
29.10.16 / SÁBADO / Braga / DIÁRIO DO MINHO 09 
www.diariodominho.pt

Pessoas com mobilidade reduzida
com desconto nos "etuks"

 Rita Cunha

A
ADOC – Associação 
de Ocupação Cons-
tante, a ETUKMI-
NHO e a ACARE –

Associação Comunitária 
de Apoio à Reabilitação 
de Braga assinaram on-
tem um protocolo tendo 
em vista facilitar o trans-
porte de pessoas com mo-
bilidade reduzida.

Com quatro veículos 
elétricos adaptados, de-
nominados "etuk" – dois 
a funcionar no Gerês e 
os outros dois a partir 
do centro de Braga –, a 
ETUKMINHO garante 
preços mais baixos a pes-
soas portadoras de defi-
ciência motora, garantin-
do o seu transporte, por 
exemplo, para o médi-
co ou supermercado, as-
sim como viagens turís-
ticas pela cidade, já numa 
perspetiva de lazer.

Na apresentação desta 
parceria entre as três enti-
dades, Raquel Macedo, da 
ADOC, explicou que esta 
permitirá não só comba-
ter o isolamento social a 
que algumas destas pes-
soas estão sujeitas, como 
também promover a troca 
de conhecimentos.

protocolo entre adoc, acare e etukminho foi assinado ontem
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JOSÉ MANUEL CRUZ APRESENTOU 
O SEU MAIS RECENTE LIVRO

obra O primeiro romance literário da autoria 
de José Manuel Cruz, intitulado "Vagalume", foi 
apresentado na Junta de Freguesia de S. Victor, no 
âmbito da iniciativa "Um escritor... Um amigo".

Nesta obra, baseada numa inspiração auto-
biográfica, a personagem principal – Álvaro – 
é descrita como um ser racional, de densidade 
sociológica. Ao longo de 400 páginas, a histó-
ria remete para uma alegoria, uma longa pará-
bola sobre a vida de Álvaro, alguém para quem 
o mundo deixou de fazer sentido dadas as de-
silusões, desesperos e a ausência de uma socie-
dade de valores.

Ao longo de uma hora, José Manuel Cruz 
abordou a construção da personagem, bem co-
mo a arquitetura da obra, lançando pistas para 
o desvendar da mesma.

No final, o presidente da Junta de S. Vic-
tor lembrou que a rubrica "Um escritor... Um 
amigo" é um espaço que visa dar oportunida-
de a escritores de apresentarem e revelarem as 
suas criações.

Raquel Macedo considera que esta parceria vai ajudar a combater o isolamento social

Também presente, Fir-
mino Marques, vice-pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Braga, destacou 
a aposta de uma empre-
sa privada, como a ETUK-
MINHO, num transpor-
te alternativo e amigo do 
ambiente. «Isto é o exem-
plo de como as coisas fun-
cionam em rede», referiu, 
enaltecendo o trabalho 
desenvolvido pela ADOC 
e ACARE, que «não atiram 

a toalha ao chão nas difi-
culdades, mas antes de-
safiam o futuro, criando 
condições de qualidade 
para os seus associados e 
associando-se a institui-
ções disponíveis a dar res-
posta aos seus objetivos».

Sobre a questão da mo-
bilidade em Braga, o vi-
ce-presidente da autar-
quia deu nota da vontade 
de resolver os problemas 

que ainda hoje enfrentam 
os cidadãos portadores de 
deficiência. «Já no passa-
do, antes deste Executi-
vo, havia a preocupação 
em facilitar o acesso dos 
cidadãos à cidade, mas 
pretendemos alargar es-
se tipo de resposta porque 
ainda há questões para re-
solver, como obstáculos 
físicos no meio dos pas-
seios. Hoje estamos mui-
to mais acautelados para 

que isso não aconteça e 
isso só se consegue fazer 
numa parceria de contac-
tos e de ação», disse.

Sobre este tema, a 
presidente da União de 
Freguesias de Nogueira, 
Fraião e Lamaçães, que 
também marcou presen-
ça, defendeu que «a Câ-
mara tem ainda de fazer 
pequenas grandes obras». 
Pequenas pelo trabalho e 
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custo que implicam, mas 
grandes devido ao que sig-
nificam para os cidadãos. 
Como exemplos de cons-
trangimentos nas vias pú-
blicas a serem resolvidos, 
Goreti Machado lembrou 
a plantação de árvores e 
colocação de postes de 
eletricidade e paragens 
de autocarro no meio de 
passeios e rampas dema-
siado íngremes.

Sobre o acordo em si, 
a presidente da União de 
Freguesias felicitou as en-
tidades envolvidas, lem-
brando que este vai «per-
mitir que sejamos todos 
diferentes e iguais». «Mui-
tos, a partir de agora, con-
seguirão chegar a sítios 
onde de outra forma não 
chegariam», referiu.

Já Filipa Meira, vice-
-presidente da ETUKMI-
NHO, destacou que esta 
parceria constitui uma 
«partilha». «Queremos 
levar Braga a todo o la-
do porque é uma cidade 
onde as entidades se en-
volvem», afirmou. A pre-
sidente da ACARE, por 
seu turno, prometeu aju-
dar no aumento de clien-
tes, através da organiza-
ção de passeios com os 
seus utentes.

Protocolo assinado irá facilitar o 
transporte de pessoas portadoras 
de deficiência motora, seja para o 
médico como em passeio, a custos 
mais reduzidos.


