
FUNERÁRIA INTERNACIONAL
(GRUPO E.F.G.)

...Consigo nos momentos mais difíceis...

Serviço de Funeral Completo:
• Urna Modelo Tradicional em Braga
• Lençol, Lenço e Terço
• Toda a documentação inerente ao funeral e Seg. Social
• Ornamentação de Mortuária e Igreja
• Auto-Fúnebre

Não inclui direitos paroquiais e taxa de cemitério

PACK FUNERAL 800€

AV. JOÃO XXI, 477 – BRAGA • tlf. 253 061 149 • tlm. 927 054 000
efgalves@hotmail.com           www.funerariainternacional.pt.vu

VIA AÉREA

BRASIL, VENEZUELA
ÁFRICA DO SUL, 

ANGOLA, CABO VERDE,
MOÇAMBIQUE

UCRÂNIA, ROMÉNIA

FRANÇA, 
ESPANHA,
LUXEMBURGO, 
BÉLGICA,
SUÍÇA, 
ALEMANHA,
HOLANDA

VIA TERRESTRE

ESPECIALISTAS EM TRANSLADAÇÕES  NACIONAIS E INTERNACIONAIS
SEMPRE COM OS MELHORES PREÇOS  -  ORÇAMENTOS GRÁTIS

NECROLOGIA / DIVERSOS # 21 de Julho 2012 Correio do Minho // 23

> redacção

Dario Andrade (que irá repre-
sentar o Benfica na próxima
época) e António Campos (guar-
da-redes da A. A. de Águas San-
tas) foram os convidados espe-
ciais do Projecto ‘Andebol nas
Férias’ organizado no âmbito do
desporto escolar do Agrupamen-
to de Escola de Maximinos e
ainda a decorrer até ao final da
próxima semana.

A presença destes dois atletas
internacionais portugueses de
andebol no treino do dia 18 de
Julho, despertou muito entusias-
mo e alegria junto dos jovens
praticantes da modalidade que

tiveram a oportunidade não só
de conviver mas também de
aprender com os ensinamentos
destas duas referências do ande-
bol nacional. Salienta-se ainda o
espírito solidário demonstrado

pelo Dario  e pelo António Cam-
pos que, nesta época de crise,
tiveram o bonito gesto de ofere-
cer aos alunos várias peças de
material desportivo (pessoais e
da empresa andebol7). 

PROJECTO ‘ANDEBOL NAS FÉRIAS’ ORGANIZADO NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR 

Dario Andrade e António Campos visitaram

Agrupamento de Escolas de Maximinos

DR

Dario Andrade e António Campos visitaram Escola de Maximinos no âmbito das actividades do desporto escolar
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Para além do entusiasmo
dos mais novos, de salien-
tar o espírito solidário
demonstrado pelo Dario
Andrade e pelo António
Campos que, nesta época
de crise, tiveram o bonito
gesto de oferecer aos
alunos várias peças de
material desportivo.

VOLTA À FRANÇA 

Wiggins conserva

amarela do Tour a

caminho de Paris
O ciclista britânico Mark Caven-
dish (Sky) ganhou ontem  ao
“sprint” a 18.ª etapa da Volta a
França, entre Blagnac e Brive-
La-Gaillarde, enquanto o seu
compatriota e colega de equipa
Bradley Wiggins segue no topo
da geral. Cavendish, que já
tinha ganho a segunda etapa,
somou assim a 22.ª vitória no
“Tour”, aos 27 anos, com um
registo de 4:54.12 horas nos
222,5 quilómetros da tirada,
seguido do australiano Matt
Goss  e do eslovaco Sagan.
Wiggins continua com vanta-
gens confortáveis sobre o seu
“escudeiro” Chris Froome e o
italiano Vicenzo Nibali,  a 2.05
e 2.41 minutos.
Salvo alguma surpresa de
maior no contrarrelógio
marcado para este sábado tem
caminho aberto para a consa-
gração de amanhã na chega do
‘tour’ à capital francesa, Paris.
Os ciclistas portugueses Rui
Costa e Sérgio Paulinho
ocupam a 18.ª e a 51.ª posi-
ções da classificação geral.

Ciclismo: Minho recebe este fim-de-semana mais

uma etapa da subida às ‘Serras Míticas de Portugal’
O troféu de ciclismo “Serras Míticas de Portugal” cumpre, este fim-de-semana, na região
do Minho mais uma jornada. A Serra D’Arga, no Gerês, será palco de duas etapas da
iniciativa que tem direcção técnica de Cândido Barbosa. A participação é aberta a
praticantes de cicloturismo e de BTT, de ambos os sexos, com mais de 18 anos de idade.
‘Serras Míticas de Portugal’ é um conjunto de provas a realizar durante o ano de 2012.
O inédito projecto conduzirá os participantes à escalada das Serras Míticas de Portugal,
complementando-se o desafio de cada uma das provas com uma vertente cultural sobre a
região. Estão previstos programas destinados às famílias e acompanhantes, sessões de
esclarecimento sobre as mais diversas facetas da prática desportiva do ciclismo, com
palestras dirigidas por técnicos e especialistas de cada matéria.
Depois da subida ao alto da Torre (Serra da Estrela), será agora a vez do Alto Minho acolher
duas etapas, na Serra d'Arga, em parte do sistema montanhoso da Peneda - Gerês.
A dupla subida leva os participantes a Arga de Cima, por percursos diferentes, mais exigente
o primeiro, hoje, com 74,9 Km, e mais suave o segundo, amanhã, com 68,7 Km, ambos a
partir de Viana do Castelo, a cidade atlântica mais ao Norte de Portugal, famosa pela
etnografia vianesa, que faz dela a capital do folclore português, e pelo artesanato, em
particular a louça e os bordados. Esta etapa conta com o apoio da Associação de Ciclismo
do Minho e das autarquias de Viana do Castelo e de Caminha.

Hóquei em patins: final-four do nacional de juniores

marcado para o fim-de-semana de 28 e 29 de Julho
A ‘final-4’ do campeonato Nacional juniores de hóquei em patins 2011-2012, em que o
Hoquei Clube de Braga está apurado, já tem data marcada. Disputa-se no próximo fim-de-
semana entre 28 e 29 de Julho, em Turquel. O horários dos jogos é o seguinte: 
Sábado, 28 de Julho
MEIAS-FINAIS Jogo 1343: 1º classificado da Região Norte*-HC “Os Tigres”, às 19 horas

Jogo 1344: Benfica-2º classificado da Região Norte*, às 21 horas
Domingo, 29 de julho
APURAMENTO 3º E 4º CLASSIFICADO
Jogo 1345: Vencido do Jogo 1343-Vencido do Jogo 1344, às 15 horas
FINAL realiza-se às 17:30 horas.


