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Períodos de céu muito nublado. Vento
moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 90 km/h no litoral, rodando para
noroeste a partir da madrugada e tornando-se moderado a partir da tarde. Nas
terras altas, o vento será forte de sudoeste, soprando temporariamente muito forte e com rajadas até 120 km/h, rodando para noroeste a partir
da madrugada. Períodos de chuva, passando a aguaceiros a
partir da madrugada. Condições favoráveis à ocorrência de
trovoada e granizo. Queda de neve acima dos 1100 metros.
Descida da temperatura. Distrito de Braga com aguaceiros
moderados, oscilando a temperatura entre os 6º C e os 14º C.
Estado do mar – Costa Ocidental: ondas de noroeste com 6
a 7,5 metros. Temperatura da água do mar: 16 a 17º C.

Um verdadeiro testemunho
A Diocese de Aveiro está enriquecida com a
nomeação de D. António Francisco dos Santos para
superintender os seus destinos. Braga, com certeza,
vai ter saudades deste prelado que revelou sempre
uma entrega ao serviço da Igreja. Não necessitamos
de conviver muito para conhecermos o espírito de
missão deste apóstolo que serviu de alma e coração
esta nossa terra. No meu caso pessoal nunca mais
esquecerei os seus gestos de humanidade e as suas
palavras inesquecíveis que me iluminarão e me
darão alento durante toda a minha caminhada.
A presença de D. António dos Santos é, por
si, um verdadeiro testemunho de fé, de simplicidade, de humildade, de afecto, de carinho, de um
afável comunicador… que penetra na alma de
todos aqueles que tiverem a felicidade de contactar
com ele, de ouvir ou ler as suas mensagens.
Homem de uma bondade inquestionável que tem
espalhado a mensagem de Cristo com a sua
própria postura de humildade, de gratidão para
com todos. Homem de coração grande que muito
tem contribuído para avivar a fé dos seus fiéis e
fazer crescer cada vez mais o rebanho do Senhor.
As suas visitas pastorais e outros encontros,
que ao longo deste tempo efectuou na Diocese de
Braga, deixaram inquebrantáveis marcas em to-

dos nós, contribuindo muito para alicerçar a nossa fé
pela maneira exemplar como sempre comunicou e pelo
humanismo patente no seu ser.
O louvor é também uma forma de oração, expressando todas as virtudes de alguém que as soube
cultivar, multiplicando-as ao longo do seu ofício
pastoral e na alegria de termos no meio de nós um
autêntico apóstolo de Cristo, sabendo sempre cumprir a missão que lhe foi confiada nesta terra
bracarense.
A Diocese de Aveiro vai ter no seu seio um verdadeiro embaixador de Cristo que continuará a difundir
a Sua doutrina, guiando o seu rebanho confiado pelo
Chefe Supremo da Igreja, dando seguimento à obra do
seu antecessor.
O Altíssimo continue a guiar o seu apostolado nesta
Igreja “una, santa, católica e apostólica”. Tenho a certeza
que a Diocese de Braga, os seus arciprestados e as suas
paróquias vão tê-lo sempre presente por tudo o que doou
e pelo seu grande exemplo de missão, fortalecendo a fé
dos crentes e dialogando, afectuosamente, com aqueles
que “ainda não aceitam o Evangelho”. Obrigado.

Alerta de sequestro
em avião para o Porto
Um avião da Lufthansa com destino ao Porto foi ontem
vistoriado pela polícia depois da aterragem, na sequência
de um alerta de sequestro que se veio a revelar falso.
Fonte do Ministério da Administração Interna precisou que o avião, vindo de Frankfurt, seguiu uma rota
considerada anormal quando sobrevoava França, tendo
sido chamada a polícia que vistoriou o avião depois de
este ter aterrado no aeroporto Sá Carneiro.
Já a ANA – Aeroportos de Portugal adiantou que «o
avião aterrou normalmente à hora prevista», não o fazendo na pista normal por «razões de operacionalidade do
aeroporto».
PUB

Salvador de Sousa
Professor da Escola Monsenhor Elísio de Araújo,
Pico de Regalados (Vila Verde)

Troço de muralha ruiu em Valença
Um troço com mais de 25 metros de comprimento
da muralha interior da Fortaleza de Valença ruiu durante a noite de quarta para quinta-feira, presumivelmente por causa das obras de recuperação que
decorrem naquele monumento nacional, revelou, ontem, fonte municipal.
Segundo a mesma fonte, no local tinha sido aberta
uma vala para instalação de galerias técnicas mas para
a derrocada do troço de muralha terá também contribuído «a chuva intensa» que caiu nos últimos dias.

A empresa responsável pelas obras de recuperação da
Fortaleza de Valença «já fez as intervenções consideradas
necessárias» para impedir que aquela muralha continue a
desmoronar.
Entretanto, e como se trata de um monumento nacional,
o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR)
vai estudar e definir a forma de «recompor» o pano de
muralha que ruiu.
Redacção/Lusa

707 204 000
253 204 000

(Custo de uma chamada local)

PUB

2.a a 6. a FEIRA
09H00 ÀS 20H00
SÁBADOS
09H00 ÀS 17H00

QUINTINHA/PÓVOA
DE LANHOSO

MORADIAS EM FRAIÃO

Casa em pedra Tipo T5
restaurada recentemente com bom
gosto!!!
Aquecimento central;
muita água. Bons
acessos. Marque
já a sua visita!!!
Ref. 3219-09

APARTAMENTO T2
LOCALIZADO EM ZONA
SOSSEGADA, PRÓXIMO
DO CENTRO
Bons acessos às vias
de entrada e saída da
cidade. Boa orientação
solar e garagem
individual! Venha
conhecer!!!
Ref. 3182-24

MORADIA EM
BANDA A 2 MIN.
DO CENTRO

T1 PROXIMO
DO CENTRO
DE BRAGA

Arquitectura moderna.
Aq. central
completo,asp. central
completa, lareira,
vidros duplos, vídeo-porteiro, alarme,
jacuzi, garagem p/ 4
carros, jardim.
Marque a visita para a
sua nova casa !..
€ 272.500 Ref: 1334-88

Aquecimento central ,
pavimento em
madeira. Arquitectura
moderna. Possibilidade de escolha nos
acabamentos.
€ 165.000 Ref: 2999-19

Óptimo para
investidores!!!
€ 55.000
Tef. 3145-13

T5 DE 300 M2,
COM 4 SUITES
Um único
apartamento por
piso. Garagem
para 4 carros.
Marque visita!!!
Ref.3196-07

LOTE DE
GAVETO
COM 514 M2.
PERTO
DA CIDADE.
REF.3174-14

MORADIAS T4 EM
BANDA. ARQUITECTURA
MODERNA
Com óptimas áreas e
bons acabamentos.
Uma casa no campo, a
10 minutos do centro
de Braga...
Venha já consultar o
projecto!!! Ref. 3178-22

Rua José António Cruz, 197 – S. Victor • 4715-343 Braga • comercial@amanhecer.com · www.amanhecer-imobiliária.com • www.grupoamanhecer.com

