cerca
de 100 pedidos neste ano,
com o preço médio de oito euros por dia.

om a chegada do
mês de agosto, as
Oficinas de Verão
estão de volta ao
Theatro Circo. Este ano,
devido à elevada procura registada nas anteriores edições, o número de
oficinas promovidas duplicou e, no total, são dez
as oficinas que o Theatro Circo estará a acolher
ao longo de todo o mês.
Para além da maior
regularidade, nesta edição das Oficinas de Verão, a novidade reside
também numa diversificação dos públicos a
quem se destinam estas ações. Por esta razão, para além das oficinas dirigidas a crianças
com idades compreendidas entre os seis e os
doze anos, será promovida uma oficina para
adultos e crianças – “Caixa das Histórias Ensarilhadas” – e uma ofici-

Ana Marques Pinheiro

C

Ana Marques Pinheiro

Braga é a terceira cidade
do país onde há mais pedidos de alojamento em
hotéis para animais nas
férias de verão. Em primeiro lugar está o Porto e
em segundo está Lisboa.
Segundo a pesquisa realizada pela "Fixando", uma
plataforma portuguesa de
contratação de serviços

de utilizadores de norte
a sul do país.
Segundo os dados da
plataforma, o Porto é a
cidade com mais pedidos, com 30% do total de
solicitações, seguindo-se
a cidade de Lisboa, com
20%, Braga, com 12%, e
Setúbal com 11% do total
de solicitações.
A "Fixando" revela que
o valor médio diário da

ana marques Pinheiro

Oficinas decorrem de 31 de julho a 30 de agosto

na exclusiva para adultos
- “Oficina de Joalharia”.
A primeira oficina
"Pintura sobre Mobiliário" tem início já na próxima terça-feira e convida os participantes a
realizar uma pintura original sobre uma pequena
peça de mobiliário, tendo como ponto de partida os pormenores do
Salão Nobre. No dia 2 de
agosto, adultos e crianças
são convidados a dar asas
à imaginação em conjunto com a oficina “Caixa
das Histórias Ensarilhadas”. Esta oficina desafia
os participantes a explorar o universo do teatro
de papel.
O teatro de papel surgiu no século XVIII e serviu, desde sempre, como
elemento de jogo teatral, de modo a permitir
a narrativa de histórias
através das suas figuras
recortadas.

surto de esgana obrigou ao abate da maioria dos cães

Cães do Canil de Braga passam
a ser vacinados contra doenças letais
ana Marques Pinheiro

Associação "Braga
para Todos" quer
um esclarecimento a Ricardo Rio
sobre surto de esgana
no Centro de Recolha
Oficial (CRO) de Braga
e pede que sejam tornados públicos os resultados das análises.
«Na passada quarta-feira foram detetados
animais com sintomas
de esgana, uma doença sem cura que atinge
canídeos e a única forma de atuar é na prevenção através da vacina

A

contra doenças infectocontagiosas, no entanto,
a vacina que previne as
doenças mais letais não
é obrigatória por lei, dis-

Resultados
das análises não
vão ser tornados
públicos mas
podem ser
consultados,
no Canil de
Braga, pelas
associações
interessadas.

se em comunicado enviado à redação, a mesma associação.
"Braga para Todos" pediu ao presidente da Câmara de Braga a implementação da vacinação
em todos os animais, para evitar mais surtos e
pede agora que este «dê
uma palavra aos bracarenses e acalme os ativistas sobre o CRO».
«Queremos um presidente da Câmara que não
se remeta ao silêncio»,
afirmou a associação.
Em declarações ao
Diário do Minho, o administrador da Agere,

Rui Morais, disse que os
resultados não vão ser
tornados públicos, mas
que podem ser consultados pelas associações
interessadas no Canil de
Braga.
O mesmo afirmou
que seria uma falta de
confiança na veterinária se não fosse possível consultar.
O administrador da
Agere referiu ainda que
dos 54 cães que o canil
suporta atualmente, 40
estão infetados com esgana e os outros 14 continuam hospitalizados e
a efetuar análises.

O responsável adiantou que a zona frequentada pelos animais vai ser
toda cimentada, bem como o local onde os cães
são passeados, para facilitar a limpeza do local
e que agora a vacinação
será obrigatória na entrada do animal no canil.
A Associação "Braga
para Todos" afirmou que
«os partidos defensores
da causa animal devem
trabalhar para a lei ser
mais completa e incluir a
vacina contra as infectocontagiosas como obrigatória logo após a entrada no Canil de Braga

e ainda um período de
quarentena».
«Não chega fazer
posts e notícias a dizer
que conseguiram, mas
sim continuar a trabalhar numa lei cheia de
lacunas», menciona a
Associação.
A mesma associação
referiu no comunicado
«que nenhum centro de
recolha esta imune a este surto», mas dizem ser
«essencial dar uma satisfação às pessoas, para
não continuar a correr a
ideia que os animais são
maltratados, quando não
é verdade».
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Desejamos uma ideia central
al
que comunique bem a nossa
a
gente acolhedora de uma
cidade que fundou Portugal.
l.
DOMINGOS BRAGANÇA

A 14.ª Jornada
Gastronómica da
Apúlia começa, às
20h00, no Largo de
Socorros a Náufragos.

DM

Guimarães investe em estudo para se afirmar
como destino turístico de atração mundial

Estudo estratégico promete colocar Guimarães no mapa

Guimarães quer
ser um destino
turístico de
excelência e com
afirmação à escala
mundial. Por
isso, contratou
uma empresa
internacional
de especialistas
para criar
uma estratégia
afirmativa e
diferenciadora.

rui de lemos

marca “Guimarães”
torna, hoje, o território no 12.º destino do país mais
procurado online por temas ligados ao turismo. A

A

procura é dominada pelo
mercado nacional (72%),
seguindo-se os turistas espanhóis (15%), brasileiros
(6%) e franceses. Trata-se
de uma marca reconhecida, que não parou de
crescer ao longo dos últimos quatro anos e que
até duplicou a procura no
mesmo período. Porém,
o Município quer mais.
«Queremos continuar
a afirmar Guimarães como um destino turístico
de excelência, mais comprometido com a sustentabilidade ecológica, os
avanços tecnológicos e a
inovação, que promova a
qualidade de vida das populações a par de ganhos
para a nossa economia»,
concretizou a vereadora
do Turismo, Sofia Fer-

Destaque
Estudo
estratégico
pretende ação
concertada
de políticas e
agentes locais
para a captação
de mais
turismo.

Queremos
uma estratégia
apelativa,
que estimule
a vontade
de conhecer
e visitar
Guimarães.
Domingos Bragança

reira, ontem, na sessão
de apresentação do estudo que levará à estratégia de posicionamento da marca Turismo de
Guimarães. Um trabalho
que pretende contribuir
para aumentar a notoriedade do território, combater a sazonalidade, aumentar a permanência e
diversificar a oferta, mas
também «tornar-nos mais
competitivos e mais alinhados com as tendências atuais dos mercados
internacionais», acrescentou a autarca.
Na prática, «queremos
criar uma estratégia de
marca para colocar Guimarães no mapa físico e
mental de forma a captar
mais turistas», resumiu Filipe Roquete, dirigente da

empresa Bloom Consulting, a consultora especializada na análise e desenvolvimento de estratégias
de “Country”, “Region” e
“City” branding, com sede em Madrid e com escritórios em Lisboa, Londres e São Paulo, que será
responsável pelo trabalho. O objetivo do trabalho não é criar um logotipo ou um slogan, mas
«uma estratégia que, depois, ao ser comunicada,
também vai ter elementos gráficos que ajudem
a chegar a mensagem de
forma mais emotiva às
pessoas». «O que queremos criar é uma ideia central que tenha estruturado
um conjunto de projetos que, ao serem implementados, tornem essa

ideia central uma realidade. Queremos que tudo construa o conceito
na mente das pessoas»,
explicou Filipe Roquete,
perante uma plateia de
agentes de turismo local,
ontem, no Instituto de Design, que também serão
chamados a darem o seu
contributo ao processo.
O novo conceito deve
estar pronto a ser apresentado e usado daqui a
quatro ou cinco meses, resultando do trabalho de
análise e estratégia que
começará agora a ser realizado. No final, «podem
esperar uma definição de
marca, uma ideia central e
um conceito que os represente. Algo que realmente
seja representativo de todos, com o qual as pessoas
se identifiquem, que vistam a camisola e usem a
sua marca com muito orgulho, sendo também os
principais portadores dessa mensagem para fora»,
afiançou Filipe Roquete.
O estudo estratégico
custará cerca de 80 mil
euros, mas «representa
uma mais-valia porque
será elaborado por uma
empresa que tem reputação mundial e porque hoje sabemos que um traço
essencial de afirmação é
a presença digital de Guimarães no mundo. E não é
a presença nos agentes ou
intermediários do turismo, mas no telemóvel ou
plataforma digital de cada
cidadão em qualquer lugar do mundo», valorizou
o presidente da Câmara,
Domingos Bragança. O
autarca apontou, ainda,
o desejo de ver «reforçada a autenticidade vimaranense» como fator de
diferenciação.
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Ateliers de experimentação artística decorreram esta semana

DR

Escola de Arquitetura
abre portas à imaginação

DR

A iniciativa contempla almoço e lanches da manhã e da tarde

A pintura, com recurso a pigmentos vegetais e minerais, é uma das vertentes do projeto

A

ras e muros da EAUM foram largamente ultrapassados por este grupo de
crianças, dando a oportunidade aos mais jovens
de explorar os seus próprios processos criativos
e artísticos, com toda a liberdade e espontaneidade. Salas de aula, corredores, jardins, nada escapou
ao grupo, que reafirmou a
EAUM como o lugar ideal
para a imaginação habitar.
Para este projeto a
EAUM convidou a artista visual e arte-educadora
Amanda Midori, e o artista plástico e produtor
cultural Ludgero Almeida, que orientam o grupo.
A professora auxiliar da
EAUM e diretora da Licenciatura em Artes Visuais, Natasha Moutinho,
esclarece que as “Coisas
da Imaginação” «foram
pensadas especificamente
para um público mais jovem, como complemento
da nossa oferta formativa

para os mais crescidos».
«Reconhecemos que
a experimentação artística é fundamental para o desenvolvimento
das crianças e é uma estratégia para a promoção dos domínios sensoriais, emocionais e sociais,
mas pensamos também
que num período de férias as crianças precisam
de lugar para brincar e
diversão, pelo que estes
ateliers permitiam articular todas estas vertentes» – afirma a docente.
Acrescenta ainda que «a
abertura da nova Licenciatura em Artes Visuais
na Escola foi o impulso
final para a promoção da
iniciativa» e que «a ideia é
repetir estas oficinas criativas, eventualmente em
Braga, por altura do Natal,
e novamente em Guimarães, no período de férias
de verão de 2019».
Na edição de Verão
prevê-se o lançamento
de outras atividades de
natureza artística e projetual, que incluirão o saber disciplinar das áreas
da arquitetura e do design, existentes na EAUM.
Para as férias do Natal,
está a ser desenhada uma
atividade para que pais e
filhos possam aprender e
brincar em conjunto.

Dar espaço à imaginação é dar espaço ao crescimento pessoal dos mais novos
DR

nda à solta a imaginação na Escola de Arquitetura
da Universidade
do Minho (EAUM), no
Campus de Azurém, em
Guimarães. A fantasia
percorre os corredores,
onde pinta murais com
recurso a pigmentos vegetais e minerais, inventa labirintos, tendas, cabanas nas árvores, amassa
o gesso, o barro, a terra.
Trata-se da primeira edição da iniciativa "Coisas da
Imaginação – Ateliers de
Experimentação Artística na EAUM", um projeto
no âmbito do lançamento da nova Licenciatura
em Artes Visuais, dirigido a crianças dos sete aos
12 anos.
Este ano foi dada prioridade, com preço especial, aos filhos de familiares e membros da
UMinho, numa lógica de
contributo interno para a motivação e sentido
de pertença à instituição,
tendo sido abertas 20 vagas, que foram integralmente preenchidas.
Tudo começou na passada segunda-feira, dia
23, e termina hoje, depois de uma semana em
cheio, em que as frontei-

Atelier
"Coisas da
Imaginação"
termina
amanhã, após
uma semana
em cheio.

Os ateliers de criação artística constituem espaço de expressão e partilha de ideias
DR

Carla Esteves

Foram inúmeros os materiais explorados
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ACÓRDÃO ATRASA intervenção no Hospital

Guimarães

TC recusa visto às obras
nas Urgências de Guimarães

PJ deteve homem
que abalroou esplanada

Tribunal de Contas
(TC) recusou o visto prévio às obras
previstas no Serviço de Urgência do Hospital Senhora da Oliveira,
em Guimarães, alegando «insuficiência de fundos», numa decisão já
contestada pela unidade
hospitalar.
Segundo fonte hospitalar, em declarações à Lusa,
a decisão daquele órgão
de jurisprudência «não
é definitiva», pelo que a
realização das «obras tão
ansiadas não está posta
de parte» e continuam a
ser uma prioridade para
a administração do Hospital de Guimarães.
Segundo o acórdão do
Tribunal de Contas, datado de 10 de julho e disponível na página oficial, o
Hospital Senhora de Oliveira «não procedeu à demonstração da existência
de fundos disponíveis suficientes», como exige a
legislação em vigor, salientando que, «no momento da assunção do
compromisso relativo à
despesa a que se refere o
contrato em apreço, se encontrava numa situação de
saldo negativo de fundos
disponíveis, no montante de 21.030.641,48 euros»,

DR
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Hospital contesta a decisão do Tribunal de Contas

concluindo pela ocorrência de «uma situação de
inexistência de fundos
disponíveis suficientes».
As obras no Serviço de
Urgência (SU) do Hospital
de Guimarães estão orçadas em 3,2 milhões de euros, sendo que a Câmara
Municipal já se comprometeu a financiar a empreitada com 1,2 milhões
de euros, estando também
disponibilizados 900 mil
euros através de fundos

comunitários e o restante seria a unidade hospitalar a assegurar com capital próprio.
No acórdão, o Tribunal de Contas refere que
o Hospital de Guimarães,
«quando confrontado com
a referida situação de falta de fundos disponíveis,
não procurou contrariá-la, já que até reconheceu
a sua verificação».
No entanto, o texto refere que o Hospital ar-

O homem que, na passada terça-feira, invadiu
com o carro uma esplanada foi detido, ontem,
pela Polícia Judiciária (PJ)
de Braga. O indivíduo é
agora acusado de «quatro crimes de homicídio
na forma tentada».
«O detido, num quadro de alguma instabilidade emocional e visando o atropelamento de
uma mulher pela qual terá uma paixão não correspondida, circulou a
considerável velocidade
e durante várias dezenas
de metros por um passeio de uma rua do centro de Guimarães», frisa
a PJ em comunicado enviado às redações.
Como noticiou o Diário do Minho online em
primeira mão, esta ação

gumentou, apontando
«um aumento de capital estatutário ocorrido
em 2015 (no montante
de 1.300.000,00 euros)»
e que se declara ter sido
«destinado à ampliação e
requalificação do SU», argumento não aceite pelo
Tribunal de Contas.
Fonte Hospitalar garantiu que o Hospital de
Guimarães, ainda sob a
anterior direção [no dia
18 entrou em funções um
novo Conselho Administrativo] «já recorreu da recusa do visto à obra por
parte do TC, porque efetivamente aquela resultante do aumento de capital tem como destino a
renovação do Serviço de
Urgência, estando cativa
para esse efeito».
A mesma fonte salientou, ainda, que a «obra no
SU é igualmente prioritária para a nova administração», liderada agora por Henrique Capelas,
que substituiu Delfim Rodrigues frente ao conselho de administração do
Hospital de Guimarães.
«A nova direção ainda se
está a inteirar sobre os vários dossiês, mas este é
um processo e um projeto que não está fechado», disse.

resultou no abalroamento de uma esplanada
onde se encontravam
clientes que fugiram para não serem atropelados, bem como outros
utentes que circulavam
no passeio.
O detido, de 35 anos
de idade, desempregado,
vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das
medidas de coação tidas
por adequadas.

Explosivos

Detido com 50 quilos
de pólvora em sua posse
Um homem de 41 anos foi,
ontem de manhã, detido,
na cidade de Guimarães,
por ter sido intercetado
na posse de explosivos.
O suspeito, detido no
âmbito de diligências efetuadas pela Esquadra de
Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão

Policial de Guimarães,
tinha na sua posse cerca de 35 quilogramas de
pólvora negra e cerca de
15 quilogramas de pólvora de abertura, tendo
sido presente nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Guimarães.

Celorico

Cabeceiras assinalou Dia dos Avós

Homem detido
com 50 doses de haxixe

erca de uma centena de pessoas participou, ontem à tarde,
na iniciativa "Avós,
Netos e Afetos" que se
realizou na Área de Lazer de Painzela, em Cabeceiras de Basto, com o
objetivo de celebrar o Dia
dos Avós.
A festa teve como objetivo fomentar o conví-

A GNR de Braga deteve
esta quarta-feira um homem, de 24 anos, que tinha na sua posse «50 doses
de haxixe», em Carvalhos,
Celorico de Basto, anunciou ontem em comunicado a força policial.
Em comunicado, a
GNR referiu que a detenção ocorreu durante
uma fiscalização rodo-

C

vio intergeracional no seio
da comunidade no dia
dedicado aos avós, com
os idosos que são "abraçados" pela Comissão
de Proteção de Pessoas
Idosas de Cabeceiras de
Basto.
A tarde foi animada pelos jovens atores do Centro de Teatro da Câmara de Cabeceiras de Basto.

DR

Uma centena de pessoas reuniu-se na Área de Lazer de Painzela

Afetos marcaram a comemoração do Dia dos Avós

viária, sendo que o detido «adotou um comportamento suspeito» e
dentro do veículo existia
«um forte odor a produto estupefaciente».
«Após efetuadas diligências foram detetadas 50 doses de haxixe,
as quais foram apreendidas», acrescentou fonte da GNR.
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póvoa de lanhoso celebrou dia especial

mais de mil avós festejaram o seu dia

Energia e sabedoria
no Dia dos Avós

Câmara mimou avós
de Famalicão com festa

de uma forma especial
O evento contou com
a participação de cerca de
40 crianças, que frequentam o Jardim de Infância
da Santa Casa da Misericórdia, e de 50 utentes
da Estrutura Residencial
para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Póvoa de Lanhoso.
Durante o dia, crianças
e idosos cantaram, dançaram e pintaram uma
tela. Tudo isto num ambiente convívio entre gerações, onde as crianças
preparam surpresas para
os idosos.
Uma verdadeira troca
de experiências entre a
energia dos mais novos e
a experiência e sabedoria
dos mais velhos.

Crianças e idosos em atividades

Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão vai continuar a ter a qualidade de vida dos seniores
do concelho como uma
aposta estratégica das suas
políticas autárquicas. A garantia foi deixada ontem
pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, aos mais de 1000
avós famalicenses que se
juntaram no Santuário da
Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, para
festejarem o Dia Internacional dos Avós com um
"mega" convívio que durou várias horas.
O autarca garantiu assim «o desenvolvimento e
a atualização permanente» do programa “Mais e
Melhores Anos” que proporciona a mais de 3500
famalicenses atividade
física, lazer, convívio e
reabilitação profissional
aos seniores famalicenses, mas também àqueles

DR
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O Município da Póvoa
de Lanhoso, em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia do concelho, comemoraram ontem o Dia dos Avós, com
um encontro intergeracional entre os mais novos e os mais velhos.
A cerimónia foi organizada no âmbito do projeto “Igualdade, Cidadania
e Direitos Humanos”, um
projeto do Município da
Póvoa de Lanhoso com
o objetivo de fomentar a
formação para a igualdade e dos Direitos Humanos no concelho.
Durante o dia, a Santa
Casa da Misericórdia da
Póvoa de Lanhoso recebeu crianças e idosos para celebrar o Dia dos Avós

Avós e netos numa festa com muita animação

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.
Paulo Cunha referiu
ainda a forte dinâmica
multissetorial do município, em áreas como o
desporto, a educação, a
solidariedade social e a
cultura, entre outras, co-

mo sendo «também uma
aposta na qualidade de vida dos seniores de Famalicão, para que possa viver
com qualidade, aproveitar
a vida e terem condições
para se manterem ativos e
disponíveis para a comunidade». Foi uma tarde de
festa e de homenagem entre aqueles que são os “segundos pais”, à qual se associaram também filhos e
netos. Por entre sorrisos,
abraços e confidências,

Paulo Cunha disse acreditar que a sociedade será
tanto melhor, quanto mais
valorizada for a Família.
O autarca mostrou-se ainda orgulhoso da
energia que os seniores
do concelho demonstram
todos os dias.
«Estão cada vez mais
ativos, enérgicos, competentes, mais disponíveis e isso é muito bom
para a sociedade civil famalicense», disse.

avós de guimarães acarinhados com festa

m dia repleto de animação, com festa e
muita música. Assim
foi celebrado ontem
o “Dia dos Avós” em Guimarães, com cerca de 900
participantes em representação de 26 instituições do concelho.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, marcou presença
na sessão de abertura onde expressou que «o dia
dos avós faz sentido por
causa dos netos» e salientou que «os netos garan-

U

Cerca de 900
participantes em
representação
de 26
instituições
do concelho.
tem o dobro da vontade
de viver».
Domingos Bragança
enalteceu o trabalho da
rede social, técnicos das
instituições e equipas de
voluntários pelo empenho

demonstrado nos festejos
do Dia dos Avós.
«É importante termos uma sociedade feliz, com as pessoas a exibirem a sua alegria nos
olhos. Em Guimarães trabalhamos nesse sentido e
vamos proporcionar um
dia dos avós com a presença dos netos e bisnetos, acompanhando-os
nas emoções, nos afetos
e carinho», realçou ainda Domingos Bragança.
A festa do Dia dos Avós
iniciou com o momento
musical protagonizado

pelos alunos do Jardim de
Infância de São Francisco e a música tradicional
portuguesa, teatro e tuna
pela UNAGUI. Da parte da
tarde, decorreu a atuação
do grupo de concertinas
Encontro de Saberes, intercalado com duas peças “É a Vida” e “Arrepios
do Berço”, pelo Grupo de
Teatro Cem Cenas, Associação Cultural.
O evento foi organizado pela Câmara Municipal em parceria com
a Fraterna, Rede Social e
Tempo Livre.

DR

Guimarães proporcionou
um dia de festa para os avós do concelho

Iniciativa juntou 900 avós
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Breve

Centro de Investigação e desenvolvimento (I&D) em Viana

Grupo francês cria centro e emprega
100 trabalhadores em Viana
grupo francês Bontaz, que produz
componentes para
motores de automóveis, vai abrir um centro
de investigação e desenvolvimento (I&D) no parque empresarial de Lanheses, Viana do Castelo,
e empregar 100 trabalhadores, anunciou ontem a
adjudicatária da obra.
Em comunicado, a
construtora "Garcia Garcia" referiu que a obra «estará concluída no final de
julho», sendo que, em Viana do Castelo, o projeto
da Bontaz, que produz
peças para marcas como
BMW, Mercedes, Ferrari
ou Porsche, «prevê mais
duas fases de expansão e
um total, de 800 postos
de trabalho».
«Para já, serão criados
100 postos de trabalho
diretos mas, se as fases
posteriores (unidade de
usinagem e unidade de
torneamento mecânico)
avançarem, estima-se a

DR
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O grupo francês vai empregar uma centena de vianenses

criação de mais 700 postos de trabalho», adiantou
a construtora.
O centro de I&D, «dará
resposta aos novos desafios do mercado e projetará o futuro da indústria», permitindo «criar
e desenvolver linhas de

produção mais eficientes e que contribuam para
a excelência do processo
de fabrico e dos próprios
produtos».
A construção do centro
I&D da Bontaz «arrancou
em julho do ano passado e
a terraplanagem do terre-

no obrigou a movimentar
cerca de 180.000 metros
cúbicos de terra».
O edifício está implantado na zona mais elevada no parque empresarial
de Lanheses, dividindo-se «em dois grandes volumes destinados à área

administrativa e o centro
I&D que "irá contar com
uma área de Engenharia
e Desenvolvimento, Laboratórios, área de Prototipagem, de Desenvolvimento de Linhas e de
Testes».
Já o «bloco administrativo e social, para além de
uma moderna área de escritórios, irá receber uma
cantina, balneários e outras áreas de suporte aos
trabalhadores».
Em junho de 2017, na
Câmara de Viana do Castelo, durante a apresentação do projeto da multinacional francesa, a
Bontaz informou que o
investimento naquele empreendimento industrial
ronda os 25 milhões de
euros.
No total, o grupo francês Bontaz emprega mais
de 4000 trabalhadores
em França, Suíça, EUA,
China, Índia entre outros
países.

Aprovadas
três operações
de reabilitação
em Viana
Diário A aprovação, pela
Assembleia Municipal de
Viana do Castelo, de três
Operações de Reabilitação Urbana (ORU) a realizar na cidade e na freguesia de Darque, na margem
esquerda do rio Lima foi
ontem publicada em Diário da República.
Segundo os três avisos,
assinados pelo presidente da Câmara de Viana do
Castelo, a execução daquelas operações tem um
horizonte temporal de 15
anos, sendo a autarquia a
entidade gestora.
Em março, a autarquia
aprovou, por unanimidade a abertura da discussão pública das ORU
da cidade poente e frente ribeirinha de Viana do
Castelo e de Darque. As
operações integram três
das oito Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) criadas, desde 2013, pela Câmara e que permitem o
acesso a incentivos fiscais para recuperação de
património.
Redação/Lusa

Redação/Lusa

Galardões serão entregues num ato solene, em fevereiro

O

coincidindo com a realização da Assembleia-geral do Eixo Atlântico em
O Barco de Valdeorras. As
Medalhas de Ouro do Eixo Atlântico constituem o
galardão de maior relevo
no âmbito euro-regional.

Trata-se do
galardão
de maior relevo
no âmbito
euro-regional.

Isabel Pardo de Vera, presidente da Adif, e José Albino Silva Peneda, presidente da CCDR-N, foram galardoados

DR

Eixo Atlântico aprovou a concessão das
Medalhas de Ouro
da entidade à atual
presidente da Adif, Isabel Pardo de Vera, e José
Albino Silva Peneda, presidente da CCDR-N em
1995 e ministro do Governo português entre 1987
e 1993, pelas suas contribuições para a construção e desenvolvimento
da euro-região.
Estas medalhas serão
entregues num ato solene
que se celebrará no próximo mês de fevereiro,

DR

Eixo Atlântico concede medalhas de ouro
pelo desenvolvimento da Euro-região
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Monção

Único Representante do minho participa, no dia de 2 setembro, na última gala

"The White Experience"
promoveu Alvarinho

Melgaço declara apoio a Monção
nas "7 Maravilhas à Mesa"

ses com um resultado
bastante promissor em
termos de valorização dos
nossos produtos vínicos.
Pelo recinto, passaram
muitos profissionais do setor dos vinhos que mostraram interesse em saber
mais sobre o Alvarinho
produzido na região de
Monção e Melgaço», referem.
Para o presidente da
Câmara Municipal de
Monção, António Barbosa,
«esta iniciativa, dedicada
à componente promocional e empresarial, resultou num evento frutuoso de afirmação do nosso
território e da capacidade dos empresários locais
em criar condições para a
produção de vinhos ímpares e singulares, visíveis
unicamente nos grandes
vinhos mundiais».

presidente da Câmara Municipal de
Melgaço, Manoel
Batista, manifestou
total apoio do município
de Melgaço à candidatura
da Mesa de Monção “Cordeiro à Moda de Monção”,
no concurso “7 Maravilhas
à Mesa”, iniciado esta semana com a primeira gala a decorrer em Reguengos de Monsaraz.
Em declarações à Rádio Vale do Minho, Manoel Batista referiu que «a
vitória de uns é a vitória
de todos», sublinhando
que se «tem de ultrapassar
aquelas questiúnculas e rivalidadezinhas que acham
que se um ganha, o outro
não estará tão bem. O importante é que Monção e
Melgaço estejam bem. A
exposição que esta candidatura já está a permitir
a Monção é importante
para o território».
«Muito obrigado pelo
teu apoio, amigo Manoel
Batista. Estamos imensamente gratos ao município de Melgaço», agradeceu António Barbosa,
sustentando que a can-
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No âmbito da iniciativa
“The White Experience”,
Monção viveu, no Parque
das Caldas, um momento importante de promoção da identidade secular
e dos vários rótulos de vinho Alvarinho produzidos na região.
Nesta ação, promovida pela Comissão de Vinhos Verdes e “Monção e
Melgaço – A Origem do
Alvarinho”, os brancos,
nobres e elegantes, juntaram-se a outros vinhos
brancos de Portugal e da
Europa, proporcionando «a produtores, especialistas, comunicadores
e público, um encontro
único, partilhado e enriquecedor», referem os
promotores da iniciativa.
O evento «revelou-se
uma viagem fantástica pelos vinhos de vários paí-

O único representante do Minho participa, no dia 2 de setembro, no Algarve, na última gala

didatura é relevante para Monção, mas também
para todo o Alto Minho.
Adiantou ainda que «todos
os apoios são fundamentais» para se conseguir fazer «da Mesa de Monção
uma das maravilhas da
gastronomia portuguesa».
Após a eliminação da
Mesa de Braga, na primeira gala realizada no
passado domingo, a Me-

sa de Monção é a única
representante em toda a
região do Minho. Participa na última gala, dia 2 de
setembro, em Lagoa, Algarve. Para votar na Mesa de Monção, basta ligar
para o número 760 10 70
47 (valor de 0,60€ + IVA).
As galas são apresentadas por Catarina Furtado
e José Carlos Malato após
o telejornal, preenchen-

do a programação da noite de domingo.
Os 7 patrimónios da
Mesa de Monção são o
Cordeiro à Moda de Monção, Aguardente Velha Palácio da Brejoeira, Alvarinho Palácio da Brejoeira
2016, Palácio da Brejoeira,
Adega do Palácio da Brejoeira, Museu do Alvarinho e a Feira do Alvarinho de Monção.

Freguesia de valença realiza evento em parceria com a bienal de vila nova de cerveira

Música, atividades e ação solidária
marcam "IV Verdoejo Art Rock"
IV edição do "Verdoejo Art Rock"
acontece entre hoje
e domingo, no parque de merendas de Verdoejo, em Valença.
O festival começa hoje, dia 27 de julho, com a
abertura da exposição de
Land Art, realizada em
parceria com a Bienal de
Vila Nova de Cerveira. O
primeiro concerto tem

A

início às 21h00.
Amanhã, decorrem várias atividades para os festivaleiros e todos aqueles
que se queiram juntar ao
"Verdoejo Art Rock". A partir das 10h00 tem lugar
um trilho pela aldeia de
Verdoejo para mostrar as
gravuras rupestres. A partir das 21h00, acontecem
mais concertos, desta vez
com a atuação dos cabe-

ças de cartaz, Peste & Sida.
No domingo, último
dia de festival, tem lugar uma mega-aula de
Zumba, que invade o palco do festival. Às 14h00,
realiza-se a tradicional
Descida do Rio Minho
em Bóia, que junta amigos e família para uma
tarde cheia de animação.
A partir das 18h00, têm
início os últimos concer-

tos desta quarta edição,
que serve de encontro para juntar dois países vizinhos.
Este ano, a organização,
além de querer apresentar
a quem passa pelo festival
uma oferta musical renovada e uma série de atividades que pretendem envolver a comunidade de
Valença com quem passa
pelo festival, aposta tam-

bém numa causa solidária.
«Este ano, mudamos a
imagem do cartaz, apresentamos um novo logótipo, verde, em homenagem à floresta ardida em
Verdoejo. Será um evento espetacular de artistas
e um palco para grandes
causas.
Por cada bilhete vendido, a organização irá reverter um euro para re-

florestar a área ardida de
Verdoejo», refere fonte da
organização.
Os bilhetes estão à venda nas bilheteiras online
e em estabelecimentos
aderentes que podem ser
consultados na página oficial do facebook do festival. O preço dos bilhetes varia entre os 8 euros
– bilhete diário – e 15 euros – bilhete geral.

27.07.18 / SEXTA-FEIRA / DIÁRIO DO MINHO

17

www.diariodominho.pt

Projeto Sementes

alta quase uma semana e meia para esta
aventura terminar. É
tão bom quando a vida nos surpreende e nos
reserva coisas tão boas como esta. Há nove meses
atrás se alguém me dissesse que iria sentir isto, não
acreditaria, acharia exagero. No entanto, as saudades deste povo já são muitas e são muitas também
as pequenas imagens que
ficam ao fim deste tempo de missão no Salineiro. Desde o cheiro caraterístico do pão quente
ao pequeno almoço, das
gargalhadas e dos sorrisos ao abrir o portão para

F

o começo de mais um dia
de atividades, da generosidade e simplicidade dos
mais velhos, do assobio
do vento quente ao final
da tarde e dos jovens, a
faixa etária mais desafiante e mais difícil, tantas vivências para guardar na vida, tantos sentimentos para recordar
mais tarde.
Na verdade, o nosso
maior desafio na missão
são os jovens. Desinteressados de tudo o que
os rodeia, aos poucos vamos tentando conquistar
os seus corações e monstando que podem confiar.
Não tem sido fácil esta in-

teração e às vezes até se
torna mesmo desmotivante. Mas esta é o verdadeiro sentido de missão e não mudaria nada.
Como é que é possível que um simples sorriso, um simples olhar,
um simples acenar de
mão seja capaz de mudar o meu dia?
O povo ocidental vive
tanto de aparências e com
uma necessidade excessiva de bens materiais que
nem damos o tempo necessário para nos apercebemos do belo que há nas
pessoas. Não nos contentamos com o que temos,
pedimos sempre mais,
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Diário de Missão VII – Pastoral Universitária
Grupo de Cabo Verde – Salineiro

em vez de agradecermos.
Gostava que em Portugal
fosse tudo menos complicado. Que as pessoas
parassem à saída de casa e olhassem nos olhos
do outro. Contemplassem um pôr do sol. Sorrissem uns para os outros. É tão simples. Tão
fácil. Em vez disso, andamos numa azáfama,
preocupados com a vida
alheia, com as conquistas
pessoais e profissionais e
de coisas tão superficiais
que na maior parte das vezes nem o nome dos vizinhos sabemos.
Aqui, eu passo o dia a
sorrir, a olhar, a saborear

cada segundo do meu dia.
Que povo tão caloroso.
Pensava que já não havia pessoas assim, é tudo tão genuíno, tão puro.
Aqui sim, vive-se a essência da vida.
Depois de tantas aventuras, obstáculos ultrapassados e tantos ensinamentos espero partir com
a certeza de que não colocamos o nosso saber ao
serviço deste povo apenas
durante este mês. Espero partir com a certeza
de que deixamos cá uma
semente que será regada e cuidada para sempre. Que esta seja um sinal
de esperança, alegria,

amor e união. E espero
sobretudo continuar a semear, com Cristo no coração, esta semente por
cada local por onde passe e que me lembre sempre de o fazer para o resto da vida.
Só de pensar na despedida dá-me um aperto
no coração. Quero viver
o calor humano deste povo, sentir o cheiro da terra e principalmente respirar o amor e o carinho
que paira neste ar quente cabo verdiano.
Francisca Barros
Engenharia e Gestão
de Sistemas de Informação,
UMinho
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A esperança, confinada num âmbito intramundano fechado à
transcendência, acaba por ser identificada, por exemplo, com o paraíso
prometido pela ciência e a técnica, […], com a felicidade de natureza
hedonista oferecida pelo consumismo, com o prazer […], com o fascínio
das filosofias orientais. JOÃO PAULO II

DESPERTAR ESPERANÇA
ANO PASTORAL 2017/2018
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Região de Braga reúne 200 guias em fafe de 28 de julho a 1 de Agosto
R

Breve

Guias Caravela realizam
acampamento em Travassós

JORNADAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E COMUNICAÇÃO DIGITAL
APRESENTAM TEMA CONJUNTO
APPLIca-te A Comissão Episcopal da Cultura,
Bens Culturais e Comunicações Sociais, através
do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais (SNCS) e em conjunto com a Rede Mundial de Oração do Papa, promove, nos dias 27 e
28 de setembro, em Fátima, as Jornadas Nacionais de Comunicação Social em conjunto com
as III jornadas de Comunicação Digital.
«O SNCS está a organizar as jornadas de comunicação que fazem parte da nossa agenda, no
final de setembro. Este ano, e na sequência das
últimas edições, o nosso encontro terá uma dimensão muito prática, desta vez, em torno do
marketing digital e da construção de ferramentas para comunicar no ambiente digital, nomeadamente no domínio das aplicações», explica o
presidente da comissão epsicopal organizadora do evento, D. João Lavrador numa nota enviada ao Diário do Minho.
«Temos também uma novidade: vamos realizar as Jornadas Nacionais de Comunicações Sociais em conjunto com as III Jornadas de Comunicação Digital, promovidas pela Rede Mundial
de Oração do Papa, confiada à Companhia de
Jesus, que coordena projetos como “O vídeo do
Papa” e o "Click to Pray", entre outros. De facto,
verificamos que existiam pontos comuns nas
duas jornadas, tanto nos temas abordados, como nos públicos a que se dirigem. Assim juntamos recursos e saberes para tornar estes dias de
encontro e formação ainda mais interessantes
para todos os participantes», refere o prelado.
“APPlica-te” é o tema motivador das jornadas
deste ano. «Vamos promover diversos workshops
sobre conteúdos digitais, a partilha desses conteúdos e as formas de os tornar relevantes, entre muitas mensagens que circulam nas redes e
o mundo das aplicações móveis. Acreditamos
que este é um tema cada vez mais urgente, para as estruturas eclesiais e para todos os comunicadores, em especial no modo de comunicar
dos jovens», explica D. João Lavrador.

Região de Braga da
Associação Guias
de Portugal realiza, de 28 de julho
(amanhã) a 1 de agosto,
(a
em Travassós – Fafe, um
e
acampamento regional
a
do ramo caravela, juntand
do 200 guias com idades
d
compreendidas entre os
c
14 e 17 anos das 18 Companhias de Guias exisp
tentes na região e Guias
te
da Madeira, Faro, Lisboa,
d
Santarém e Porto.
S
«O acampamento é a
grande aventura em que
g
sse passam vários dias no
campo (de 5 a 10) dorc
mindo em tendas» e «é a
m
escola dos esforços e do
e
desprendimento. Nele, as
d
guias aprendem a bastag
rem-se a elas próprias,
r
suprimindo as carências
su
existentes no campo, com
e
os meios que a natureza
o
oferece e com a técnica
o
que aprenderam», refere
q
a organização do evento
em nota enviada ao Diáe
rrio do Minho.
As guias irão aprender, entre outras coisas,
d
a fazer construções, aplicando o que aprenderam
c
nos Conselhos de Honn
rra, nas reuniões de Patrulha, Bivaques, etc. «A
tr
vida no campo proporv
ciona aprender a vencer
c
dificuldades através das
d
competências adquiridas,
c
transformar o campo ontr
de se encontram na “casa”
d
onde vão viver durante 5
o
dias», refere o documento,
d
que acrescenta que, desta
q

DR

DR

A

O ramo Caravela reúne guias com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos

vindo-se apenas daquilo que se dispõe e vencer
as intempéries são alguns
dos desafios propostos no
Acampamento».
«O programa geral é

muito diversificado e com
várias atividades pensadas
para a idade das participantes, colocando-as assim num constante desafio e superação», conclui.

DR

forma, «as situações como lidar com a pequena
fogueira onde cozinham
as suas refeições, proteger
do sol, manter a higiene,
procurar conforto ser-

O acampamento congrega cerca de 200 guias
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Bispo de Beja presidiu à missa dos Avós no Santuário de Fátima

Breves
B

D. João Marcos sublinha que avós
«garantem a transmissão da fé»

D. JOSÉ CORDEIRO DESTACA
«REORGANIZAÇÃO PASTORAL»
DA DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA
Nomeações O bispo de Bragança-Miranda puDR

O

A Basílica da Santíssima Trindade acolheu um bom número de fiéis seniores

avós e os avós têm uma influência grande na educação dos netos», desenvolveu o bispo de Beja,
na memória litúrgica de
São Joaquim e Santa Ana,
os pais de Maria, a mãe
de Jesus.
Segundo o santuário
mariano, a partir do Evangelho do dia, o prelado

desafiou os peregrinos a
«ver, ouvir e seguir» o caminho proposto por Deus
que vai para além da mera
aparência material.
«Hoje temos abundância de bens materiais, internet, muitas imagens, televisão, entretenimentos
e parece que já não precisamos de Deus como an-

tigamente, quando eramos pobres», observou
D. João Marcos.
O bispo de Beja realçou o desafio constante
da adaptação «à realidade
presente» sem se «perder
a fé, a esperança e sentido
de caridade», divulgou o
Santuário de Fátima.
Redação/Ecclesia

"Juventude: Sociedade e Igreja em construção?" é o tema do evento

Shalom realiza grande encontro
no Seminário de Castelo Branco
Movimento Encontro de Jovens Shalom (MEJS) vai refletir sobre o lugar dos
jovens na construção da
sociedade e da Igreja, em
ordem a um maior compromisso da juventude.
«Queremos debater e
perceber o papel que temos na sociedade e na
Igreja, as ânsias, medos
e desafios e, a partir daí,
lançar as sementes para
uma juventude mais com-

O

prometida nos meios onde está inserida», afirma
um comunicado enviado
ontem à Agência Ecclesia.
A organização do Grande Encontro (GE), que decorre de 19 a 25 de agosto, no seminário de São
José em Alcains, na diocese de Castelo Branco,
tem por tema “Juventude: Sociedade e Igreja em
Construção?”, e parte da
exortação apostólica "A
Alegria do Evangelho" e

da convocação do Sínodo
dos Bispos que, em outubro, vai refletir sobre "Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional".
Esta atividade, «aberta a
todos os jovens que queiram participar», pretende
ser uma semana de encontro, reflexão, oração e convívio, e participam jovens
dos vários grupos do MEJS.
A eucaristia de encerramento, agendada para o dia 25 de agosto, às

11h00, é seguida de almoço e convívio.
O GE pode ser acompanhado pelas redes sociais e no site oficial do
Movimento, indica ainda o comunicado.
O MEJS é um movimento católico que trabalha na área da formação humano-cristã da
juventude e encontra-se
presente na Arquidiocese de Braga, entre outras
dioceses.

blicou o decreto de nomeações para o ano pastoral 2018-2019, sublinhando o «processo de reorganização» em curso.
«Na fidelidade à Palavra de Deus, à nossa Vocação e Missão, às orientações do Concílio Vaticano
II e no âmbito do caminho sinodal e da reorganização pastoral diocesana, procedemos às seguintes nomeações, juntamente com o atual mapa das
18 Unidades Pastorais», pode ler-se, no texto publicado na página diocesana na internet, que inclui o mapa da diocese transmontanta.
O território da circunscrição eclesiástica coincide com o do Distrito de Bragança. Em 16 de junho
de 2012, as paróquias foram reorganizadas (Unidades Pastorais) tendo sido reduzido o número de
arciprestados de 12 para 4. Atualmente, a Diocese
de Bragança-Miranda tem 18 Unidades Pastorais.
«Esperamos evangelizar como Maria, Mãe da
Igreja, renovando-nos na peregrinação da fé para vivermos a alegria do encontro com Jesus Cristo», acrescenta o responsável.
O bispo de Bragança-Miranda agradece a todos os que concluem o serviço pastoral que lhes
foi confiado.
D. José Cordeiro adianta que nomeações para
outros serviços da Pastoral Diocesana serão publicadas até setembro de 2018.

VATICANO COMERCIALIZA MEDALHA
DO 6.º ANO DO PONTIFICADO
DO PAPA FRANCISCO
Roma O Vaticano acaba de iniciar a comercialização da medalha oficial comemorativa do 6.° ano
de pontificado do Papa Francisco
Cada exemplar é acompanhado por um certificado de garantia, numerado, com carimbo da Secretaria de Estado e do Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado italiano.
A medalha apresenta raios de luz concêntricos
que saem de uma pomba na parte superior, “iluminando” o brasão papal, o que remete simbolicamente aos dons que o Espírito Santo dá à Igreja; na parte inferior está o nome da autora, Chiara
Principe.
A outra face apresenta “o triunfo da paz” representados por um ramo de oliveira e a mãe que abraça o filho; a guerra é evocada pelo arame farpado.
A frase “Nada se perde com a paz. Tudo pode
ser perdido com a guerra”, escrita nas curvaturas
lateralmente, é tirada da radiomensagem de Pio
XII de 24 de agosto de 1939.
DR

bispo de Beja destacou ontem a «missão
importante» que os
avós têm em transmitir as «sementes da
fé» aos netos, na homilia da celebração do Dia
dos Avós no Santuário de
Fátima.
«Há uma missão para
os avós no nosso tempo,
e neste tempo, em que
muitos pais abandonaram
a prática religiosa, são os
avós que transmitem aos
netos as sementes da fé»,
afirmou D. João Marcos,
na Basílica da Santíssima
Trindade.
O Santuário de Fátima assinalou de forma
especial o Dia dos Avós
com o objetivo de «valorizar a presença e o testemunho» dos avós na
família «apresentando-os como uma graça no
seio da família e da sociedade».
«Hoje celebramos os
avós. Penso que as pessoas que passaram uma
vida a trabalhar, criando
os filhos, têm uma sabedoria que se vai acumulando. Muitos de vós sois
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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).

JUSTIÇA, CIÊNCIA&POLÍTICA, COM TEMPERO

Swissleaks e Eucaliptos nas Estradas: somos todos Gregos

GONÇALO S. DE MELLO
BANDEIRA1

esta da corrupção. Para bem e mal, somos
também representantes duma civilização
greco-romana que sobretudo desde o sonho presságio do Imperador Constantino com a Cruz – In
hoc signo vinces –, antes de
derrotar o usurpador Magêncio na Batalha da Ponte Mílvia e que na sequência cristianizou Roma, se
apresenta com um cariz
judaico-cristão. As nossas
condolências à Grécia pelo terror impiedoso dos
incêndios. País pelo qual

B

percorremos grande parte
do território no longínquo
ano de 1991, bem como pelas suas intermináveis ilhas,
sempre debaixo dum calor
singular. Vindo à lembrança
o herói da guerra de Tróia,
Ulisses, o qual nos transporta para a Ilíada ou Odisseia, nas quais, por sua vez,
estão os seres humanos ao
longo da vida. Uma desdita homérica que – não sabendo quem foi “Homero” –, também podemos
encontrar em Virgílio, Camões ou Joyce, entre Outros. Ulisses, o tal que, nas
crónicas, passadas as “colunas de Hércules”, estreito de
Gibraltar, fundou Lisboa,
não muito longe do Continente perdido, Atlântida,
e cujas “sobras” são hoje o
Arquipélago dos Açores.
Governados pelo m/colega
da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra,
Vasco Cordeiro. Alemães,

americanos, ingleses, espanhóis, franceses, belgas
e holandeses, russos e chineses, entre outros, nórdicos, sabem bem que por
dentro da Zona Económica Exclusiva lusa, uma das
maiores do mundo para
a qual foi solicitada novo
alargamento à ONU, se encontram reservas de riquezas naturais provavelmente
“inesgotáveis”. E quem irá
usufruir delas? Até porque
são necessários investimentos avultados para exploração, assim como de vigilância de soberania territorial
que são incompatíveis com
a corrupção na compra dos
submarinos. Portugal, um
país rico-pobre que está a
saque de piratas nacionais
e globais. Ora: o caso público “Swissleaks” é fruto duma
investigação jornalística –
130 jornalistas de 45 países
– sobre uma profunda e ilícita evasão fiscal. Segundo

O socorrista que há em nós

CRISTINA ALMEIDA
Enfermeira Especialista
em Enfermagem Médico-Cirúrgica

verão, embora um
pouco tardio do ponto
de vista térmico, chegou e com ele alguns
potenciais riscos para a saúde, perante os quais devemos saber atuar.
É a altura por excelência
das queimaduras solares,
dos traumatismos, dos irritantes insetos ou das dolorosas picadas do peixe-aranha. Estar preparado para

O

estas eventualidades pode
evitar alguns desconfortos.
A exposição solar é benéfica, se gradual e respeitadora dos períodos nefastos de calor intenso.
Proteja-se com camisolas,
não esquecendo os óculos
de sol e o chapéu. O período das 11 às 17 horas é
absolutamente proibitivo
e um creme solar com fator de proteção superior a
30 é um aliado que devemos adotar, colocando-o
30 minutos antes da exposição e reaplicando-o a cada 2 horas.
Evitar as picadas de insetos pode não ser uma tarefa
fácil, mas para os que mais
sofrem com as suas consequências, reagindo exacerbadamente com pruri-

do acentuado e tumefações
desconformes, os repelentes podem precaver as investidas destes abelhudos
mais afoitos.
Para não perder a batalha contra o peixe-aranha,
pode sempre recorrer às
sandálias plásticas. A toxina não é letal, mas provoca uma dor intensa.
Ainda na senda da prevenção e atendendo a que
o tempo convida a atividades mais radicais, as feridas, entorses ou fraturas
podem surgir. Proteger as
zonas do corpo que estão
mais suscetíveis ao embate, logo mais propícias às
lesões, tem tido um impacto favorável na diminuição da morbilidade e
mortalidade.

notícias vindas a público,
houve incentivos a esta fuga ao fisco do banco britânico HSBC-Hong Kong and
Shanghai Banking Corporation, e em especial da sua filial suíça. Mais de €180.000
milhões referentes a cerca de 100.000 clientes e
20.000 empresas offshore, paraísos fiscais. Quanto aos outros cerca de 60
milhões de clientes mundiais pouco se sabe. Foi o
ex-funcionário Hervé Falciani que também entregou
documentação em 2008
às autoridades francesas.
Já para não falar que em
2012 uma investigação do
Senado norte-americano
conduziu a fortes suspeitas de branqueamento de
capitais relacionados com
o crime organizado mexicano, a máfia russa, iraniana, saudita ou do Bangladesh. Numa espécie de
confissão, o Banco pagou

1920 milhões de dólares
para evitar o processo criminal. Em 2014, o Promotor Público Europeu acusou de fraude tributária e
crime organizado, e exercício ilegal de intermediação financeira, a filial suíça do banco britânico. Em
24/7/18, foi notícia na SIC
que a Eurodeputada socialista Ana Gomes, Embaixadora, citamos, “acusa o Ministério das Finanças
de falta de transparência e de
dar proteção à inspetora de
Finanças Filomena Bacelar.
A inspetora, que foi apanhada no caso Swissleaks, não foi
alvo de qualquer punição disciplinar, noticiou esta segunda-feira, o jornal Público, que
teve acesso às conclusões do inquérito”. Salvaguardando a
presunção de inocência,
somos neste ponto totalmente solidários com Ana
Gomes, até que tudo seja
esclarecido ao mais ínfi-

mo pormenor, pelo Estado de Direito democrático e social. E haverá mais
cidadãos e empresas lusas
envolvidas?! Já para não falar no “Panamapapers” e outros similares. Mas, face aos
terríveis incêndios dos irmãos Gregos, o que mais
perplexidade nos causa é
o absurdo número de eucaliptos que existem nas
bermas das estradas, p.e.,
A28 e A1!!! Assim, depois
de tanta treta e falta de ordenamento no território
dum Portugal corrupto como este, estão infelizmente garantidas novas tragédias com incêndios por cá,
mas também em todos os
países similares.

Na inevitabilidade da
prevenção falhar, sendo
o risco uma contingência
que acompanha a ação do
homem, a educação para a
saúde, nomeadamente na
área do primeiro socorro,
permite dotar o cidadão
de conhecimentos que o
ajudem a adotar comportamentos e a tomar atitudes que se configuram em
gestos que podem aliviar o
sofrimento e evitar danos
acrescidos.
Voltemos às queimaduras solares. Encontrará alívio na colocação de
toalhas molhadas em água
fria ou num prolongado
banho de chuveiro. A hidratação, através da ingestão abundante de líquidos
e da repetida aplicação de
cremes hidratantes é absolutamente necessária;
gestos simples que minimizam o sofrimento asso-

ciado aos chamados escaldões. Se houver formação
de bolhas na pele, seja prudente e deixe-as intactas; a
sua rutura abre uma porta
a possíveis infeções. Respeite a necessidade de repouso da pele e não volte
a expor-se até à sua completa recuperação.
Quanto às picadas de insetos, a aplicação de gelo
no local, de forma indireta
e intermitente, funcionará
como um bálsamo no alívio
dos sintomas. Mas se foi vítima do peixe-aranha, será
mais útil emergir o pé em
água quente ou andar sobre a areia cálida, uma vez
que o calor inativa a toxina.
Na presença de uma hemorragia oriunda de uma
ferida simples, seja célere e
faça compressão direta sobre o local, podendo, para
isso, recorrer a um pano
limpo. Comprima cerca de

10 minutos; se houver sangue no pano não o remova,
sobreponha outro. Retirar
o primeiro tampão significa atrasar a coagulação. Nas
hemorragias nasais mantenha a cabeça numa posição
neutra e aperte as narinas
de forma ininterrupta.
Não tente nunca endireitar um membro que sofreu, depois de um traumatismo, alterações da sua
forma. Imobilize o local, o
que diminuirá a dor e evitará que se lesem estruturas adjacentes.
Aprenda a efetuar uma
correta chamada para o 112.
Diga exatamente o que vê,
o que a vítima refere estar
a sentir e não se esqueça
de ser preciso quanto à localização; se não souber o
nome da rua dê pontos de
referência.
Por si e pelo outro torne-se um cidadão pró-ativo.

1

Prof. em Direito, Membro

da CFD/SNESup, gsopasdemelobandeira@hotmail.com
Twitter@gsdmelobandeira Facebook: Gonçalo De Mello Bandeira (N.C. Sopas).
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DESPORTO

VITÓRIA

AF BRAGA
Hoje publicamos os sorteios
da Divisão de Honra de
todos os escalões: seniores,
juniores, juvenis e iniciados.

JOÃO CARLOS
TEIXEIRA
É REFORÇO

Sporting de Braga venceu na apresentação do Chaves
Hoje, no Municipal

Golo de Ricardo Ryller
ao cair do pano
SCB

Sp. Braga defronta
Celta de Vigo
Depois de vários jogos fora de portas, o Sporting
de Braga realiza hoje, no Estádio Municipal, o seu
primeiro jogo de pré-temporada, recebendo os
espanhóis do Celta de Vigo a partir das 20h30.
Os associados do clube, com as quotas em dia,
têm entrada gratuita no Estádio, enquanto para o público o bilhete custa sete euros e meio.

Transporte
para o Estádio

Ryller (n.º 7) entrou e marcou

JOsé eduardo

m golo de Ricardo Ryller, praticamente em cima da
hora, permitiu ontem ao Sporting de Bra-

U

ga vencer o Desportivo de
Chaves por 1-0, em mais
um jogo de preparação
da pré-época.
Reforço dos arsenalistas para a nova temporada, Ricardo Ryller marcou

futebol de praia – elite

Sp. Braga regressa
amanhã a Apúlia
Depois de no passado sábado ter jogado na Praia
da Couve, em Apúlia, com a Casa do Benfica de
Loures, a quem venceu por 7-1 em encontro da
quarta jornada da Divisão de Elite do futebol
de praia, o Sporting de Braga volta, amanhã, ao
mesmo palco, para medir forças com o Varzim.
Desta vez, o jogo serve de abertura à 5.ª jornada, pelo que se inicia às 10h00. Seguem-se o
Sporting-Amigos Paz (11h15), Setúbal-Nacional
(15h00) e Leixões-CB Loures (16h15).
O Sporting de Braga e o Sporting, com 12
pontos cada, lideram a classificação, com a particularidade das duas equipas se encontrarem
apenas na última jornada, a disputar no dia 11
de agosto, na Costa da Caparica.

Sporting
de Braga
continua a
somar triunfos
na pré-temporada

aos 90 minutos e "estragou" a festa dos flavienses,
que aproveitaram o desafio com o Sporting de
Braga para, oficialmente, se apresentarem aos
seus adeptos.
Ao longo da primeira parte, as duas equipas
criaram algumas situações de golo mas, do lado do Sporting de Braga,
Tiago Sá esteve à altura,
justificando a aposta de
Abel Ferreira para a baliza, enquanto pelos arsenalistas, Dyego Souza,
Murilo ou Fábio Martins
foram criando lances de
perigo junto à baliza de
António Filipe, mas não
conseguiram concretizar.
E foi já na parte final
do encontro, quando os
dois técnicos já tinham
operado várias alterações
nas respetivas equipas,
que o "inevitável" Ricar-

Como habitualmente acontece, sempre que há
futebol em Braga, os TUB disponibilizam hoje
alguns autocarros para fazerem o transporte de
e para o Estádio Municipal. Partem de S. Mamede d’Este (19h30), Monsenhor Airosa (19h15),
Rotunda Esporões, Santa Lucrécia, Cabreiros
(19h30) e Avenida Central (19h45). No final do
jogo os autocarros fazem o sentido inverso. O
bilhete especial Estádio custa um euro.
do Esgaio cruzou e Ryller
– que tinha entrado pouco antes –, de cabeça, atirou para o fundo da baliza e fez o único tento do
encontro.
O triunfo permite à
equipa de Abel Ferreira
elevar para seis o número de jogos na pré-época sem derrotas, enquanto para os flavienses, esta
foi a segunda derrota neste períod de preparação
Pelo Chaves, alinharam inicialmente: António Filipe, Filipe Melo,
Avto, Stephen Eustáquio,
Ghazaryan, William, Luís
Martins, Maras, Marcão,
João Teixeira e Brigues.
O Sporting de Braga,
por seu turno, fez alinhar:
Tiago Sá, Marcelo
Goiano, Pablo, João Novais, Murilo, Fábio Martins, Fransérgio, Bruno
Viana, Eduardo, Ricardo Esgaio, e Dyego Sousa
Jogaram ainda: Luther
Singh, Xadas, Ryller e Wilson Eduardo
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ex-sporting de braga
europeu sub-19

João Carlos Teixeira foi
a surpresa na festa do Vitória

Portugal na final
com goleada
A seleção portuguesa de futebol de sub-19 qualificou-se ontem para a final do Europeu da categoria, ao golear a Ucrânia por 5-0, no jogo das
meias-finais disputado em Vaasa, na Finlândia.
Frente à Ucrânia, Portugal chegou cedo ao golo,
com Pedro Correia a marcar logo aos dois minutos, antes de João Filipe, aos 19 e 21, e Trincão, aos 28 e 30, dilatarem a vantagem ainda antes do intervalo, resultado com que terminaria o
encontro. Trincão, do Sporting de Braga, já soma quatro golos na competição, sendo mesmo
o melhor marcador.
A equipa lusa, comandada por Hélio Sousa, vai
disputar o título europeu no domingo, frente a
Itália, que ontem bateu França por 2-0.

Vitória de Guimarães confirmou ontem a aquisição de
João Carlos Teixeira,
médio ex-FC Porto, de 25
anos, na apresentação do
plantel aos sócios.
O futebolista, que já
passou pelo Liverpool, de
Inglaterra, e que, na época passada, representou
o Sporting de Braga, por
empréstimo dos 'dragões',
foi o último dos 29 elementos do plantel treinado por Luís Castro a subir
ao palco montado na Praça de S. Tiago, em pleno
centro histórico vimaranense, perante uma plateia
de cerca de 3000 adeptos.

DR

Guimarães Digital
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João Carlos Teixeira

Nove reforços
Além de João Carlos Teixeira, a apresentação incluiu os nove reforços
previamente contratados – os defesas Venâncio (ex-Setúbal), Osório
(ex-FC Porto), Florent (ex-Belenenses) e Rafa Soares (ex-Portimonense), os
médios Pêpê (ex-Benfica)

e André André (ex-FC Porto) e os avançados Davidson (ex-Chaves), Ola John
(ex-Benfica) e Alexandre
Guedes (ex-Aves).
O único jogador dos
quadros do clube ausente no evento foi Hurtado,
médio ofensivo que ainda

se encontra no Peru, após
ter representado a seleção
do país sul-americano no
mundial da Rússia.
O treinador Luís Castro
sublinhou, durante a apresentação, o regresso a um
clube no qual jogou entre
1985 e 1987, a «identidade

Lusa

Pela terceira vez

Bracarense Toni treina Cluj
bracarense António Conceição (Toni) vai ser o treinador de futebol do
CFR Cluj pela terceira vez
na sua carreira, anunciou
ontem o clube romeno
em comunicado na sua
página oficial na internet.
O técnico, de 56 anos,
chega à Roménia depois
de ter orientado o Penafiel no início da última
temporada, tendo acabado por ser despedido
na sequência da eliminação do clube nortenho da Taça de Portugal
2017/18, após derrota no
terreno do Vilafranquen-

O

se (1-0), do Campeonato
de Portugal.
Toni, que orientou
o Cluj nas temporadas
2008/09 e 2015/16, venceu um campeonato, uma
supertaça e uma taça da
Roménia, nas duas passagens anteriores pelo clube
do leste da Europa.
O técnico conquistou
também dois campeonatos da II Liga portuguesa,
ao serviço do Trofense e
Moreirense.
Toni junta-se agora ao
clube no qual atuam os
futebolistas portugueses
Mário Camora e Thierry
Moutinho.

DR

Arsenalista Trincão bisou no jogo de ontem

forte do clube» e a intenção de colocar o Vitória a
«jogar um futebol bonito»
para conseguir o objetivo
de chegar à Europa.
A cerimónia incluiu
também a equipa B, tendo-se apresentado com
27 jogadores, incluindo
seis reforços – os centrais
Dénis Martins, Salomão
Mondlane e Wei Huang,
o lateral Dragisa Gudelj e
os médios Rosier Loreintz
e Georgios Spanoudakis.
De fora da apresentação ficaram alguns elementos que iniciaram a
época às ordens do treinador Alex Costa, nomeadamente o guarda-redes
Sérgio Dutra, os defesas
Ouattara, Mabea e Habib – vai parar cerca de
meio ano devido a lesão
– os médios João Bruno e
Daniel Silva e o avançado
Francis Cann.
O central Romain Correia também falhou o
evento, por se encontrar
com a seleção sub-19.

Toni
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AF Braga: jornada inaugural da divisão de honra

Marinhas começa em Martim
e Ronfe recebe GD Serzedelo
Avelino Lima

frente aos sub-23 do sc braga

Vilaverdense anulou
jogo de apresentação
O Vilaverdense FC informou, ontem, ter sido
cancelado o jogo de apresentação do seu plantel
aos adeptos, que estava agendado para as 17h00
de amanhã. O encontro, que deveria disputar-se frente a equipa sub-23 do Sporting de Braga,
foi cancelado porque, diz o presidente do Vilaverdense, porque o relvado do seu estádio não
pode ser utilizado e o conjunto arsenalista também não aceitou jogar no sintético.
Sendo assim, diz Monarca, «ficamos de analisar se vamos fazer jogo de apresentação ou não».

Liga Europa

Rio Ave perdeu
na Polónia
A mesa que presidiu aos sorteios

JOsé costa lima

sede da AF Braga
foi palco, na tarde
de ontem, dos sorteios dos campeonatos das séries A e B da
Divisão de Honra.
No que toca à série A,
a jornada inaugural ditou
uma partida entre dois
“grandes” do segundo escalão do futebol distrital.
O Académico de Martim,
terceiro classificado na última época, recebe o FC
Marinhas, emblema que
em 2017/18 não evitou a
despromoção no Pró-Nacional e acabou por descer de divisão.
Soarense e São Mamede d'Este são protagonistas de um dérbi à moda de
Braga na ronda número
um, tal como o confronto entre Águias da Graça (desceu de divisão) e
o Esporões (promovido
à Honra).
Já o Celeirós mede forças no seu terreno com o
vizinho Dumiense, ao passo que o Alvelos começa
na casa do MARCA. O Este FC recebe o Vila Chã
e o Terras de Bouro te-

A

rá de viajar até ao reduto
do Roriz.

Dérbi de Guimarães
a abrir
Já no que concerne à série
B, o prato forte é o Ronfe-GD Serzedelo. Os dois
emblemas de Guimarães,
candidatos à subida, encontram-se logo na primeira jornada. Recorde-se que, na época transata,
o Ronfe foi 4.º na Honra
e o Serzedelo desceu do
Pró-Nacional.
Outro emblema da cidade-berço, o Ponte, inicia a prova ante o Antime.
O Pica recebe o Fermilense, o Bairro FC principia
o campeonato no reduto
do Arco de Baúlhe e o Celoricense terá pela frente
o Louro, emblema de Famalicão que acabou de regressar à Honra.
Nota ainda para os jogos Santa Eufémia-Sandinenses (dérbi de Guimarães) e para a receção do
Urgeses ao Ruivanense.
Os jogos da Divisão de
Honra (séries A e B) começam no fim de semana de
9 e 10 de setembro.
«Na última época impe-

rou o desportivismo e espero que a próxima corra
de igual forma. Parabéns
aos clubes», disse ontem
Manuel Machado, presidente da AF Braga.

«No desporto só a verdade desportiva interessa e nada mais», reiterou
o responsável à margem
dos sorteios das séries para o escalão sénior.

O Rio Ave perdeu ontem em casa dos polacos
do Jagiellonia Bialystok por 1-0, em encontro da
primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol. O único golo do encontro
foi marcado aos nove minutos, por intermédio
de Mateusz Machaj.
O encontro da segunda mão disputa-se na próxima quinta-feira, em Vila do Conde.
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AF Braga: Divisão de Honra (Série A)

Médio brasileiro

Diego é reforço
do GD Prado
O Grupo Desportivo de
Prado garantiu a contratação do médio brasileiro Diego.
Com passagem pelas
camadas jovens do Sporting de Braga e pela sua
equipa B, Diogo representou depois, e durante dois anos, o Moreirense, emprestado pelos
arsenalistas.
Seguiram-se passagens
por clubes como Atlético
de Valdevez. Desportivo
das Aves, Limianos, Cesarense, Famalicão e Leiria.
Na última época jogou no
ARC Oleiros, no Campeonato de Portugal.
Aos 33 anos chega ao
GD Prado para jogar no
campeonato da Pró-Nacional da AF Braga.

1.ª jornada
Guilhofrei-Pousa
MARCA-Alvelos
Este-Vila Chã
Roriz-T. Bouro
Soarense-S. Mamede
Celeirós-Dumiense
Martim-Marinhas
Águias Graça-Esporões

4.ª jornada
Alvelos-Águias da Graça
Vila Chã-Pousa
T. Bouro-Guilhofrei
S. Mamede-MARCA
Dumiense-Este
Marinhas-Roriz
Esporões-Soarense
Martim-Celeirós

7.ª jornada
Vila Chã-T. Bouro
Alvelos-S. Mamede
Pousa-Dumiense
Guilhofrei-Marinhas
MARCA-Esporões
Este-Martim
Roriz-Celeirós
Águias Graça-Soarense

10.ª jornada
S. Mamede-Águias Graça
Dumiense-T. Bouro
Marinhas-Vila Chã
Esporões-Alvelos
Martim-Pousa
Celeirós-Guilhofrei
Soarense-MARCA
Roriz-Este

13.ª jornada
Dumiense-Marinhas
S. Mamede-Esporões
T. Bouro-Martim
Vila Chã-Celeirós
Alvelos-Soarense
Pousa-Roriz
Guilhofrei-Este
Águias Graça-MARCA

2.ª jornada
Pousa-Águias Graça
Alvelos-Guilhofrei
Vila Chã-MARCA
T. Bouro-Este
S. Mamede-Roriz
Dumiense-Soarense
Marinhas-Celeirós
Esporões-Martim

5.ª jornada
Alvelos-Vila Chã
Pousa-Terras Bouro
Guilhofrei-S. Mamede
MARCA-Dumiense
Este-Marinhas
Roriz-Esporões
Soarense-Martim
Águias Graça-Celeirós

8.ª jornada
T. Bouro-Águias Graça
S. Mamede-Vila Chã
Dumiense-Alvelos
Marinhas-Pousa
Esporões-Guilhofrei
Martim-MARCA
Celeirós-Este
Soarense-Roriz

11.ª jornada
S. Mamede-Dumiense
T. Bouro-Marinhas
Vila Chã-Esporões
Alvelos-Martim
Pousa-Celeirós
Guilhofrei-Soarense
MARCA-Roriz
Águias Graça-Este

14.ª jornada
Águias Graça-Marinhas
Esporões-Dumiense
Martim-S. Mamede
Celeirós-Terras Bouro
Soarense-Vila Chã
Roriz-Alvelos
Este-Pousa
MARCA-Guilhofrei

3.ª jornada
Pousa-Alvelos
Guilhofrei-Vila Chã
MARCA-T. Bouro
Este-S. Mamede
Roriz-Dumiense
Soarense-Marinhas
Celeirós-Esporões
Águias Graça-Martim

6.ª jornada
Vila Chã-Águias Graça
T. Bouro-Alvelos
S. Mamede-Pousa
Dumiense-Guilhofrei
Marinhas-MARCA
Esporões-Este
Martim-Roriz
Celeirós-Soarense

9.ª jornada
T. Bouro-S. Mamede
Vila Chã-Dumiense
Alvelos-Marinhas
Pousa-Esporões
Guilhofrei-Martim
MARCA-Celeirós
Este-Soarense
Águias Graça-Roriz

12.ª jornada
Dumiense-Águias Graça
Marinhas-S. Mamede
Esporões-T. Bouro
Martim-Vila Chã
Celeirós-Alvelos
Soarense-Pousa
Roriz-Guilhofrei
Este-MARCA

15.ª jornada
Marinhas-Esporões
Dumiense-Martim
S. Mamede-Celeirós
T. Bouro-Soarense
Vila Chã-Roriz
Alvelos-Este
Pousa-MARCA
Gulhofrei-Águias Graça

AF Braga: Divisão de Honra (Série B)

ex-alvelos

Luís Barbosa
no Esposende

DR

Luís Barbosa vai jogar na
AD Esposende na próxima temporada. O médio,
de 30 anos, já passou por
clubes como o Fão, Neves,
Alvelos, Cerveira, Forjães
e Santa Maria.
Nas duas últimas épocas esteve vinculado ao
Martim, embora tenha
terminado a época no
Águias de Alvelos.

1.ª jornada
Candoso-S. Paio
Pica-Fermilense
Ponte-Antime
Ronfe-Serzedelo
Arco Baúlhe-Bairro
Celoricense-Louro
St.ª Eufémia-Sandinenses
Urgeses-Ruivanense

4.ª jornada
Fermilense-Urgeses
Antime-S. Paio
Serzedelo-Candoso
Bairro-Pica
Louro-Ponte
Sandinenses-Ronfe
Ruivanense-Arco Baúlhe
St.ª Eufémia-Celoricense

7.ª jornada
Antime-Serzedelo
Fermilense-Bairro
S. Paio-Louro
Candoso-Sandinenses
Pica-Ruivanense
Ponte-Santa Eufémia
Ponte-Celoricense
Urgeses-Arco Baúlhe

10.ª jornada
Bairro-Urgeses
Louro-Serzedelo
Sandinenses-Antime
Ruivanense-Fermilense
Santa Eufémia-S. Paio
Celoricense-Candoso
Arco Baúlhe-Pica
Ronfe-Ponte

13.ª jornada
Louro-Sandinenses
Bairro-Ruivanense
Serzedelo-Santa Eufémia
Antime-Celoricense
Fermilense-Arco Baúlhe
S. Paio-Ronfe
Candoso-Ponte
Urgeses-Pica

2.ª jornada
S. Paio-Urgeses
Fermilense-Candoso
Antime-Pica
Serzedelo-Ponte
Bairro-Ronfe
Louro-Arco Baúlhe
Sandinenses-Celoricense
Ruivanense-St.ª Eufémia

5.ª jornada
Fermilense-Antime
S. Paio-Serzedelo
Candoso-Bairro
Pica-Louro
Ponte-Sandinenses
Ronfe-Ruivanense
A. Baúlhe-St.ª Eufémia
Urgeses-Celoricense

8.ª jornada
Serzedelo-Urgeses
Bairro-Antime
Louro-Fermilense
Sandinenses-S. Paio
Ruivanense-Candoso
Santa Eufémia-Pica
Celoricense-Ponte
Arco Baúlhe-Ronfe

11.ª jornada
Bairro-Louro
Serzedelo-Sandinenses
Antimre-Ruivanense
Fermilense-Santa Eufémia
S. Paio-Celoricense
Candoso-Arco Baúlhe
Pica-Ronfe
Urgeses-Ponte

14.ª jornada
Urgeses-Sandinenses
Ruivanense-Louro
Santa Eufémia-Bairro
Celoricense-Serzedelo
Arco Baúlhe-Antime
Ronfe-Fermilense
Ponte-S. Paio
Pica-Candoso

3.ª jornada
S. Paio-Fermilense
Candoso-Antime
Pica-Serzedelo
Ponte-Bairro
Ronfe-Louro
A. Baúlhe-Sandinenses
Celoricense-Ruivanense
Urgeses-St.ª Eufémia

6.ª jornada
Antime-Urgeses
Serzedelo-Fermilense
Bairro-S. Paio
Louro-Candoso
Sandinenses-Pica
Ruivanense-Ponte
Santa Eufémia-Ronfe
Celoricense-Arco Baúlhe

9.ª jornada
Serzedelo-Bairro
Antime-Louro
Fermilense-Sandinenses
S. Paio-Ruivanense
Candoso-Santa Eufémia
Pica-Celoricense
Ponte-Arco Baúlhe
Urgeses-Ronfe

12.ª jornada
Louro-Urgeses
Sandinenses-Bairro
Ruivanense-Serzedelo
St.ª Eufémia-Antime
Celoricense-Fermilense
Arco Baúlhe-S. Paio
Ronfe-Candoso
Ponte-Pica

15.ª jornada
Sandinenses-Ruivanense
Louro-Santa Eufémia
Bairro-Celoricense
Serzedelo-Arco Baúlhe
Antime-Ronfe
Fermilense-Ponte
S. Paio-Pica
Candoso-Urgeses
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1.ª jornada
Prado-Alvelos
Amares-Vilaverdense
Este-Antime
Joane-Fafe
Tadim-Torcatense
Fão-Alvelos
Moreirense-Marinhas
Urgeses-Santa Maria

4.ª jornada
Vilaverdense-Urgeses
Antime-Alvelos
Fafe-Prado
Torcatense-Amares
Esposende-Este
Marinhas-Joane
Santa Maria-Tadim
Moreirense-Fão

7.ª jornada
Antime-Fafe
Vilaverdense-Torcatense
Alvelos-Esposende
Prado-Marinhas
Amares-Santa Maria
Este-Moreirense
Joane-Fão
Urgeses-Tadim

10.ª jornada
Torcatense-Urgeses
Esposende-Fafe
Marinhas-Antime
Santa Maria-Vilaverdense
Moreirense-Alvelos
Fão-Prado
Tadim-Amares
Joane-Este

13.ª jornada
Esposende-Marinhas
Torcatense-Santa Maria
Fafe-Moreirense
Antime-Fão
Vilaverdense-Tadim
Alvelos-Joane
Prado-Este
Urgeses-Amares

2.ª jornada
Alvelos-Urgeses
Vilaverdense-Prado
Antime-Amares
Fafe-Este
Torcatense-Joane
Esposende-Tadim
Marinhas-Fão
Santa Maria-Moreirense

5.ª jornada
Vilaverdense-Antime
Alvelos-Fafe
Prado-Torcatense
Amares-Esposende
Este-Marinhas
Joane-Santa Maria
Tadim-Moreirense
Urgeses-Fão

8.ª jornada
Fafe-Urgeses
Torcatense-Antime
Esposende-Vilaverdense
Marinhas-Alvelos
Santa Maria-Prado
Moreirense-Amares
Fão-Este
Tadim-Joane

11.ª jornada
Torcatense-Esposende
Fafe-Marinhas
Antime-Santa Maria
Vilaverdense-Moreirense
Alvelos-Fão
Prado-Tadim
Amares-Joane
Urgeses-Este

14.ª jornada
Urgeses-Marinhas
Santa Maria-Esposende
Moreirense-Torcatense
Fão-Fafe
Tadim-Antime
Joane-Vilaverdense
Este-Alvelos
Amares-Prado

3.ª jornada
Alvelos-Vilaverdense
Prado-Antime
Amares-Fafe
Este-Torcatense
Joane-Esposende
Tadim-Marinhas
Fão-Santa Maria
Urgeses-Moreirense

6.ª jornada
Antime-Urgeses
Fafe-Vilaverdense
Torcatense-Alvelos
Esposende-Prado
Marinhas-Amares
Santa Maria-Este
Moreirense-Joane
Fão-Tadim

9.ª jornada
Fafe-Torcatense
Antime-Esposende
Vilaverdense-Marinhas
Alvelos-Santa Maria
Prado-Moreirense
Amares-Fão
Este-Tadim
Urgeses-Joane

12.ª jornada
Esposende-Urgeses
Marinhas-Torcatense
Santa Maria-Fafe
Moreirense-Antime
Fão-Vilaverdense
Tadim-Alvelos
Joane-Prado
Este-Amares

15.ª jornada
Marinhas-Santa Maria
Esposende-Moreirense
Torcatense-Fão
Fafe-Tadim
Antime-Joane
Vilaverdense-Este
Alvelos-Amares
Prado-Urgeses

AF Braga: Juvenis – Divisão de Honra
1.ª jornada
Santa Maria-Moreirense
Esposende-Fão
Famalicão-Gil Vicente
Fafe-Vizela
Merelinense-Ronfe
Vilaverdense-Taipas
Guimarães-Lousado
Marinhas-Prado

4.ª jornada
Fão-Marinhas
Gil Vicente-Moreirense
Vizela-Santa Maria
Ronfe-Esposende
Taipas-Famalicão
Lousado-Fafe
Prado-Merelinense
Guimarães-Vilaverdense

7.ª jornada
Gil Vicente-Vizela
Fão-Ronfe
Moreirense-Taipas
Santa Maria-Lousado
Esposende-Prado
Famalicão-Guimarães
Fafe-Vilaverdense
Marinhas-Merelinense

10.ª jornada
Ronfe-Marinhas
Taipas-Vizela
Lousado-Gil Vicente
Prado-Fão
Guimarães-Moreirense
Vilaverdense-Santa Maria
Merelinense-Esposende
Fafe-Famalicão

13.ª jornada
Taipas-Lousado
Ronfe-Prado
Vizela-Guimarães
Gil Vicente-Vilaverdense
Fão-Merelinense
Moreirense-Fafe
Santa Maria-Famalicão
Marinhas-Esposende

2.ª jornada
Moreirense-Marinhas
Fão-Santa Maria
Gil Vicente-Esposende
Vizela-Famalicão
Ronfe-Fafe
Taipas-Merelinense
Lousado-Vilaverdense
Prado-Guimarães

5.ª jornada
Fão-Gil Vicente
Moreirense-Vizela
Santa Maria-Ronfe
Esposende-Taipas
Famalicão-Lousado
Fafe-Prado
Merelinense-Guimarães
Marinhas-Vilaverdense

8.ª jornada
Vizela-Marinhas
Ronfe-Gil Vicente
Taipas-Fão
Lousado-Moreirense
Prado-Santa Maria
Guimarães-Esposende
Vilaverdense-Famalicão
Merelinense-Fafe

11.ª jornada
Ronfe-Taipas
Vizela-Lousado
Gil Vicente-Prado
Fão-Guimarães
Moreirense-Vilaverdense
Santa Maria-Merelinense
Esposende-Fafe
Marinhas-Famalicão

14.ª jornada
Marinhas-Lousado
Prado-Taipas
Guimarães-Ronfe
Vilaverdense-Vizela
Merelinense-Gil Vicente
Fafe-Fão
Famalicão-Moreirense
Esposende-Santa Maria

3.ª jornada
Moreirense-Fão
Santa Maria-Gil Vicente
Esposende-Vizela
Famalicão-Ronfe
Fafe-Taipas
Merelinense-Lousado
Vilaverdense-Prado
Marinhas-Guimarães

6.ª jornada
Gil Vicente-Marinhas
Vizela-Fão
Ronfe-Moreirense
Taipas-Santa Maria
Lousado-Esposende
Prado-Famalicão
Guimarães-Fafe
Vilaverdense-Merelinense

9.ª jornada
Vizela-Ronfe
Gil Vicente-Taipas
Fão-Lousado
Moreirense-Prado
Santa Maria-Guimarães
Esposende-Vilaverdense
Famalicão-Merelinense
Marinhas-Fafe

12.ª jornada
Taipas-Marinhas
Lousado-Ronfe
Prado-Vizela
Guimarães-Gil Vicente
Vilaverdense-Fão
Merelinense-Moreirense
Fafe-Santa Maria
Famalicão-Esposende

15.ª jornada
Lousado-Famalicão
Taipas-Guimarães
Ronfe-Vilaverdense
Vizela-Merelinense
Gil Vicente-Fafe
Fão-Famalicão
Moreirense-Esposende
Santa Maria-Marinhas

Vítor Costa
no Aves
O defesa esquerdo Vítor
Costa foi ontem a novidade nos trabalhos do Desportivo das Aves, juntando-se ao médio Rúben
Oliveira e ao regressado
Carlos Ponck, defesa que
se vinculou em definitivo
ao clubel.
Vítor Costa, de 24 anos,
alinhou em 2017/18 no
Arouca, da II Liga, e ingressa no Aves por empréstimo dos brasileiros
Inter Lages, ficando a formação avense com opção
de compra.
Na página oficial do
Aves na Internet, Vítor
Costa, concorrente direto
de Nélson Lenho no lado
esquerdo da defesa, disse
estar "preparadíssimo para
o desafio" e "muito grato"
pela oportunidade.
Além do defesa brasileiro, o Aves reforçou o
meio campo com Rúben
Oliveira, jogador de 23
anos cedido pelo Vitória
de Guimarães, contando ainda com o regresso de Carlos Ponck, jogadores que treinam desde
quarta-feira com os novos
companheiros
O defesa cabo-verdiano, titular na época passada na equipa avense, que
representou por empréstimo do Benfica, chega ao
clube do concelho de Santo Tirso a título definitivo,
com um contrato válido
por quatro temporadas.
Com a chegada destes
três elementos, o Aves vira-se agora para a aquisição de mais um médio e
um avançado, conforme
desejado já manifestado
pelo técnico José Mota.

CDA

AF Braga: Juniores – Divisão de Honra

defesa esquerdo

Vítor Costa
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jogos europeus

UMinho e Coimbra
na final de futsal
A Universidade de Coimbra e a Universidade do
Minho apuraram-se ontem para as meias-finais do
torneio de futsal dos Jogos
Europeus Universitários,
que decorrem em Coimbra até sábado, enquanto a
Universidade da Beira Interior foi eliminada.
No Pavilhão do Centro
Social São João, a Universidade do Minho teve de
se aplicar para levar de
vencida os sérvios da Universidade de Belgrado,
por 1-0, mas também já
está mais perto de uma
medalha.
Nas "meias", os minhotos vão defrontar a Universidade Estatal de Tbilisi, que hoje bateu a Escola
de Economia da Noruega
por 5-2.
A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários que amanhã encerra
em Coimbra movimenta
4500 atletas.

AF Braga: Iniciados — Divisão de Honra
1.ª jornada
Pevidém-Guimarães
Taipas-Esposende
Fafe-Merelinense
Vizela-Sandinenses
Gil Vicente-Famalicão
Santa Maria-Vilaverdense
Lomarense-Urgeses
Prado-Fintas

4.ª jornada
Esposende-Prado
Merelinense-Guimarães
Sandinenses-Pevidém
Famalicão-Taipas
Vilaverdense-Fafe
Urgeses-Vizela
Fintas-Gil Vicente
Lomarense-Santa Maria

7.ª jornada
Merelinense-Sandinenses
Esposende-Famalicão
Guimarães-Vilaverdense
Pevidém-Urgeses
Taipas-Fintas
Fafe-Lomarense
Vizela-Santa Maria
Prado-Gil Vicente

10.ª jornada
Famalicão-Prado
Vilaverdense-Sandinenses
Urgeses-Merelinense
Fintas-Esposende
Lomarense-Guimarães
Santa Maria-Pevidém
Gil Vicente-Taipas
Vizela-Fafe

13.ª jornada
Vilaverdense-Urgeses
Famalicão-Fintas
Sandinenses-Lomarense
Merelinense-Santa Maria
Esposende-Gil Vicente
Guimarães-Vizela
Pevidém-Fafe
Prado-Taipas

2.ª jornada
Guimarães-Prado
Esposende-Pevidém
Merelinense-Taipas
Sandinenses-Fafe
Famalicão-Vizela
Vilaverdense-Gil Vicente
Urgeses-Santa Maria
Fintas-Lomarense

5.ª jornada
Esposende-Merelinense
Guimarães-Sandinenses
Pevidém-Famalicão
Taipas-Vilaverdense
Fafe-Urgeses
Vizela-Fintas
Gil Vicente-Lomarense
Prado-Santa Maria

8.ª jornada
Sandinenses-Prado
Famalicão-Merelinense
Vilaverdense-Esposende
Urgeses-Guimarães
Fintas-Pevidém
Lomarense-Taipas
Santa Maria-Fafe
Gil Vicente-Vizela

11.ª jornada
Famalicão-Vilaverdense
Sandinenses-Urgeses
Merelinense-Fintas
Esposende-Lomarense
Guimarães-Santa Maria
Pevidém-Gil Vicente
Taipas-Vizela
Prado-Fafe

14.ª jornada
Prado-Urgeses
Fintas-Vilaverdense
Lomarense-Famalicão
Santa Maria-Sandinenses
Gil Vicente-Merelinense
Vizela-Esposende
Fafe-Guimarães
Taipas-Pevidém

3.ª jornada
Guimarães-Esposende
Pevidém-Merelinense
Taipas-Sandinenses
Fafe-Famalicão
Vizela-Vilaverdense
Gil Vicente-Urgeses
Santa Maria-Fintas
Prado-Lomarense

6.ª jornada
Merelinense-Prado
Sandinenses-Esposende
Famalicão-Guimarães
Vilaverdense-Pevidém
Urgeses-Taipas
Fintas-Fafe
Lomarense-Vizela
Santa Maria-Gil Vicente

9.ª jornada
Sandinenses.Famalicão
Merelinense-Vilaverdense
Esposende-Urgeses
Guimarães-Fintas
Pevidém-Lomarense
Taipas-Santa Maria
Fafe-Gil Vicente
Prado-Vizela

12.ª jornada
Vilaverdense-Prado
Urgeses-Famalicão
Fintas-Sandinenses
Lomarense-Merelinense
Santa Maria-Esposende
Gil Vicente-Guimarães
Vizela-Pevidém
Fafe-Taipas

15.ª jornada
Urgeses-Fintas
Vilaverdense-Lomarense
Famalicão-Santa Maria
Sandinenses-Gil Vicente
Merelinense-Vizela
Esposende-Fafe
Guimarães-Taipas
Pevidém-Prado

divisão de honra af braga

Celoricense renova com Salgado
e plantel já tem 21 jogadores
arlos Salgado renovou contrato com o
Celoricense e vai ser
o treinador da equipa da região de Basto na
Divisão de Honra AF Braga (série B) na próxima
temporada.
O acordo entre as partes «foi fácil» e Carlos Salgado aponta à melhoria
do quinto lugar obtido
em 2017/18. Quanto a
uma eventual subida de
divisão, o técnico assume
que «gostava» de somar a
quarta promoção da carreira, mas lembra que «há
mais equipas que querem
o mesmo».
«Decidi continuar porque quando entrei, em
dezembro, houve a pala-

C

vra que poderia continuar
na época seguinte. Conseguimos estabilizar o clube nesta divisão, acabámos em quinto lugar, uma
posição honrosa, e agora
queremos continuar a subir patamares», disse Carlos Salgado, treinador do
Celoricense, em conversa com o Diário do Minho.
«Subida? Eu gostava de
subir, mas também não
vamos dizer que somos
candidatos. Queremos
melhorar aquilo que fizemos na última época
e entrar em campo com
a ambição de vencer todos os jogos. Há outras
equipas que querem subir e que até estão melhor apetrechadas, mas o
Celoricense também tem
alguém que já conseguiu

subir em três ocasiões»,
lembrou o treinador.

DM

josé costa lima

Oito reforços
e 13 renovações
O plantel do Celoricense
tem, nesta fase da temporada, 21 jogadores. O clube acertou a continuidade
de 13 futebolistas e contratou oito.
«Quando se contrata
temos sempre a esperança que os jogadores venham acrescentar qualidade. Mas isto é tudo
na teoria, agora vamos
ver na prática. Fizemos
este grupo de trabalho
com tempo, fomos buscar
quem queríamos, dentro
das naturais limitações,
mas agora temos de mostrar em campo o que valemos», concluiu Carlos

Carlos Salgado quer melhorar 5.º lugar da última época

Salgado.
O grupo regressa ao
ativo a 13 de agosto, na-

quele que será o primeiro treino em conjunto do
emblema de Basto, tendo

em vista a próxima edição da Divisão de Honra
AF Braga (série B).
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Impasse no Águias da Graça
resolvido em duas semanas

José
Luís Dias
pede apoios,
mas a sua
continuidade é
praticamente
certa.
José Luís Dias quer mais diretores na sua equipa diretiva

JOsé costa lima

futuro diretivo do
Águias da Graça, clube que vai competir
na Divisão de Honra
da AF Braga em 2018/19,
está ainda por clarificar.
A direção liderada por José Luís Dias terminou recentemente o seu mandato no clube bracarense e
o presidente cessante espera, nesta fase de refle-

O

xão, por mais apoios para avançar tendo em vista
nova incumbência à frente do clube.
Pelo que foi possível aferir, José Luís Dias
transmitiu ao presidente
da Mesa da assembleia-geral, Nuno Silva, que espera por mais “reforços”
para apresentar uma lista que, posteriormente,
será submetida a sufrágio. O dirigente preten-

de contar com um leque
mais alargado de recursos humanos, nomeadamente diretores, antes de
se comprometer com o
que quer que seja.
Ao nosso jornal, José
Luís Dias garante que o
clube «não vai ficar sem
direção» e mostra-se «disponível» a continuar, embora salienta que «só com
o apoio dos sócios é que
o Águias da Graça pode ir

OPINIÃO | CARLOS MANGAS

para a frente».
«É preciso dizer que
não estamos parados, a
época está a ser preparada e o clube está no ativo. Não sei se vou continuar... mas é certo que o
Águias da Graça não fica
sem direção», prometeu
José Luís Dias, dando a
entender que, em último
caso, renovará o mandato na liderança da direção.
Nuno Silva também
acredita numa solução diretiva a breve prazo.
«As coisas estão a andar,
mas percebe-se que o presidente José Luís Dias quer
ter a ajuda de mais pessoas na sua direção. São
muitos anos de serviço ao
clube e é preciso que haja
gente disponível a colaborar. Ainda assim, acredito
que no máximo de duas
semanas este impasse fique resolvido, seja com
ele a presidente ou com
outra pessoa», assegurou
o presidente da Mesa da
assembleia-geral.
A julgar pelas palavras de ambos, é praticamente certa a continuidade de José Luís Dias na
presidência.

equipa acabou despromovida e vai jogar na divisão de honra

Apesar da insistência por parte do Diário do Minho,
José Luís Dias preferiu não abrir o jogo sobre a próxima temporada da equipa sénior, nomeadamente se
o técnico Miguel Veiga vai ou não continuar a liderar
o clube na Divisão de Honra da AF Braga.
O presidente cessante justificou o silêncio pela vontade em resolver «rapidamente» a questão de
uma nova direção e deu-nos conta da sua «preocupação» em arranjar mais elementos para apresentar
uma lista aos órgãos sociais.
«A nova época está em andamento, mas o mais
importante é ter uma nova direção. Não me vou
pronunciar quanto ao treinador ou em relação a jogadores, mas posso garantir que esta direção está a
trabalhar em prol do clube. Não estamos parados»,
vincou José Luís Dias.

DR

Novidades sobre a equipa sénior podem esperar

Futuro de Miguel Veiga ainda não está definido
O Águias da Graça disputou a Pró-Nacional na temporada anterior, mas acabou despromovido à Divisão
de Honra, campeonato que vai disputar em 2018/19.

Filosofia e as
incongruências do VAR
om a diminuição do número de alunos, e consequentemente de vigilâncias, nesta 2.ª fase de exames, constatei algumas diferenças relativamente
à 1.ª fase. Com três décadas de experiência neste
nível de ensino, percebo que a esta fase vêm dois tipos
de alunos: Maioritariamente, os que confirmaram na
1.ª fase as suas piores expetativas, e vêm “mostrar” que
os examinadores não se enganaram na 1.º avaliação;
minoritariamente os que não tiveram nota de acordo com as suas expetativas, e vêm “provar” aos examinadores que estes erraram profundamente na avaliação atribuída.
Esta diferença significativa (mais alunos com dificuldades) leva a que haja também alterações em situações
concretas, como por exemplo, o facto de percentualmente, muito menos alunos usarem óculos, nesta 2.º
fase. No exame que vigiei, filosofia, uma das questões
referia que para um argumento ser sólido deve ser válido e ter as premissas verdadeiras. Atendendo a que a
maioria dos alunos voltou porque não obteve resultados positivos, baseio a solidez do meu argumento, numa afirmação do exame: “São os que se limitam à leitura da informação instantânea na internet e que têm
dos acontecimentos uma visão perigosamente superficial”. Logo, não cansam a vista, não precisam de óculos.
Mantendo-me ainda na leitura do exame, subentendo
que “os que leem clássicos e adquirem grande profundidade na análise dos acontecimentos”, usam maioritariamente óculos e resolveram o assunto na 1ª fase.
Percebi ainda, através da leitura do teste (única leitura que me é permitida em sala de exame) que os filósofos, na tentativa de atrair alunos para as grandes
questões da humanidade, usam em perguntas de exame, exemplos futebolísticos, como demonstro com a
questão que se segue:
“O João e o Carlos jogam em equipas contrárias. O
João correu para a bola mas o Carlos acabou por chegar
primeiro e o João tocou-lhe com a chuteira no tornozelo. O Carlos caiu no relvado. O Manuel, árbitro do jogo,
expulsou o João. Este afirmou ser injusta a penalização.
Relativamente às possíveis explicações para a intervenção do Manuel, o determinista moderado e o determinista radical concordam apenas parcialmente.”
Não sei se os alunos ficaram a gostar mais da matéria, mas esta questão em concreto, ajudou-me a esclarecer uma dúvida que tinha desde o aparecimento
do VAR. Sendo o Manuel, árbitro de campo, percebi que pode ser determinista moderado e os árbitros
VAR, serem deterministas radicais, o que os leva a concordarem apenas… de forma parcial. Ora, o livre arbítrio… das arbitragens de campo (escolha entre o bem e
o mal; entre o certo e o errado) é, rejeitado pelos deterministas radicais do VAR que sabem, como nós, que
tudo tem uma causa…
Quem diria que ia ser uma vigilância num exame
de filosofia a explicar-me as incongruências do VAR?

C
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Demàre venceu etapa
Arnaud Demàre (Groupama-FDJ) venceu ontem ao "sprint" a 18.ª etapa da Volta a França em
bicicleta, entre Trie-sur-Baise e Pau, com o britânico Geraint Thomas (Sky) a manter a liderança.
No final dos 171 quilómetros, Demàre venceu
em 3:46.50 horas, o mesmo tempo do compatriota Christophe Laporte (Cofidis) e do que o
norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates).
Na classificação geral, Thomas manteve 1.59
minutos de avanço sobre Tom Dumoulin (Sunweb)
e 2.31 sobre o britânico Chris Froome (Sky), segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Hoje, os corredores terão pela frente a última etapa de montanha, entre Lourdes e Laruns,
num percurso de 200,5 quilómetros.

no último fim de semana

Seminário de karaté
em Seia e Braga
DR

volta a frança em bicicleta

Dia 16 de setembro

Fafe recebe última etapa
do campeonato de BTT
O concelho de Fafe recebe no dia 16 de setembro a última etapa do Campeonato do Minho de
BTT XCM que será decisiva para a atribuição dos
títulos de Campeões do Minho de Maratonas.

Os participantes na iniciativa

seminário karaté
MMA Connection
2018 – Karaté Jutsu
realizou-se no passado fim de semana, no
sábado em Seia, e no domingo em Braga.
Foi organizado por

O

duas associações em parceria, União de Karaté das
Beiras e a Associação Juvenil de Karaté Portugal,
e ministrado pelo especialista em várias artes
marciais principalmente
no Karaté Sensei Vinicio

Anthony.
Este especialista é o
treinador de vários atletas das lutas profissionais
do MMA.
O seminário registou
a participação de atletas
de vários pontos do país,

também de Italia e Espanha. Durante 12 horas puderam evoluir com uma
visão do karaté e karaté
jutsu resgate das técnicas
antigas, um trabalho desenvolvido pelo Sensei Vinicio Antony.
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Campeonato Mundial Universitário de Ciclismo
AF Braga: I divisão

Mundiais de ciclismo universitário começam e terminam em Braga

música “Força Minho”, composta em
exclusivo para a Associação de Ciclismo do Minho pelo músico
português Pedro Marques, será o tema oficial
do Campeonato Mundial
Universitário de Ciclismo
que arranca no próximo
dia 30 de julho com a cerimónia de abertura, que

A

decorrerá na Praça da República, no centro da cidade de Braga.
Com a competição a ter
início dia 31 de julho e estendendo-se até 4 de agosto, Braga, Guimarães e
Fafe serão as cidades epicentro da competição:
fundo e contrarrelógio
(Braga), BTT Cross Country Olímpico (Guimarães)

e BTT Down Hill (Fafe),
numa organização da Associação Académica da
Universidade do Minho
e dos Serviços de Ação
Social da Universidade
do Minho (SASUM), em
parceria com a Associação
de Ciclismo do Minho,
Federação Portuguesa
de Ciclismo e Federação
Portuguesa de Desporto

Sequeirense
com 18 jogadores

Universitário.
Pedro Marques, autor
da música “Força Minho”
(disponível em www.forcaminho.pt), compõe, por
exemplo, bandas sonoras para Hollywood e já
ganhou o Prémio Sophia
da Academia Portuguesa
de Cinema.
No mundial universitário de ciclismo, o Centro de Ciclismo do Minho
– Guimarães será o local
de realização da prova de
BTT Cross Country Olímpico (1 de agosto), enquanto Fafe recebe a competição de Down Hill (3 de
agosto) que será disputada em Armil, na renovada pista do Monte de
São Salvador que já acolheu diversas competições do Minho, nacionais
e internacionais.
Braga acolherá as provas de contrarrelógio individual (31 de julho) e o
início e final da corrida de
fundo (4 de agosto), cujos
percursos (masculino e
feminino) incluem passagens por Guimarães e
Póvoa de Lanhoso.

O Sequeirense tem já grande parte do plantel
composto para tentar a subida de divisão. Após
ter sido despromovido à I Divisão da AF Braga,
a equipa bracarense tentará na próxima temporada regressar a esse mesmo escalão. E, para isso,
o técnico António Alves (conhecido por Banana)
conta já com 18 jogadores para atacar 2018/19.
Deste grupo, sete são reforços e outros 11 renovaram o seu vínculo com o Sequeirense. O plantel não está fechado e nos próximos dias o clube
deverá anunciar mais novidades tendo em vista
a próxima época. Eis os jogadores assegurados
para a nova temporada.
Guarda-redes: Osório (ex-B. Misericórdia) e Dani (ex-Soarense).
Defesas: Noversa, Manuel, Machado, Hugo Lima e Tinóia.
Médios: Paulinho, Manso, Rui Tiago, Huguinho, Nuno Faria, Di María (ex-Soarense) e Ferreira (ex-Soarense).
Avançados: Leandro, Afonso (ex-Soarense), Ricardo Cunha (ex-Granja) e Quinteiro (ex-ACRIF).
DR

DR

"Força Minho" é música oficial

Di María é um dos reforços para a nova época

Moreirense

Policiamento de proximidade

David Texeira é reforço

Torneio de futsal em Guimarães
IX Torneio de Futsal – Policiamento
de Proximidade, organizado pela Divisão Policial de Guimarães
com o apoio e colaboração da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e
S. Sebastião, decorreu entre os dias 7 e 21 de julho.
Realizou-se no pavilhão desportivo INATEL,
Guimarães, e visou a interação e convívio entre
moradores oriundos dos
Bairros da Atouguia, Nossa Senhora da Conceição,
Coradeiras, Monte de São
Pedro e Mataduços.
Estiveram presentes 95
pessoas/atletas, tendo sido constituídas duas equi-
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pas masculinas e femininas infantis (com idades
entre os 5 e os 10 anos),

quatro equipas masculinas e femininas juvenis
(com idades entre os 11 e

os 16 anos) e duas equipas
masculinas com idade superior a 16 anos.

O avançado David Texeira, que está de regresso
ao futebol português, rubricou um contrato de
dois anos e mais um de opção com o Moreirense.
Depois de, na segunda metade da época passada, ter marcado quatro golos em 11 jogos pelo AEL Limassol, do principal campeonato do
Chipre, o uruguaio, de 27 anos, vai jogar, de novo, em Guimarães, depois de ter jogado, entre
setembro de 2016 e janeiro de 2018, no outro
emblema do concelho na I Liga, o Vitória, onde
marcou oito golos em 30 partidas.
Antes de jogar em solo luso, o ponta de lança representou o Defensor Sporting, do país natal, em 2011 e 2012, o Groningen, da Holanda,
entre 2011/12 e 2013/14, o FC Dallas, do principal campeonato dos Estados Unidos da América, em 2014 e em 2015, e o Sivasspor, da Turquia, em 2015/16.
Internacional pela seleção sub-20 uruguaia no
mundial de 2011, na Colômbia, David Texeira é o
sexto reforço oficializado pelo Moreirense para
a época 2018/19, depois do guarda-redes Pedro
Trigueira, dos defesas João Aurélio e D'Alberto e
dos médios Fábio Pacheco e Pedro Nuno.
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AGENDA DM
FESTIVAL FORUM BRAGA · 12H ÀS 23H

BRAGA
GROOVE 2018
27 e 28.07.2018

27 e 28.07.2018

GERÊSS
ROCK FEST
MÚSICA GERÊS
UM FESTIVAL DE MÚSICA
NO CORAÇÃO DO GERÊS
ONDE VÃO ATUAR BANDAS
COMO LINDA MARTINI,
THE LEMON LOVERS E
MOONSPELLOFFICIALBAND

28.07.2018

TONY
CARREIRA
ATUA EM BRUNHAIS
NA FESTAS EM HONRA
DE S. PAIO

MÚSICA PÓVOA DE LANHOSO · 23H

28.07.2018

ESBOÇO PARA
PARAÍSOS
ROSSIO DA SÉ
RECEBE A ARTE DOS
GESTOS ACROBÁTICOS
ESPETÁCULO BRAGA · 19H

27.07.2018

28.07.2018

28.07.2018

NOA
IN CONCERT
CANTORA
ISREALITA ATUA
NO THEATRO CIRCO

MÚSICA BRAGA · 21H30

28.07.2018

O GRAN-DE LEBOWSKI

EVA
PONS

SÉRGIO MIRRA

ESTALEIRO CULTURAL
VELHA-A-BRANCA COM
UM FILME DOS IRMÃOS
COEN

RECITAL DE GUITARRA
CLÁSSICA NO MUSEU
NOGUEIRA DA SILVA

ÁTRIO DA IGREJA PAROQUIAL DE MOREIRA
DE CÓNGEOS

CINEMA BRAGA · 21H30

MÚSICA BRAGA · 17H

MÚSICA GUIMARÃES · 21H30

27.07.18 / SEXTA-FEIRA / DIÁRIO DO MINHO

31

www.diariodominho.pt

DESPORTO

&

Futebol

VER OUVIR

ANTEVISÃO SP. BRAGA X CELTA DE VIGO: JOGO DE PREPARAÇÃO
DIRETO.
SPORT TV1, 19h30; 20h30

CINEMA

TELEVISÃO
CANAIS GENERALISTAS

06h30
10h00
12h15
13h00
14h15
17h15
17h30
19h00
19h59
21h00
22h00
23h00

07h00
12h30
12h31
13h00
14h00
15h00
15h30
16h30
17h00
21h00
21h30
22h12
23h05

06h00
09h00
10h00
13h00
14h45
19h57
21h45
22h45
23h45
00h45
01h45

Bom dia Portugal
A praça
As receitas lá de casa
Jornal da tarde
Ciclismo: Volta a França 2018 (direto)
Donos disto tudo
Portugal em direto
O preço certo
Telejornal
Vidago palace
Brainstorm
Madre Paula

Espaço Zig zag
Desalinhado
Encontra-me em Paris
Isto é arte
Os influentes
A fé dos homens
Bem-Vindo
Ásia revelada
Espaço Zig zag
Encontra-me em Paris
Jornal 2
Salamandra
A maior festa do mundo

Edição da manhã
Dr. Saúde
Queridas manhãs festa de verão
Primeiro jornal
Queridas manhãs festa de verão
Jornal da Noite
Paixão
Vidas opostas
O outro lado do paraíso
C.S.I.
Beach party

CANAIS POR CABO

06h30 Bom dia Portugal; 10h00 3 às 10; 11h00 3 às 11;
12h00 Jornal das 12h00; 13h00 Grande área; 14h00 3 às 14;
15h00 3 às 15; 15h30 Eixo norte sul; 15h50 Zoom África;
16h00 3 às 16; 17h00 3 às 17; 18h00 18/20; 20h00 Janela
indiscreta; 20h30 Volta ao mundo; 20h45 Tech 3; 21h00
360°; 23h00 3 às 23; 23h05 O úlmo apaga a luz

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

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

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

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

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

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

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

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

Sala 4 – THE EQUALIZER 2: A VINGANÇA – 2D (M/16)
Sessões: 15h00 – 21h45 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h45 (sáb. e dom.)
Sala 5 – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – 2D (M/12)
Sessões: 15h00 – 21h55 – 15h00 (sáb. e dom.) – 17h30 (sáb. e dom.)
– 21h55 (sáb. e dom.)

06h00 Edição da manhã; 09h45 Boa cama boa mesa; 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 Imagens de marca;
13h45 Jornal das 2; 14h25 Edição da tarde; 18h55 Jornal
das 7; 19h58 Jornal da noite; 21h00 Edição da noite; 00h00
Jornal da meia-noite; 01h00 Primeira página

06h30 Diário da manhã; 09h58 Nocias; 11h00 Nocias;
11h30 SOS 24; 12h00 Nocias; 13h00 Jornal da uma; 14h00
Nocias; 14h30 SOS 24; 15h00 Nocias; 16h00 Nocias; 17h00
Nocias; 18h00 Nocias; 18h15 Mais transferências; 18h55
Nocias; 19h58 Jornal das 8; 21h30 Nocias; 21h45 MNovos
fora nada; 22h30 Mais transferências; 23h45 Governo sombra

CINEMAX - BARCELOS

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

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

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

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

Sala 3 – TITÃ 2D (M/14) Sessões: 13h00 – 17h20 – 19h30 – 21h40
– 23h50
Sala 3 – ASAS PELOS ARES – 2D – VP (M/6)
Sessões: 15h20

FÓRUM - VIZELA

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

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

Sala 4 – THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS 2D – VP (M/6)
Sessão: 21h20
Sala 4 – AMAR PABLO, ODIAR ESCOBAR 2D (M/14)
Sessão: 00h05

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

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

06h50 Cloud Atlas; 08h50 Zoom In; 09h00 Sangue & Chocolate; 10h35 Grace do Mónaco; 12h15 Segmentos de loucura;
14h10 Um sonho de mulher; 16h10 Como treinares o teu
dragão; 17h55 Jantar de idiotas; 19h55 2 Amas de Gravata;
21h30 Alexandre e o terrível, horrível, nada bom, péssimo
dia; 23h00 Getaway: Em fuga

06h26 Invesgação criminal; 08h02 Castle; 12h37 Invesgação criminal; 15h04 A verdade escondida; 17h15 Mentes
criminosas; 18h55 Chicago ﬁre; 21h25 Alice Nevers; 22h30
Agentes secretos

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

Sala 5 – HOTEL TRANSYLVANIA 3: UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS –
2D – VP (M/6)
Sessões: 14h20 – 16h30 – 18h40
Sala 5 – MUNDO JURÁSSICO – 2D – VP (M/12)
Sessões: 12h50 – 17h00 – 19h10
Sala 6 – MAMA MIA! HERE WE GO AGAIN 2D ATMOS (M/12)
Sessões: 14h40 – 17h00 – 19h20 – 21h40 – 00h00
Sala 7 – EU MATO GIGANTES – 2D (M/12)
Sessão: 15h50 – 19h10 – 21h30 – 23h55
Sala 7 – OS INGLESES ESTÃO A CHEGAR – 2D (M/16)
Sessões: 14h50

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

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

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

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

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

06h30
10h10
13h00
14h30
15h30
16h30
19h10
19h58
21h30
22h45
00h00

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

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

NOS - BRAGA PARQUE
06h30 Motocrosse: Camp. Mundo - GP Rep. Checa (resumo); 07h00 Motocrosse: Camp. Mundo - GP Rep. Checa
MX2 Corrida 2; 09h00 Atl. Paranaense x Peñarol: Copa
Sul-Americana; 10h55 an Lorenzo x Dep. Temuco: Copa Sul-Americana; 13h00 Futebol fem.: Meia-ﬁnal 1: Euro Sub-19
(direto; 15h00 A deﬁnir; 17h15 Futebol fem.: Meia-ﬁnal 2:
Euro Sub-19 (direto)

CINEPLACE - NOVA ARCADA

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

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

06h00 Ténis: ATP World Tour 500: Hamburgo; 09h00 Meia-ﬁnal; 13h00 Borussia x Benﬁca: Int. Champions Cup; 15h00
Blackburn x Everton: Jogo de Preparação; 17h00 Ralis: WRC:
Finlândia SE1 Harju 1; 18h00 Ralis: WRC: Finlândia: SE 11
Harju 2 (direto); 19h00 Jogo de preparação; 19h30 Jogo de
preparação; 19h30 Antevisão Sp. Braga x Celta Vigo: Jogo
de preparação (direto); 20h30 Sp. Braga x Celta Vigo: Jogo
de preparação; 22h30 Noruega x Alemanha: Euro Sub 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÁDIO SIM EM BRAGA 101.1FM E 576AM

RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO 97.5FM
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VEJA SE SABE…

«Sinto-me muito uma obra dos outros».
D. José Tolenno Mendonça.

O Mosteiro dos Jerónimos acolhe amanhã, a partir das 16h00, a
cerimónia de ordenação episcopal de D. José Tolenno Mendonça, no
dia do ___ aniversário da ordenação sacerdotal do novo arquivista e
bibliotecário do Vacano.
R: 28.º.

PAUSA

QUEM FALA ASSIM…

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Horizontais: 1- Estupidez. 2- Nome feminino; Nojo. 3- Organização de um todo (plu.). 4- Período; Furtar com subleza
(pop.). 5- À ...: rigorosamente; Caixa onde se recolhem os
votos de um escrunio. 6- Eópia (abrev.); Pato que aparece em Portugal e é também conhecido por catulo, caturro,
tarrantana, etc. (plu.). 7- Aquele que tem a proﬁssão de
lidar touros. 8- Aglomeração de cães. 9- Luta de bois; Grande quandade (pop.). 10- Cortara ligeiramente (o cabelo);
Batráquio.
Vercais: 1- Refeição ligeira. 2- Nome masculino; Compare
(abrev.). 3- Medição; Despensa. 4- Letra do alfabeto grego;
Varrer (as brasas) do forno, para a cozedura. 5- Narrava
monótona ou fasdiosa. 6- Suf. de qualidade; Destruição
completa (inv.). 7- Aquele que é teimoso. 8- Parr o bico a.
9- Chifre; Sofrimento. 10- Mealheiro (pop.); Capital da
Eritreia.

6
7
8
9

FARMÁCIAS
BRAGA:

10

Lamaçães - Avenida Dr.
António Palha, n.º 37

Com o apoio da Porto Editora

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR | Horizontais: 1- Anadas. 2- Ab; Aluno. 3- Limpaduras. 4- Etelvina. 5- Valeira; AR. 6- Oco; riba. 7- Lufada;
Sr. 8- Oligopólio. 9- Sala; Irara. 10- Soslaio. Vercais: 1- Malévolos. 2- bitáculas. 3- Melóﬁlo. 4- Tiple; Agás. 5- Avindo. 6- Nadir; Apia. 7- Alunar;
Ori. 8- dura; Islão. 9- Ana; Abrir. 10- Sostra; Pão.

SUDOKU
DIFICULDADE: FÁCIL

2
6
9

3
8
7

8

DIFICULDADE: DIFÍCIL

7
9

4

4
3
6

8

1

9
5
5

1

3
5

2

4
1
6

7

3
2
7

7

6

3

3

2
8
1

4
4

1

6

6
8

2
4

8

8

7
6
3

1

1
2

1

7

1
6

5

6
3
1
4
9
8
2
7
5

4
7
8
5
2
1
6
9
3

9
5
2
7
3
6
1
4
8

7
6
5
2
4
9
3
8
1

2
9
3
1
8
5
7
6
4

8
1
4
3
6
7
9
5
2

3
8
7
6
1
4
5
2
9

5
2
9
8
7
3
4
1
6

1
4
6
9
5
2
8
3
7

4
7
9

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

CALENDÁRIO
SEXTAFEIRA DA SEMANA XVI
Verde – Ocio da féria.
Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18).
Jer 3, 14-17;
Sal Jer 31, 10. 11-12ab. 13
Mt 13, 18-23

5
8
7
2
3
6
4
9
1

9
6
3
1
5
4
2
8
7

7
2
6
4
1
9
3
5
8

3
9
5
8
6
7
1
4
2

8
4
1
3
2
5
9
7
6

4
3
9
6
8
2
7
1
5

1
5
8
7
9
3
6
2
4

6
7
2
5
4
1
8
3
9

VILA NOVA
DE FAMALICÃO: Cameira
VILA VERDE:

Medeiros

VIANA
DO CASTELO:

Central

ARCOS
DE VALDEVEZ:

Fáma

CAMINHA:

Torres

AMARES:

Marques Rego

BARCELOS:

Lamela

CABECEIRAS
DE BASTO:

Mounho

CALDAS
DE VIZELA:

São Miguel

MONÇÃO:

Codeço

CELORICO
DE BASTO:

Alves Dias

PAREDES
DE COURA:

Calçada

ESPOSENDE:

Gomes

PONTE
DA BARCA:

Popular

FAFE:

Sousa Alves

PONTE
DE LIMA:

São João

GUIMARÃES:

Barbosa

VALENÇA:

Jardim

PÓVOA
DE LANHOSO:

Matos Vieira

VILA PRAIA
DE ÂNCORA:

Moderna

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

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

Freitas

8
2

8

VIEIRA
DO MINHO:

HUMOR
Três senhoras falam dos seus ﬁlhos:
– Ui, têm que ver o meu ﬁlho. Já é sacerdote e todos o
respeitam. Tanto assim é que se vai pela rua, as pessoas
dizem: “Bênção, padre, benção”.
– Isso não é nada. O meu ﬁlho já é bispo e, por onde caminha,
todas as pessoas lhe dizem: “Sua eminência, passe senhor
bispo… Que grato vê-lo…”
– O meu ﬁlho é tão, mas tão gordo, que quando vai na rua
as pessoas persignam-se e dizem: “Meu Deus!…”

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

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

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

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA
DE

Teresa Faria de Macedo

Sua família cumpre o doloroso dever de participar, a todas as pessoas
de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido, Sr.ª TERESA
FARIA DE MACEDO, de 88 anos de idade, residente que era em Real, Braga.
O corpo da saudosa falecida encontrar-se-á exposto em câmara-ardente
na igreja de S. Francisco, em Real – Braga, amanhã, sábado, a partir das
08h00. O seu funeral realiza-se de seguida, pelas 10h00, na mesma igreja,
onde será celebrada missa de corpo presente, finda a qual irá a inumar
no cemitério desta freguesia.
Aproveita o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia em sufrágio
da sua alma será celebrada na próxima terça-feira, dia 31, às 19h30, na
igreja paroquial de S. Martinho de Dume, Braga.
Antecipadamente se confessa agradecida a todos quantos se dignem
honrar com a sua presença as cerimónias fúnebres da saudosa falecida.
Braga, 27 de julho de 2018
A FAMÍLIA
Euro Funerária de Gualtar – Tel.: 253 677 670 / 934 440 008 – E-mail: geral@eurofuneraria.com – www.eurofuneraria.com

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

Jorge Vieira

Sua esposa, filhas, genros, netos e demais família participam a
todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu
ente querido, Sr. JORGE VIEIRA, de 79 anos de idade, residente
que foi na Rua José Inácio Peixoto, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontra-se exposto em câmara-ardente na igreja paroquial de Real (S. Frutuoso). O seu funeral
realiza-se hoje, sexta-feira, com missa de corpo presente às 18h00
e finda esta irá a cremar no Centro Funerário da Lapa, Porto.
Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia
em sufrágio de sua alma será celebrada no próximo sábado, dia
4 de agosto, às 18h30, na igreja paroquial de Real (S. Frutuoso).
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se dignem assistir
a estes atos religiosos.
Braga, 27 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

MISSA DE 30.º DIA DE FALECIMENTO
DE

Joaquim Batista de Lemos
Decorridos 30 dias após o falecimento do Sr. JOAQUIM BATISTA DE LEMOS, sua família comunica
a todas as pessoas de suas relações e amizade que,
em sufrágio de sua alma, será celebrada missa hoje,
sexta-feira, dia 27, às 18h00, na igreja paroquial de
S. Vicente.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a
sua presença se dignem assistir a este ato religioso.
Braga, 27 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

Maria da Graça das Dores
(Lona)

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família cumprem
o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e
amizade, o falecimento de seu ente querido, Sr.ª D. MARIA DA GRAÇA
DAS DORES, de 80 anos de idade, natural de S. Vicente, residente que
foi nesta cidade.
O corpo da saudosa falecida encontra-se exposto em câmara-ardente
na igreja paroquial de S. Vicente. O seu funeral realiza-se hoje, sexta-feira, com missa de corpo presente às 15h00 e 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 quarta-feira, dia 1, às 18h00, na
igreja paroquial de S. Vicente.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se
dignem assistir a estes atos religiosos.
Braga, 27 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

AGRADECIMENTO
à

CASA DE SAÚDE DO BOM JESUS
Os filhos e demais família da Sr.ª D. MARIA DA GRAÇA
DAS DORES vêm por este meio AGRADECER À CASA
DE SAÚDE DO BOM JESUS, todos os cuidados, carinho
e conforto que sempre dispensaram ao seu ente querido.
Obrigado por tudo.
Bem Hajam!
Dume – Braga

MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
DE

Marlene Soﬁa Rodrigues Andrade
Decorridos dois anos após o seu falecimento, sua
família comunica a todas as pessoas de suas relações
e amizade que manda celebrar missa de 2.º aniversário
do seu falecimento hoje, sexta-feira, dia 27, às 19h30,
na igreja de S. Martinho de Dume.
Antecipadamente agradece a todos quantos se dignem honrar com a sua presença a esta santa eucaristia.
Braga, 27 de julho de 2018
A FAMÍLIA

Euro Funerária de Gualtar – Tel.: 253 677 670 / 934 440 008 – E-mail: geral@eurofuneraria.com – www.eurofuneraria.com

34

DIÁRIO DO MINHO /

Publicidade / SEXTA-FEIRA / 27.07.18

www.diariodominho.pt

DINHEIRO JÁ €€€

VENDE-SE
LOTES P/ PAVILHÕES

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.

LOCALIZAÇÃO: SETE FONTES
PRÓXIMO DO NOVO HOSPITAL DE BRAGA

di
do

759 m2

COMERCIAL/
/INDUSTRIAL

Estrada:
Braga – Guimarães
Tel. 968 015 522

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

Modelo|Versão
GASOLINA

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

www.gilcar.pt

COMPRO!!!

IMOBRAGA IMOBILIÁRIA
Insparedes
Centro de Inspecções

VENDO
TERRENO
NOGUEIRA

Mesmo c/ penhoras
ou hipotecas.
914 907 417

Com experiência.
Tel. 968 402 096
Ve
n

815 m2

Ve
n

di
do

Contacto 253 215 321

1606 m2 938 m2

COMPRO
IMÓVEIS

PROCURO
PASTELEIRO/A

99
anos

a servir a região

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

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

RECRUTA
COMERCIAIS

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

RESTAURANTE
BRAGA
PRECISA

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

E-mail:
investimentos.imogold@gmail.com

COMPRO
APARTAMENTOS
PARA VENDA EM BRAGA

AJUDANTE
DE COZINHA 1.A

(Pago a pronto, só particulares)
966 069 622

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

330D CABRIO

BMW

318D TOURING

10/2007 NACIONAL, PACK M, CX. 6 VEL, PM, BANCOS PELE, LIV REV. 21.900 €
2010 NACION., LIVRO REVISÕES, GPS PROFISSIONAL, 1 REGISTO 16.500 €

FIAT

BRAVO MULTI-JET 16V

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

FIAT

DOBLO MULTI-JET

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

3.250 €

FIAT

DUCATO 2.2 MULTIJET

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

5.990 €

FIAT

PANDA 1.1I 4X4

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

3.750 €

FIAT

PUNTO HLX

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

1.590 €

FORD

EXPLORER 4.0I

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

LANCIA

MUSA 1.3 16V M.JET.

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

LAND

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

5.500 €
5.600 €

LOTUS

ELAN S2

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

MERCEDES

CLK KOMPRESSOR

1999 VIATURA NACIONAL, COM KIT GPL, PM, ALARME

MERCEDES

B180 CDI

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

OPEL

CORSA 1.7 DI VAN

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

TOYOTA

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

7.000 €
2.590 €

TOYOTA

YARIS 1.4 D-4D

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

VW

BEETLE 2.0 I.

1999

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

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

1 ano de garantia +++ veículos em stock

SERVENTE
MESAS 1.A
Tel. 925 226 356

Modelo|Versão
MITO 1.3 JTS
MITO 1.6 JTD 120CV
A5 COUPE TDI S-LINE 177CV
A4 TDI 130CV
A3 TDI 105CV 3P
320D SW AUT+GPS
320D SW+GPS+TA+FX
318D SPORT-LINE+GPS+CXA
316D SW+GPS
320D COUPE PK-M
216D
120D COUPE
116D SPORT+GPS
C5 HDI SW VTR+GPS
C5 HDI VTR+GPS
C4 1.6 HDI
C4 1.6HDI 115CV EXCLUZ CXA
CACTUS 1.6 HDI +GPS+CMT
DS 5 HDI 1.6+GPS+CXAUT
DS 4 HDI 1.6+GPS
DS 3 HDI 1.6+GPS
C2 1.4HDI+CXAUT
CALIBER 2.0 CRD
BRAVO 1.6 M-JET
500L M-JET
C-MAX TDCI TITTANIO 1.6
FOCUS SW TDCI TITTANIO
FOCUS TDCI TRENDE 5P 95CV

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

Marca

Modelo|Versão

Ano

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

FOCUS SW TDCI TITTANIO
FIESTA TDCI 1.4
FIESTA TDCI 1.4
EVOQUE 2.0D 150CV
M-3 1.6D 115CV
M-3 1.6D 115CV
E 220D AVANTGARD
E COUPE 250CDI
C COUPE 250CDI AMG 9-G
C 220CDI AVANTGARD+GPS+CXA
A 180D AMG+CXA+GPS
B 180D+GPS+CMT
COOPER D
TIIDA DCI 105CV
QASHQAI DCI 110CV
QASHQAI DCI 1.5 110CV
HINSIGNIA 2.0 CDTI COSMO
VECTRA SW 1.9 CDTI 120CV
ASTRA CDTI 125 CV
ASTRA SW CDTI 125CV +GPS+TA
ASTRA SW 1.7 CDTI 125CV
ASTRA GTC 1.7 125CV
ASTRA GTC 90CV
CORSA CDTI 5P COSMO
5008 HDI 1.6 112CV ALLUR
508 SW HDI 115CV
3008 HDI 120CV+GPS+CXA+CMT
3008 HDI

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

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

Marca

Modelo|Versão

Ano

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

308 SW HDI 120CV
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI 5P + GPS
MEGANE DCI COUPE
MEGANE DCI DYNAMI
CLIO DCI +GPS
CLIO SW DCI 90CV+GPS
IBIZA ST 1.6 TDI
V40 D2 115CV CROSS COUNTRY
V40 D2 115CV+GPS+CMT
V40 D2 115CV+GPS+CXAUT+CMT
TIGUAN 2.0TDI SPORT 4MOTION
PASSAT 2.0 TDI 140CV+GPS+CXAU
GOLF VI TDI 2.0 3P
GOLF VI TDI 1.6 DSG 5P
GOLF V TDI 1.9 5P
AURIS D-4D 1.4 90CV
AURIS D-4D 1.4 90CV

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

BMW
TESLA
TESLA

ELECTRICOS
I3
MODEL S 85D
MODEL S 100D

2015
2015
2018

CITROEN
OPEL
RENAULT

COMERCIAIS E FURGOES DE 3,7,9 LUGARES
JUMPER L2H2 2.2 HDI 120CV
ASTRA GTC VAN 90CV
TRAFIC 2.0 115CV TA ISOT M.FRIO

2012
2006
2007

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

DE

NOVIDA

Na zona da Makro, em bom estado,
cozinha mobilada e equipada, varandas,
recuperador de calor, suite, armários embutidos,
elevador e garagem individual.

106.500 €

ID Imóvel 124391005-353

T3 EM S. VICTOR

Com 77 m2, excelente iluminação,
destinada a comércio,
perto do Bairro Duarte Pacheco.

46.000 €

ID Imóvel 124391034-9

LOJA EM S. VICTOR

Para construção de moradia,
com boa exposição solar, bons acessos
e junto a transportes públicos.

31.500 €

ID Imóvel 124391034-6

EXC. TERRENO VIMIEIRO

Com 15.60 m2,
junto a um grande aglomerado
de construção, em zona privilegiada.

4.900 €

ID Imóvel 124391022-20

GAR. INDIV. EM LAMAÇÃES

DE

Excelentes áreas, acabamentos de luxo,
elevadores e garagem individual, em prédio
com muito requinte. Marque a sua visita! C.E.: (F).

189.500 €

ID Imóvel 124391014-73

T3 EM NOGUEIRÓ

Como nova, c/ excelentes áreas, ótimo estado,
boa exposição solar, em zona calma, c/ acessos
rápidos ao centro, transportes públicos,
parque infantil e escola. Oportunidade!

174.900 €

ID Imóvel 124391034-4

MORADIA T4 NA AVELEDA

Com mina, logradouro,
boa exposição solar
e perto de comércio e serviços.

79.900 €

ID Imóvel 124391034-1

EXC. MOR. P/ RECONSTRUÇÃO RUÍLHE

Como nova, com boa exposição solar,
wc’s remodelados, aquecimento central,
pavimento parquet, caixilharia dupla
e portões automáticos. C.E.: (D).

175.000 €

ID Imóvel 124391034-8

EXCEL. MOR. T4 AVELEDA

Na Encosta do Bom Jesus,
com boa exposição solar, grandes áreas,
excelentes vista e sótão com 60 m2.

255.000 €

ID Imóvel 124391034-5

EXC. MOR. T4 S. PEDRO D’ESTE

Com 115 m2, no centro da cidade,
pronta a arrendar por 300 €/mês.
Excelente negócio!

69.500 €

ID Imóvel 124391022-23

EXC. LOJA EM S. VICENTE
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APARTAMENTOS T3 NOVOS – CENTRO

APARTAMEDNTO T3 – FERREIROS

APARTAMENTO T3 – FRAIÃO

QUINTA – GUIMARÃES

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

Remodelado, Gar. p/ 2 Carros, Recup. Calor,
2 Varandas, Coz. Equipada. Excel. Oportunidade!

Varanda c/ Churr., AC, Som Ambiente, Gar.
Individual. Com Qualidade… Zona Nobre!

Área Total apróx. 30.190 m2, Alpendre, Espigueiro, Lagar, 2 Poços. Excel. Oportunidade!

Desde 155.000 €

134.500 €

179.900 €

Marque Visita

Ref. 5440

Ref. 6003

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

Ref. 5536

Ref. 5499

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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TRESPASSE
RESTAURANTE
CIVIDADE

T3

C/Take Way;
Em funcionamento;
Zona Histórica;
Mobilado e Equipado!

34.000 €

Ref. 013-3060

APARTAMENTO
T3 S. VICENTE

DESDE 172.000€ (pronta)

Vistas Excelentes
e Ótima Localização!
500mts da Câmara
Municipal de Braga!
Garagem Fechada;
Varandas; Lareira;

110.000 €

Ref. 013-3049

APARTAMENTO
T2 S. JOSÉ
S. LÁZARO
Terraço; Marquise;
Recuperador Calor;
Roupeiros Embutidos;
Vistas Panorâmicas!

TEMOS TAMBÉM EM MERELIM, FERREIROS
E LOMAR ÚLTIMAS MORADIAS
Novas

DESDE 172.000 € (venda direta)
108.000 €

Ref. 013-3029

TEL. 253 254 081

|

Construímos com qualidade
há mais de 30 anos

TLM. 918 022 389

Rua do Taxa – S. Victor - Braga

T4

AMI: 7630

VENDA parcela terreno c/ 1.600 m2, Adaúfe - Braga

70.000 €
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AMI:

8398

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

HABITAÇÃO + RESTAURANTE

2853/J4

€ 265.000

Bom parque de estacionamento em frente
ente ao restaurante.
Excelente localização, face à nacional
acional 103
a caminho do Gerês.
CE: NC

BRAGA CENTRO

T3 DE LUXO (TOJEIRA)

2787/F4

PREÇO SOB CONSULTA

2841/J2

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

FRENTE AO

€ 102.000

Fantástico T2 novo, com acabamentos modernos.
CE: NC

Junto ao Parque Desportivo da Rodovia, Universidade
sidade do Minho, via pedonal
al. Último andar com dois
e ciclável do Rio Este, Bragaparque e Hospital.
elevadores, com vistas para Bom Jesus e Sameiro.
CE: A+

COMERCIAL@MEDIVANTAGEM.COM

CENTRO IBÉRICO DE NANOTECNOLOGIA

LOTE
PARA
MORADIA
GEMINADA

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

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

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

PRÉ-IMPRESSÃO

IMPRESSÃO

ACABAMENTO

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

consulte-nos

L_LJ\[HTVZ[VKVZVZ[YHIHSOVZNYmÄJVZ
;LSLMVUL!-H_!

aos

melhores
preços
do mercado

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

Assinaturas DM

Acha que o discurso de Mário Centeno
está alinhado com o do Governo?

BRAGA

O Diário do Minho publica, diariamente, a edição impressa e digital do jornal.
Qualquer uma delas requer uma assinatura independente.
Faça a(s) sua(s) assinatura(s) através do nosso endereço eletrónico ou pelo telefone.
Fique informado do que é, realmente, importante.

Todas as semanas uma pergunta diferente.

www.diariodominho.pt/inqueritos

www.diariodominho.pt/assinatura

# Fenómeno conhecido por "Lua de Sangue"

REGIÃO NORTE
CONTA
COM 289
NOVAS VAGAS
PARA MÉDICOS

dade durante o evento de
perceber de forma intuitiva que a Terra tem quatro
vezes mais o diâmetro da
Lua. Ou seja, quando estiver a desaparecer o fenómeno, a sombra da Terra
vai ser projetada na lLua
e vamos perceber essa dimensão da Terra face à
Lua», acrescentou João
Vieira.
Este eclipse só volta
acontecer em junho de
2029, mas terá apenas um
minuto.

A região Norte vai contar
com 289 novos médicos
de diferentes especialidades para as áreas hospitalar, cuidados de saúde
primários e saúde pública no âmbito do concurso que o Governo anunciou ontem.
No âmbito de uma «política levada a efeito pelo
atual Governo e Tutela do
Ministério da Saúde, a região Norte foi de novo contemplada com mais 289
vagas para médicos», nas
áreas hospitalar, cuidados
de saúde primários e Saúde
Pública, lê-se num comunicado divulgado ontem
à tarde pela Administração Regional de Saúde do
Norte (ARS Norte).
No documento sobre
a distribuição do número
de postos de trabalho divulgado ontem no Diário
da República pode ler-se
que há um total de "67 vagas" para os agrupamentos
dos centros de saúde/unidades funcionais no Norte.
O Hospital da Senhora
de Oliveira - Guimarães
tem 12 vagas para atribuir,
o Centro Hospitalar do Médio Ave três, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho
15 e Santa Maria Maior, em
Barcelos, tem quatro.

Nuno Cerqueira

Redação/Lusa

Nuno Cerqueira

É

momento mágico», referiu ao Diário do Minho o
diretor do Ciência Viva de
Braga, João Vieira.
O momento será acompanhado em Braga pelo
Planetário, através da Ciência Viva, e vai estar no Mosteiro de Tibães para explicar a quem queira aparecer
o "evento" conhecido como
"Lua de Sangue" ou "Lua
Vermelha".
«Não vamos ver a fase
da sombra da Terra a tapar a Lua, ela já nasce avermelhada. É uma oportuni-
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NUBLA DO

CÉU NUBLADO POR NUVENS ALTAS.
VENTO FRACO DE OESTE.

NUBLADO

CHUVA / AGUACEIROS.
VENTO FRACO DE OESTE.

# Merelim S. Paio, Braga

# SAúde

Ciência Viva junta
bracarenses em Tibães
para ver eclipse

o maior eclipse do século e o mais longo.
A lua vai nascer hoje em eclipse total às
20h50. Em qualquer ponto do Minho o fenómeno
vai ser bem visível, de preferência em campo aberto e em locais com alguma elevação.
«Não é preciso qualquer
tipo de telescópio. O ideal
é ver mesmo a olho nu ou
quanto muito com binóculos. O ponto máximo do
eclipse será pelas 21h21.
Vai ser com certeza um

253 609 460
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VIANA DO CASTELO

Ladrões levaram
caixa registadora
e tabaco de pastelaria
A pastelaria "Quinta do
Carmo", situada em Merelim São Paio, foi assaltada na madrugada de quarta-feira. Bastaram quatro
minutos para que os ladrões, ao que tudo indica três indivíduos, levassem a máquina de tabaco
e a caixa registadora.
A GNR de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal, tomou
conta da ocorrência e está
agora a investigar o caso.
As imagens de videovigilância do assalto apon-

tam para que os larápios
tenham demorado quatro
minutos para furtar a máquina de tabaco e a caixa
registadora. O ladrões colocaram-se em fuga numa viatura topo de gama.
Para entrar na pastelaria, situada numa zona habitacional, os larápios tiveram que partir o vidro
da porta.
Esta foi a primeira vez
que o estabelecimento foi
alvo de um assalto em seis
anos de laboração.
Nuno Cerqueira

# Água

Alto Tâmega cria
"hub" de turismo termal
O Alto Tâmega vai avançar com a criação do primeiro "hub" de turismo
termal em Portugal, um
centro de conhecimento, inovação e investigação que vai unir «em torno
da água» empresas, autarquias e instituições de ensino superior.
«Temos como tema
central e agregador a água,
nas suas várias dimensões,
enquanto bem-estar, termas, produtora de ener-

gia, elemento agregador
do território e da natureza», afirmou Nuno Vaz,
presidente da Câmara de
Chaves e vice-presidente
da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega.
Decorreu ontem, em
Chaves, a primeira reunião de trabalho com vista
à concretização do "hub"
do turismo termal do Alto
Tâmega e foi criada uma
estrutura de missão que
vai desenhar o projeto.

