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Braga Parque

Salvo erro tipográfico ou ruptura de stock

DE TERÇA A SEGUNDA - 05 A 11 MARÇO

25% POUPANÇA IMEDIATA EM:

Toda a CARNE DE FRANGO FRESCA
Limitada a 4 Kg  cliente / talão. 

E em RABADILHA DE NOVILHO
Limitada a 5 Kg cliente / talão.
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Protocolo com APVG
Associação Portuguesa
dos Veteranos da Guerra
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BRAGA INICIATIVASAERODROMO

Br
TUNA UNIVERSITÁRIA DO MINHO
EM DIGRESSÃO
A Tuna Universitária do Minho 
passou, de 21 de Fevereiro a 4 de
Março, por três países e tocou em nove
cidades (Bayonne, Bordéus, 
Clermont-Ferrand, Fumel, Genebra,
Lausanne, Aigle, Zurich e Interlaken)
onde foi acolhida de braços abertos e
sempre com o espírito português bem
presente para transmitir a música,

cultura, alegria contagiante e
irreverência que a caracteriza. 
A Tuna Universitária do Minho 
está agora de regresso a Braga e
encontra-se neste momento a preparar
uma deslocação a Lisboa, onde
participará no XVI TUIST - Festival de
Tunas Cidade de Lisboa, que está
agendado para o próximo dia 16 de
Março no Coliseu dos Recreios.

> marlene cerqueira

São muitas as iniciativas que o
Aero Club de Braga tem em
carteira para promover a sua
abertura à comunidade, uma das
apostas da actual Direcção. Um
festival aéreo por alturas das fes-
tas de São João, cursos de inici-
ação ao voo, exposições e vôos
para crianças portadoras de defi-
ciência são apenas algumas das
novidades que estão em carteira.

Uma das apostas mais fortes do
Aero Club de Braga é a pro-
moção de cursos de iniciação ao

voo, que arrancam já neste mês
de Março. Decorrerá um curso
por mês.

“Trata-se de um curso acessí-
vel a qualquer pessoa e co-finan-
ciado pelo Aero Club. O forman-
do paga 190 euros”, avança Cruz
Costa, presidente do Aero Club
de Braga.

Este curso poderá interessar a
quem tem espírito de aventura e
quer sentir o que é voar, o que é
sentir os comandos de um avião
no cockpit, mas pode também
ser uma ajuda preciosa para
quem quer enveredar pela car-

reira aeronáutica. “Um curso de
piloto, como se sabe, é muito
caro e este nosso curso de inici-
ação pode servir para testar essa
vocação”, refere Cruz Costa.

Neste curso serão abordadas
temáticas como a meteorologia,
aerodinâmica, motores e instru-
mentos de voo. O curso tem ain-
da uma parte prática em que os
formandos podem voar no cock-
pit do avião ao lado de um pilo-
to, sentindo todas as emoções de
manobras como aterragem e
descolagem.

No final, cada participante tem

direito a um diploma.
Os interessados podem fazer a

respectiva inscrição ou obter in-
formações adicionais no Aero
Club de Braga ou através do
email aeroclubdebraga@gmail.
com.

Nesta lógica de promover a sua
abertura à comunidade, o Aero
Club de Braga está a organizar
um festival aéreo que promete
ser um dos maiores do país. 

O evento deverá integrar o pro-
grama das Festas de São João e
conta com a colaboração da As-
sociação de Festas de São João.

“Estamos a trabalhar neste fes-
tival aéreo e em breve vamos
revelar detalhes sobre o evento”,
promete o presidente.

Exposição até 5 de Abril
O Aero Clube está também a

promover-se no centro comer-
cial Braga Parque, onde tem
patente uma exposição que re-
trata o quotidiano dos pilotos.

Intitulada ‘O mundo da avi-
ação’, esta exposição, patente
até 5 de Abril, consiste numa
colecção de vinte quadros pinta-
dos a óleo que retratam a beleza
e fascínio do mundo da aviação
com diferentes abordagens artís-
ticas. 

Os amantes dos aviões poderão
apreciar ilustrações rigorosas do
perigo e da adrenalina das bata-
lhas, dos ataques e dos bom-
bardeamentos aéreos, das cenas
do quotidiano dos pilotos, assim
como de planos interiores de
bombardeiros e de caças e tam-
bém obras que se focam no mo-
mento de aterragem das aero-
naves.

Aero Club de Braga 
abre portas à comunidade
Cursos de iniciação ao voo, um grande festival aéreo e exposições são apenas algumas das
iniciativas que o Aero Club de Braga está a organizar para se abrir à comunidade.

> redacção

O Agrupamento de Escolas de
Maximinos promove a partir de
hoje a Semana das Expressões,
iniciativa que consiste num vas-
to leque de actividades para e
com os alunos.

Hoje, o programa contempla
de manhã um peddy paper na
EB 2,3 Frei Caetano Brandão
para os alunos do 2.º ciclo. 

No átrio da mesma escola e no
Bloco 1 da Secundária (ES-
MAX) ficará patente a exposi-
ção ‘A expressão pela arte’.

De tarde, na ESMAX e na Frei
Caetano Barndão será exibido
um filme sobre trabalhos pro-
duzidos em Educação Tecnoló-
gica.

Amanhã, destaque para os jo-
gos tradicionais portugueses que
envolverão alunos de diferentes
níveis de ensino. Estará ainda

patente uma exposição de instru-
mentos musicais, na sala de
Educação Musical.

Do programa de quarta-feira,
destaque para um atelier de pri-
vação do sentido de visão, no
Centro Escolar da Naia. 

Decorrerá ainda uma corrida
de orientação, no Regimento de
Cavalaria n.º 6, para alunos do
2.º e 3.º ciclos. 

No Pavilhão de Maximinos
haverá uma demonstração de
Goalball.

Na quinta-feira, o realce vai
para uma prova de canoagem,
em Prado, para alunos do 9.º ano
e secundário.

Na sexta-feira, o destaque do
dia é o Torneio de Boccia, no
pavilhão de Maximinos.

A PARTIR DE HOJE 

Semana das Expressões 
no Agrupamento de Maximinos

D.R.

Semana recheada em Maximinos

Publicidade
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MIGUEL VIANA

Apesar da forte chuvada, ninguém arredou pé

BRAGA

> Chuva forte não impediu a realização do acto religioso.

FIGUEIREDOSERMÃO DO ENCONTRO NA PROCISSÃO DOS PASSOS

> miguel viana

“Há um senhor que se diz católi-
co que tem uma reforma mensal
de 167 mil euros. São dois mi-
lhões e 300 e tal mil euros por
ano. Mas que catolicismo é es-
te?” A pergunta foi lançada on-
tem pelo padre Costa Araújo,
durante o Sermão do Encontro,
um dos pontos altos da Procis-
são dos Passos que saiu à rua na
freguesia de Figueiredo.

Costa Araújo considerou mes-
mo uma injustiça social, como
sendo um dos calvários da vida
actual e perguntou: “onde está a
justiça social”, num país onde há
pessoas com “reformas de 10 e
de 40 mil euros ou mais, e ainda
se dizem indignados? Esta in-
justiça social não se aceita nem

no terceiro mundo e nós não so-
mos terceiro mundo”, rematou

Num discurso inflamado, o
pregador estabeleceu também o
paralelismo entre o sofrimento
de Jesus Cristo transportando a
cruz a caminho do Monte das
Oliveiras e os outros dois cal-
vários da sociedade de hoje: a
droga e o desemprego.

Negócio sujo 
Em relação à droga, Costa

Araújo referiu que “é um negó-
cio sujo e porco, mas que dá di-
nheiro e o dinheiro cega o mun-
do.” 

O membro do clero perguntou,
ainda: “e os tubarões do negó-
cio, onde estão? Muitos ainda
vivem nos palácios dourados,
enquanto muitas mães sofrem

pelos filhos na prisão.”
Sobre o desemprego, o orador

da procissão dos Passos classifi-
cou a situação actual do país co-
mo sendo “um drama trágico”.

A solução passa, segundo o
padre Costa Araújo por um dar
as mãos “de toda a sociedade”.

O orador entende, também, que
“em Portugal, enquanto houver
um desempregado, não permi-
tam que alguns tenham dois ou
três empregos e outros não te-
nham nada”.

O Sermão do Encontro entre
Jesus e Maria, Sua Mãe, foi
seguido do Canto da Verónica,
interpretada pela jovem Raquel
Fernandes, formada em canto. 

Apesar da chuva, centenas de
pessoas não arredaram pé e
acompanharam a procissão.

MIGUEL VIANA

Momento do encontro de Jesus com Sua Mãe, foi o ponto alto da procissão

Injustiça social é calvário de hoje
Pregador do sermão do encontro da procissão dos Passos de Figueiredo considerou o pagamento de reformas mi-
lionárias como uma atitude “cobarde e condenável”.

Procissão contou com a presença 
de mais de 200 participantes
Mais de 200 figurantes (a oganização indicou um mínimo de 210
participantes) marcaram presença, ontem à tarde, na Procissão dos
Passos, que percorreu algumas ruas da freguesia de Figueiredo.
Para o pároco da freguesia, padre Agostinho Silva, a procissão é uma
tradição que “já está muito enraizada na população da freguesia.” De tal
forma que, acrescenta o responsável pela paróquia, “há gente que vem
de fora, que nasceu aqui e que mora fora e que volta com os filhos para
participar na procissão”.
A forte chuvada que se fez sentir no momento da saída da procissão
meteu algum receio, mas, segundo o padre Agostinho Silva, “apenas no
aspecto material, porque a Fé das pessoas fez com que não arredassem
pé”.
Apesar de todos os figurantes estarem protegidos por guarda-chuvas,
várias foram as pessoas que ao longo do trajecto se prontificaram a
retorcer as vestes usadas pelos figurantes, para que secassem mais
rapidamente.

Publicidade
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> marta caldeira

Do alto dos seus cinco anos de
idade, o pequeno Gonçalo Duar-
te integrou, pelo segundo ano
consecutivo, a majestosa Procis-
são do Senhor dos Passos de Re-
al, sendo um dos cerca de 400
figurantes que para cumprir pro-
messas ou simplesmente para
manter bem viva uma das tradi-
ções que resistiram até aos nos-
sos dias e que continua a cada
ano que passa a mover milhares
de devotos.

“Eu quis vir nesta procissão
porque gosto”, confessou, meio
envergonhado, o pequeno Gon-
çalo, ao lado da prima, mais ve-
lha, Marisa Araújo, que subli-
nhou a importância de fazer
cumprir uma tradição antiga.

Essa mesma opinião foi parti-
lhada por Sara Tinoco, de 24
anos, que embora não sendo da
freguesia de Real, é ali que tra-
balha todos os dias e, por isso
mesmo, sente-se um pouco “em
casa”, numa terra que agora a
adoptou também pelo coração.

“Eu participo nesta procissão
com muito gosto, acima de tudo
porque entendo que é muito im-
portante que as tradições tenham
continuidade pelos mais novos”,
sublinhou enquanto arranjava as

suas vestes que representavam a
virtude da ‘Fortaleza’ no adro do
Mosteiro de São Frutuoso.

Paula Teixeira foi outra das fi-
gurantes que ontem integrou a
Procissão do Senhor dos Passos

de Real.
“Eu sou de Gualtar e trabalho

aqui. Esta é já a segunda vez que
participo nesta procissão. O ano
passado vim porque estava
grávida e vim pedir ao Senhor

dos Passos a sua bênção e a sua
protecção e graças a Deus tudo
correu bem. Hoje estou aqui de
novo porque alguém tem que dar
seguimento a uma tradição co-
mo esta que arrasta tantos devo-
tos”, contou ao ‘Correio do Mi-
nho’. 

Mas muitos devotos vieram de
fora da freguesia, como Maria
Vilaça, de Cabreiros, que veio
para ver a Banda de Música da
terra actuar ou Fátima Gomes,
de Ferreiros que veio acompa-
nhar a mãe. “Sou devota do Se-
nhor dos Passos e tento acom-
panhá-lo pelas graças que nos
concede”.

Publicidade

Centenas de figurantes nos Passos
Cerca de 400 figurantes, maioritariamente crianças, integraram ontem a Procissão do Senhor dos Passos de Real,
arrastando milhares de devotos e fiéis. Vítor Sousa, vice-presidente da câmara fez questão de marcar presença.

MARTA CALDEIRA

Momento solene da Procissão de Real em que o Senhor dos Passos e a Senhora das Dores se encontram

BRAGA REALMAJESTOSA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS

MILHARES DE FIÉIS VENERARAM
SENHOR DOS PASSOS
A Procissão do Senhor dos Passos de
Real foi, ontem, acompanhada por
milhares de devotos e fiéis, que fizeram
questão de ali marcar presença para
assistir com veneração às cerimónias
religiosas que antecedem a Semana
Santa de Braga.
Foram várias as centenas de pessoas
que integraram a procissão - um

momento marcado com a solenidade
ditada pela música da Banda de Cabrei-
ros e pelo passo dos cavalos da GNR.
O sermão esteve a cargo do padre Luís
Miguel Figueiredo Rodrigues, que na
ocasião lembrou os fiéis da importância
de estar próximo de Deus e que esta
procissão serve precisamente para isso.
“Ser um cristão verdadeiro é fazer um 25
de Abril todos os dias e sermos
solidários e ajudarmos quem precisa”.

“Organizar procissão dá trabalho mas recompensa muito”
“Organizar uma procissão
destas dá trabalho mas
recompensa muito”,
confessou José Vilaça, um
dos 12 elementos da
Comissão dos Passos que
teve a seu cargo a
organização da Procissão do
Senhor dos Passos.
O responsável indicou que
para a realização desta
procissão são investidos
alguns milhares de euros.
“Estas são procissões muito
dispendiosas, com a banda
de música e cavalos, mas nós temos a sorte que a freguesia contribuiu muito e a junta também. As pessoas aqui
fazem questão de deixar o seu donativo para esta procissão, porque também não temos mais nenhuma festa na
freguesia, só temos os Passos, por isso mesmo as pessoas dedicam-se e empenham-se muito nesta celebração
para fazer perdurar esta tradição”.

MARTA CALDEIRA

Cumprir promessas ou ajudar a manter a tradição, houve centenas de figurantes

“Participo nesta
procissão com muito
gosto, acima de tudo
porque entendo que é
muito importante que

as tradições con-
tinuem”.

SÁBADO: Feijoada à Transmontana 
Açorda de Marisco e o célebre Arroz de Pato

DOMINGO: O tradicional Cozido à Portuguesa

Grande variedade de grelhados!
Pizzas acabadas de fazer, ao seu gosto!
Todos os dias, três pratos à sua escolha!

ACEITAMOS RESERVAS PARA GRUPOS 
(self-service ou serviço na mesa)

OFERECEMOS OS MELHORES SABORES A UM  BOM PREÇO!

INFIAS • DUME • BRAGA • tlf. 253 624 641
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> redacção

A Câmara Municipal de Braga
deve aprovar quinta-feira, em re-
união de executivo, a abertura de
novo concurso público para a
‘Concepção, construção e con-
cessão de exploração do Tana-
tório de Braga’ no cemitério de
Monte d’Arcos. 

Este é o segundo procedimento
concursal que o município viabi-
liza. No primeiro concurso hou-
ve apenas um concorrente a for-
malizar proposta, a empresa
ABB. Essa proposta cifrava-se
nos 1.999.964 euros, mas aca-
bou por ser reprovada com o ar-
gumento de que o candidato

“não apresentou a estrutura do
tarifário e retribuição ao Municí-
pio”.

A autarquia volta agora a insis-
tir na construção de um tanatório
que, entre outras valências,
dotará o cemitério bracarense de
um crematório.

Auxílios económicos 
para ano lectivo 2013/14

Ainda na reunião de quinta-
feira, o executivo é chamado a
votar a proposta da tabela de
auxílios económicos para o ano
lectivo 2013/14.

A proposta para o 1.º ciclo,
emitida pelo gabinete da verea-
dora Palmira Maciel, propõe

apoios em material e livros. Aos
alunos no escalão A (1.º) é
atribuído material e manuais no
valor de 37,31 euros. Já os alu-
nos no Escalão B (2.º) recebem
livros no valor de 29,80 euros.
Os alunos com necessidades
educativas especiais recebem
material solicitado pelo coorde-
nador da EB1 até ao valor de
37,30 euros por aluno.

Também nesta reunião de câ-
mara vai ser votado um pedido
de isenção de taxas municipais,
emitido pela Associação Ma-
conde, relativamente às obras de
renovação das suas valências de
apoio à infância, na Avenida de
Santo André, em Maximinos.

Novo concurso público para tanatório
Depois de no primeiro procedimento concursal ter sido recusada a proposta do único candidato, a Câmara de Braga
avança com novo concurso público para a construção e exploração de um tanatório no cemitério de Monte d’Arcos.

BRAGA

> Concurso público visa a construção de um crematório, entre outras valências.

POLÍTICAREUNIÃO DE CÂMARA

ARQUIVO

Cemitério de Monte d’Arcos vai ter tanatório

Câmara apoia Semana Santa 
com 30.000 euros
Por proposta da vereadora da área das freguesias, Ana Paula Morais, o
executivo municipal é chamado a aprovar a atribuição de um subsídio
no valor de 30.000 euros ao Cabido da Sé de Braga. 
A verba é “uma forma de comparticipação” nas Solenidades da Semana
Santa de Braga para 2013, como se explica na proposta. 

Subsídios para três colectividades
No que à atribuição de subsídios diz respeito, a vereação deve aprovar a
concessão de um subsídio no valor de 250 euros à Associação
Recreativa e Cultural de Palmeira. 
A verba destina-se a apoiar as despesas com a deslocação da
colectividade a Clermont - Ferrand (França) para apresentar as festas de
São João de Braga.
Já ao Grupo de Amigos do Museu D. Diogo de Sousa deve ser
concedido um apoio de 200 euros como forma de apoiar a realização do
II Congresso Internacional da Sociedade de Estudos de Cerâmica Antiga
na Hispânia.
Finalmente, o CATEL — Centro de Aproveitamento de Tempos Livres de
Cunha, é contemplado com uma verba de 300 euros para apoiar a
realização de um encontro de folclore.

Braga Romana: câmara contrata 
consultadoria técnica à Equipa Espiral

Um acordo de colaboração para o desenvolvimento cultural a celebrar
entre o Município de Braga e a Equipa Espiral é votado também 
quinta-feira, em reunião de câmara.
A proposta, da autoria da vereadora da Cultura, Ilda Carneiro, propõe a
atribuição de um financiamento de 2.050 euros à Equipa Espiral, a pagar
em duas prestações (em Abril e em Setembro).
Mediante este financiamento, a Equipa Espiral compromete-se a
fornecer apoio de consultadoria técnica/científica de recreação e
animação histórica do período romano, no âmbito da preparação do
evento Braga Romana — reviver Bracara Augusta.

> redacção

A Câmara Municipal de Braga
vai delegar nas juntas de fregue-
sia de Este São Mamede e Fer-
reiros a realização de obras no
valor global de 237 mil euros.

Na Junta de Freguesia de Fer-
reiros a câmara vai delegar a
obra relativa ao arranjo exterior
da envolvente do cemitério, pre-
vista no plano de actividades

para o ano em curso, e cujo orça-
mento é de 133 mil euros.

Já na Junta de Freguesia de
Este São Mamede é delegada a
obra de construção da segunda
fase do caminho vicinal de S.
Simão, intervenção prevista no
palno de actividades da autar-
quia para o ano em curso.

Para esta obra, a Junta de Este
São Mamede recebe 104.170 eu-
ros dos cofres municipais.

Junta de Padim da Graça 
compra terreno

Ainda no que a freguesias diz
respeito, deve ser aprovada a
atribuição de um subsídio no
montante de 15 mil euros, para a
Junta de Padim da Graça, desti-
nada à aquisição de uma parcela
de terreno para ampliação dos
equipamentos da junta, piscina e
parque de lazer.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E SUBSÍDIO

Investimento nas freguesias

Vamos iniciar as Formações de:

FORMAÇÃO
DE FORMADORES

INSTRUTOR DE ENSINO 
DE CONDUÇÃO

TRANSPORTE DE CRIANÇAS 

Publicidade

CIPERDENT
Clínica de Reabilitação,
Implantes e Prevenção

Dentária, Lda.

Dr. Ari Ramos
Médico Dentista N.º 2692 O.M.D.

R. Monsenhor 
Airosa, 53 R/C 
4705-102 Braga
tlf. 253 615 604
tlm. 91 754 7177

• PLANO DE TRATAMENTO

• IMPLANTOLOGIA

• PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL

• CIRURGIA

• ORTODONTIA (Aparelhos Fixos)

• ESTÉTICA DENTÁRIA
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BRAGA

> As novas instalações vão continuar abertas de segunda a sexta-feira para receber bens.

CONTRA A FOMENO FINAL DESTA SEMANA

> patrícia sousa

O Banco Alimentar Contra a
Fome de Braga vai mudar-se, no
final desta semana, para as novas
instalações na freguesia de Se-
melhe. “As obras necessárias
para fazer a adaptação do espaço
estão a terminar e contamos mu-
dar o armazém ainda esta sema-
na e os escritórios na semana se-
guinte”, revelou a presidente da
instituição, Isabel Varanda.

Os responsáveis do Banco Ali-
mentar Contra a Fome de Braga,
actualmente com armazém na
freguesia de Palmeira, viram-se
confrontados com a necessidade
de mudar de instalações. “Tive-
mos o apoio do proprietário de
outro armazém e a Câmara Mu-
nicipal de Braga vai compartici-

par em 50 por cento o pagamen-
to da renda”, informou. 

O pedido de apoio à autarquia,
que foi aprovado na última reu-
nião de câmara do passado mês
de Fevereiro, foi feito pela
AREA — Associação de Reco-
lha de Excedentes Alimentares,
a IPSS que no distrito de Braga
representa o Banco Alimentar
Contra a Fome de Braga. A ren-
da a pagar pelo espaço é de mil
euros mensais, pelo que a autar-
quia se compromete com um
apoio de seis mil euros — o
equivalente ao pagamento de
metade da renda por um período
de 12 meses. 

A nova casa fica situada na Rua
do Carvalho, na freguesia de
Semelhe, nas antigas instalações
da empresa Aguiar e Peixoto. 

“As mudanças só são possíveis
com o trabalho dos voluntários e
de algumas empresas que se
mostraram disponíveis para aju-
dar”, confidenciou Isabel Varan-
da.

A presidente da instituição
aproveitou para lançar o apelo:
“tudo o que tiverem podem con-
tinuar a entregar nas novas insta-
lações do banco alimentar”. Em
Semelhe, o Banco Alimentar
Contra a Fome de Braga vai
continuar a estar aberto de se-
gunda a sexta-feira das 9.30 às
12.30 horas e das 14.30 às 16.30
horas.

Banco Alimentar 
muda-se para Semelhe
No final desta semana começa a mudança de instalações do Banco Alimentar Contra 
a Fome de Braga. A instituição vai continuar de portas abertas, agora na Rua do Carvalho,
na freguesia de Semelhe.

DR

Banco Alimentar Contra a Fome de Braga muda-se, no final desta semana, para novas instalações em Semelhe

Publicidade

GOVERNO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

Estão abertas inscrições para: 
Cursos de Formação Modular Certificada

Inscrições e Informação na Nexus
Av.ª 31 de Janeiro, n.º 417 - 4710-452 Braga  •  Telef. 253 261 222 

Ações 
0595 -  Qualidade - instrumentos de gestão - 25 Horas

0803 - Aplicações de Escritório - 50 Horas
6222 - Int. código de contas e normas contabilísticas - 25 Horas
4279 - Animação sociocultural - áreas de intervenção - 50 Horas

6560 - Com. na interação com o utente, cuidador e/ou família - 50 Horas
6578 - Cuidados na saúde materna - 25 Horas

4665 - Nutrição e alimentação - 50 horas

Horário: Pós-laboral • Data de Início: Março de 2013 • Regalias:  Sub. Alimentação 

®

Tribunal: mulher condenada 
por agredir outra a murro
Uma mulher foi condenada no Tribunal Judicial de Braga em 770 euros
de multa e no pagamento de uma indemnização à ofendida no montante
de 800 euros, por ter agredido uma outra com um murro, após discus-
são sobre delimitação de terrenos.
Os factos aconteceram há um ano, por volta das 19,30 horas, numa
freguesia do concelho, a cerca de três quilómetros da cidade de Braga. 
A ofendida tinha acabado de trocar algumas palavras com familiares
quando surgiu a empregada têxtil A. Maria, de 44 anos que, inespera-
damente, a agrediu com uum murro no rosto, provocando-lhe lesões 
nas gengivas e lábio. Depois do tratamento hospitalar, as dores
prolongaram-se durante alguns dias, ficando ela a temer pela repetição
das agressões. Participou o caso ao Ministério Público, requerendo da
arguida uma indemnização no montante de 1 500 euros.
Na base da agressão estiveram desentendimentos familiares 
em questões sobre delimitação de terrenos. A ofendida vive sozinha,
sem ter ninguém que a defenda, o que terá contribuído para situações
de abusos por parte de familiares que estão de relações cortadas com 
a queixosa - explicou uma das testemunhas que prestaram depoimento
perante o juiz Machado Rodrigues no decurso do julgamento
recentemente efectuado e cuja sentença foi há dias anunciada.
No julgamento, a arguida usou do direito de não prestar declarações
sobre a matéria da acusação. O juiz condenou-a na pena de 140 dias 
de multa, à taxa de 5,50 euros por dia, num total de 770 euros 
e no pagamento das custas do processo. A arguida foi igualmente
condenada a pagar à ofendida uma indemnização no montante de 800
euros.
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> redacção

A EB2,3 de Gualtar acolheu, na
semana passada, o Festival de
Poesia de Português.

A biblioteca da escola foi o
palco da festa que envolveu cer-
ca de 150 alunos dos 2.º e 3.º ci-
clos, que durante três dias parti-
ciparam em diversas sessões,
declamaram poemas de autores
portugueses, dos PALOP’ S
(Fernando Pessoa, Florbela Es-

panca, Miguel Torga, Eugénio
de Andrade, Sebastião da Gama,
João de Deus, António Pina,
Carlos Drummond de Andrade,
entre outros autores) e/ou origi-
nais. 

Os alunos que obtiveram a me-
lhor classificação foram apura-
dos para a final a realizar no iní-
cio do 3.º período.

Esta actividade visou fomentar
nos alunos o fruir da leitura, sus-
citar, nos mesmos, o gosto pela

poesia, pela arte de recitar e de
criar e a aprenderem a saber ser
e a saber estar.

“O festival de poesia é uma das
tradições da escola, há vários
anos que se realiza. É muito par-
ticipado e querido dos alunos e
dos professores”, adiantou fonte
da escola.

A organização e dinamização
do festival de poesia estiveram a
cargo do subdepartamento de
Português.

EB 2,3 DE GUALTAR 

Festival de Poesia de Português
envolveu cerca de 150 alunos

D.R.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos da EB 2,3 de Gualtar participaram no festival

BRAGA

> “O turismo tem todas as condições para ser uma grande mais-valia”, defendeu Ricardo Rio.

CONFERÊNCIACOLIGAÇÃO ‘JUNTOS POR BRAGA’

> redacção

“Precisamos, acima de tudo, de
uma verdadeira revolução na es-
tratégia turística, que é pratica-
mente inexistente. É fundamen-
tal termos a noção de que, en-
quanto mais-valia económica, o
turismo é um factor essencial
para o futuro de Braga”, afirmou
o líder da Coligação ‘Juntos por
Braga’, Ricardo Rio, durante a
conferência subordinada ao te-
ma ‘Oportunidades de desen-
volvimento turístico para Bra-
ga’.

O debate, organizado pela JSD
e JP, sob a égide do ‘Juntos por
Braga’, contou ainda como ora-
dores Luís Ferreira, especia-
lista em Planeamento Estratégi-
co em Turismo, Carmen Prado,
ex-secretária General para o Tu-
rismo da Xunta de Galicia, e
Agostinho Peixoto, presidente
da Associação de Profissionais
de Turismo de Portugal.

Ricardo Rio lembrou que, na
actual conjuntura económica,
com a crescente dificuldade de
criação de novos atractivos em
termos de emprego e de fixação
de recursos, o turismo tem todas
as condições para ser uma gran-

de mais-valia e até a principal
solução em termos de desen-
volvimento económico da nossa
cidade. “Mas para que isso acon-
teça é preciso começar pelo
princípio, o que implica dar con-
dições de atractividade turística
à cidade. Isso só acontece dando
boas condições de qualidade de
vida aos habitantes da cidade”,
lembrou Rio, recordando que
primeiro “é crucial dar uma me-
lhor Braga aos bracarenses, para

que aqueles que nos visitam sin-
tam essa melhor cidade e a dese-
jem visitar”. 

O candidato à presidência da
Câmara de Braga afirmou que “o
turismo é algo que é transversal
a todas a políticas municipais.
Braga tem de saber olhar para os
seus recursos endógenos e temos
múltiplos atractivos que dão um
imenso valor turístico a Braga -
a qualidade da gastronomia, o
valor do nosso património mo-

numental e da nossa história, a
interacção entre o mundo rural e
o mundo urbano e toda a compo-
nente ligada ao turismo religioso
ou até ao turismo de negócio de
que agora tanto se fala”.

Ricardo Rio enfatizou que é
fundamental também que a ci-
dade tenha uma estratégia que
permita desenvolver actividades
de animação. Por fim, o autarca
referiu a questão da promoção
como factor crucial para o su-

cesso. “A Câmara Municipal de
Braga tem tido uma atitude de-
missionária e incompetente na
promoção turística no exterior”,
criticou Rio. 

Ligação à Galiza é fundamental
Carmen Prado, ex-secretária

General para o Turismo da Xun-
ta de Galicia, falou da necessi-
dade de colaboração entre Portu-
gal, e em especial o Norte do
país, e a Galiza. “A cooperação e
a valorização das nossas vanta-
gens comuns e a procura de so-
luções criativas e inovadoras é o
caminho para melhorar a con-
juntura actual. O esforço parti-
lhado sempre é mais fácil de su-
portar”, afirmou.

Por seu turno, Luís Ferreira,
especialista em Planeamento Es-
tratégico em Turismo, referiu
que “o plano estratégico é para
ser implementado e não para fi-
car bem na prateleira do gabi-
nete do presidente da câmara. É
importante ser consequente e is-
so passo por perceber o impacto
do turismo no destino”, afirmou,
garantindo que, para que isso
aconteça, é importante ter-se
consciência das transformações,
dinâmicas, prosperidade, inicia-
tivas e impactos do turismo na
comunidade local. 

Por fim, Agostinho Peixoto,
presidente da Associação de
Profissionais de Turismo de Por-
tugal, enfatizou a importância de
se perceber o turismo de uma
forma transversal. “Tudo é turis-
mo e é muito importante que
este seja um conceito que esteja
bem presente para os nossos po-
líticos. Precisamos de uma cida-
de limpa e seguro, transitável,
organizada, etc.”, realçou. 

DR

‘Oportunidades de desenvolvimento turístico’ foi o tema de mais uma conferência da coligação ‘Juntos por Braga’

Estratégia turística precisa
de uma “revolução”
‘Oportunidades de desenvolvimento turístico para Braga’ foi o tema de mais uma conferên-
cia promovida pela JSD e pela JP, sob a égide da coligação ‘Juntos Por Braga’. 
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> redacção

É no Largo da Estação, em Ma-
ximinos, que se localiza a mais
recente aposta do empresário da
restauração Fernando Migaitas.
O restaurante ‘Migaitas Estação’
abriu portas na semana passada,
junto ao Hotel Basic Braga, e
promete fazer sucesso.

Amplo, airoso, moderno e
muito acolhedor. Assim se pode
descrever o novo restaurante do
empresário que já tem o Exposi-
tor e a Taberna do Migaitas.

Pela sua localização, paredes
meias com um hotel low cost,
este restaurante tem um conceito
diferente, como nos explicou o
próprio Fernando Migaitas: “tal
como o hotel, este também é um
restaurante low cost, que aposta
nos menus executivos a preços
económicos. Porém, também
podem aqui ser saboreados os
pratos que temos nos outros
restaurantes”.

De segunda a sexta é possível
almoçar no ‘Migaitas Estação,
com o menu executivo, por ape-
nas 5,50 euros e jantar por 7,50

euros. O referido menu inclui
pão, sopa, prato, fruta ou doce
de sobremesa, água ou um copo
de vinho e café.

Ao almoço há sempre dois
pratos à escolha no menu execu-
tivo, um de peixe e outro de
carne.

Os pratos são variados e reve-

lamos já aqui a ementa que está
planeada para esta semana ao al-
moço: hoje há filetes de peixe
espada e empadão de frango;
amanhã a opção é entre peixe as-
sado no forno e carne de porco à
alentejana; quarta-feira a opção
é entre bacalhau à Gomes de Sá
ou rissóis de carne caseiros;

quinta-feira a opção é por sal-
mão grelhado ou frango com
molho de barbecue; e sexta-feira
a opção é entre arroz de polvo
fresco ou bife de peru grelhado
com maçã dourada.

Muito sucesso nestes primeiros
dias tem feito as francesinhas e
também o frango no churrasco,

uma das apostas.

Cozinha está nas mãos 
da chef Conceição Mesquita

Os clientes podem ainda optar
pelo serviço à lista e deliciar-se
com os pratos emblemáticos
confeccionados nos outros res-
taurantes do empresário. O des-
taque vai para o bacalhau à Aba-
de de Priscos, confeccionado
pela chef Conceição Mesquita
que durante 18 anos esteve à
frente do restaurante Abade de
Prsicos. “A chef veio do Exposi-
tor, como aliás todo o staff”, ex-
plica Migaitas. A gerência está
entregue a Graciete Lisboa, que
conta com larga experiência na
área, também no restaurante Ex-
positor.

Outros pratos servidos à lista
são o bacalhau com broa, baca-
lhau à Braga, o incontornável
cabritinho assado no forno, os
mimos de porco preto e, neste
mês de Março, a lampreia.

O restaurante, que encerra ao
domingo, beneficia de uma ex-
celente esplanada que logo que o
tempo aqueça um bocadinho
promete fazer as delícias de
quem gosta de saborear uma
refeição ao ar livre.

O estacionamento não é pro-
blema, uma vez que o restau-
rante tem parque gratuito para os
clientes mesmo à porta. Basta
tocar na campainha junto à can-
cela que dá acesso ao Hotel Ba-
sic Braga (no largo da estação da
CP) e entrar. À saída a cancela
levanta automaticamente.

Outra aposta deste espaço será
nos jantares para grupos, com
menus a partir de 12,50 euros
por pessoa.

Migaitas abriu restaurante
no Largo da Estação
Respondendo ao desafio que lhe foi lançado pelo Hotel Basic Braga, o empresário Fernando
Migaitas acaba de assumir o restaurante anexo à unidade hoteleira. ‘Migaitas Estação’ apos-
ta em refeições a preços económicos, servidas num ambiente moderno e requintado.

ESPECIAL

> Com estacionamento gratuito, mesmo à porta, este restaurante localiza-se no Largo da Estação. 

ECONOMIAJUNTO AO HOTEL BASIC BRAGA

ROSA SANTOS

‘Migaitas Estação’ é um espaço moderno, amplo e muito acolhedor

ROSA SANTOS

Restaurante localiza-se junto ao Hotel Basic Braga

Publicidade
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> O iTEC constitui “a maior validação da utilização das TIC em sala de aula jamais feita até hoje”.

PROJECTO EUROPEUAGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES

Agrupamento de Escolas de Lamaçães
celebra Semana da Leitura
O Agrupamento de Escolas de Lamaçães (AEL), celebra, a partir de hoje
e até à próxima sexta-feira, a Semana da Leitura cujo tema, este ano, 
é o ‘Mar’. Com esta iniciativa, pretende-se viver a leitura e, ao mesmo
tempo, desafiar os alunos e a comunidade em geral, a unirem-se 
na grande festa do livro. Ao longo da semana, vão realizar-se actividades
promotoras da leitura, estando agenda a participação dos encarregados 
de educação na abertura desta iniciativa.
Para hoje, às 8.15 horas (turno da manhã) e 13.30 horas (turno da
tarde), na EB 2,3 e, às 9 horas, nos jardins-de-infância e EB 1, vão estar
presentes encarregados de educação que, após serem recebidos 
pela direcção do agrupamento, serão encaminhados às salas de aulas
dos seus educandos, surpreendendo-os com a leitura de um texto
alusivo à temática da semana e integrados na actividade ‘Silêncio, 
vem aí um Mar de palavras’.
Ao longo desta semana, os alunos vão participar em inúmeras
actividades, entre elas, ‘Mar e mar, produzir e ilustrar’ - exposição 
de trabalhos; ‘Embarcando nas palavras’ - painel, na biblioteca, 
com mensagens alusivas à temática, em peixes e gotas de água.
Os alunos e a comunidade educativa em geral terão oportunidade, desta
forma, de participar nos vários painéis temáticos concebidos 
para o evento: ‘Na Onda da Poesia - Mergulho num Mar de poemas’;
‘MARarte - Música e Dança ao som do Mar; Cultivar o Mar - Leitura 
de textos e dramatizações’.
Na sessão de encerramento - ‘Na rota da Água’ - serão exibidas
actividades em diferentes locais da EB 2,3: momentos musicais,
dramatizações na biblioteca; experiências matemáticas com água 
e experiências com tintas naturais (Ciências).

> redacção

O Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches está a partici-
par num projecto de investi-
gação educacional europeu de
grande escala iTEC (Innovative
Technologies for an Engaging
Classroom - http://itec.eun.org/),
promovido pela  European
Schoolnet e coordenado a nível
nacional pela Direcção Geral de
Educação. 

Este projecto reúne investiga-

dores, decisores políticos e pro-
fessores inovadores provenien-
tes de toda a Europa “com o in-
tuito de projectar, construir e ex-
perimentar cenários inovadores
de ensino e de aprendizagem,
que envolvem a integração efi-
caz das tecnologias da informa-
ção e comunicação”, adianta
fonte do agrupamento. 

O iTEC constitui “a maior va-
lidação da utilização das TIC em
sala de aula jamais feita até hoje,
visando o projecto essencial-

mente uma melhor aprendiza-
gem por parte dos alunos”,
acrescenta a mesma fonte.

O iTEC foi estabelecido em
Setembro de 2010, lançando os
primeiros desafios às escolas
participantes, no âmbito das dis-
ciplinas de Matemática, Ciên-
cias e Tecnologias e irá prolon-
gar a sua acção até 2014, desen-
volvendo os cenários de ‘sala de
aula do futuro’ nas salas de aula
das escolas participantes.

O Agrupamento de Escolas Dr.

Francisco Sanches participa no
iTEC desde a sua 1.ª fase, no
âmbito da disciplina de Matemá-
tica, envolvendo turmas de alu-
nos do  8.º ano, participando
nos diferentes ciclos do projecto
(ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3). 

Actualmente, o agrupamento
prepara-se para participar no ci-
clo 4 (Abril/Maio/Junho) preten-
dendo dar continuidade a todo o
trabalho desenvolvido, agora
com mais turmas, professores e
disciplinas participantes, sendo

que esteve, nesse sentido, um
grupo de docentes da escola em
Lisboa a receber formação.

No ciclo 2, realizado o ano pas-
sado o agrupamento foi ‘estudo
de caso’ do projecto, abrindo as
aulas da turma participante à in-
vestigação educacional (turma
8.º3, agora 9.º 3 de Matemática),
contribuindo para o estudo euro-
peu, do qual “são prova a sua re-
ferência nos relatórios europeus
e nos panfletos internacionais de
divulgação da iniciativa”.

As TIC na sala de aula do futuro 
O projecto de investigação educacional europeu de grande escala iTEC conta com a participação do Agrupamento
de Escolas Dr. Francisco Sanches. Pretende-se a integração eficaz das tecnologias da informação e comunicação.

D.R.

Escolas do agrupamento abrem portas aos encarregados de educação

Publicidade
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> redacção

Alunos e professores da Escola
Secundária de Amares (ESA)
fizeram uma visita de estudo a
Dobruska, na República Checa,
no âmbito do projecto NIF-New
Ideas Factory. “O desempenho
dos alunos da ESA foi muito
elogiado pelos professores dos
outros países, que destacaram o
seu empenho, capacidade de li-
derança e a sua simpatia”, con-
tou o coordenador do projecto,
Rui Baptista.

Ao longo de uma semana, os
alunos assistiram a palestras,
visitaram empresas locais e par-
ticiparam em sessões de trabalho
de grupo, com outros colegas
europeus. Para os alunos, esta

experiência foi “inesquecível”,
destacando a facilidade de inter-
acção com os seus colegas eu-
ropeus. 

Nesta deslocação à República
Checa, os alunos receberam for-
mação sobre marketing e fize-
ram a apresentação do produto

da sua “empresa” ao mercado -
um robô limpa vidros. 

Nas diversas actividades do
projecto, os alunos têm recebido

formação sobre os passos ne-
cessários para a criação e fun-
cionamento de uma empresa,
simulando todos esses procedi-
mentos na sua “empresa” NIF,
onde eles próprios são os cola-
boradores.

O objectivo era apenas criar
uma versão virtual do produto,
numa animação 3D, mas com o
“talento e empenho” dos alunos
envolvidos no projecto, e o
apoio dos professores, os alunos
foram mais além, criando tam-
bém um protótipo do produto. O
desenho e a montagem do robô
limpa vidros ficou a cargo dos
portugueses, que contaram com
a colaboração dos colegas che-
cos para a concepção do circuito
electrónico.

Alunos apresentam protótipo de robô
Ao longo de uma semana, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Amares visitou a República
Checa, no âmbito do projecto NIF- News Ideas Factory. 

DR

Alunos e professores da Escola Secundária de Amares estiveram na República Checa

> redacção

Isabel Bourbon foi a convidada
do Rotary Club de Barcelos para
falar sobre ‘O design como fer-
ramenta estratégica de competi-
tividade e inovação’. A designer
apontou como caminhos para a
excelência “a customização, a
diferenciação e a nossa cultura”.

Estes caminhos, prosseguiu a
palestrante, apostam na utiliza-
ção dos nossos “recursos, técni-
cas, saberes artesanais e elemen-
tos da cultura portuguesa”.

Lembrando Michael Porter,
Isabel Bourbon referiu que “Por-
tugal não conseguirá competir
reproduzindo o sucesso dos ou-
tros, tem que descobrir o que
possui de único, especial e dife-
renciado por forma a competir

noutras vertentes”.
Entretanto, Ricardo Simões,

professor do Instituto Politécni-
co do Cávado e Ave (IPCA) e di-
rector do mestrado em ‘Design e
Desenvolvimento do Produto’,
falou sobre aquela instituição e

os cursos aí ministrados, cha-
mando a atenção para o reco-
nhecimento que a actividade tem
vindo a recolher, referindo ainda
a existência de um CAE especí-
fico e de duas associações pro-
fissionais. 

COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

Rotary Club de Barcelos 
promoveu palestra sobre design

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
ACCIONA GARANTIA BANCÁRIA
O Município de Barcelos aprovou 
por unanimidade na última reunião 
de câmara a ratificação solicitando 
à concessionária ‘ADB - Águas 
de Barcelos, S.A.’ o pagamento da taxa
de resíduos sólidos urbanos (TRSU) 
e consequente decisão de accionar a
garantia bancária nº 125/02/0654392
emitida pelo ‘Millennium BCP’ e ‘Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid’, no valor de 629.593,86 euros
(incluindo juros de mora) motivada pela
falta de cumprimento desta obrigação
pela concessionária. 
“Mais uma vez a câmara acautelou 
o interesse público, fazendo restituir a
o município a taxa de resíduos sólidos
cobrada pela empresa concessionária
em nome da câmara”, refere o município
em nota à imprensa.

D.R.

Rotary Club de Barcelos promoveu mais uma palestra

Rua do Carvalhal, n.º 3
(junto ao Largo dos Penedos) 

MELHOR COTAÇÃO • HONESTIDADE
• PRIVACIDADE

Quer liberdade para realizar  os seus projectos?
Nós ajudamos. Pagamos o melhor preço!

Não venda sem nos consultar.

Dinheiro no momento!
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Três casos de sucesso empresar-
ial no feminino foram apresenta-
dos e reconhecidos publicamen-
te pela Associação de Desen-
volvimento Regional do Minho
(Adere Minho) no Dia Interna-
cional da Mulher, precisamente
para assinalar a data e elogiar o
papel activo e importante que as
mulheres têm na sociedade e
também no densenvolvimento
dos seus próprios negócios.

Esta iniciativa foi promovida
no âmbito do projecto PICA -
Promover a Igualdade e Cons-
truindo Alicerces, cujo principal
objectivo é “a promoção da
igualdade de género e opor-
tunidades através de acções de
informação e sensibilização,
abrangendo diversos públicos
estratégicos”.

Teresa Costa, directora-geral
da Adere Minho, explica que
uma das actividades do projecto

PICA visa a realização de cam-
panhas de divulgação de em-
preendorismo feminino.

“No Dia Internacional da Mu-
lher quisemos celebrar e dar vi-
sibilidade ao trabalho e conquis-

tas de três duplas de empreende-
doras, casos de sucesso que va-
lem a pena serem partilhados e
que mesmo em tempos de maior
perturbação financeira, não bai-
xaram os braços e lutaram, e ain-
da lutam, pelos seus projectos e
pelos seus sonhos”.

A ‘Fava do Cacau’ nasceu do
gosto pelo chocolate conjugado
com uma forte motivação de en-
carar desafios por parte das em-
presárias Adélia e Célia. Já Eli-
sabete e Carla depararam-se
com uma situação de desem-
prego e resolveram criar o ‘Ate-
lier de Bordados - Pé de Flor’,
no ano de 2012, após realizarem
uma formação profissional na
área do Bordado de Guimarães.
Cristina e Susana recorreram à
Adere-Minho para a realização
de um projecto de criação do
próprio emprego, enquadrado na
tipologia Iniciativas Locais de
Emprego do IEFP e assim nas-
ceu a ‘Dona Agullha’, uma em-
presa que se dedica à confecção
de arranjos e venda de utensílios
de vestuário e atoalhados.

“A Adere-Minho tem vindo
apoiar e acompanhar estes pro-
jectos, que consideramos exem-
plos e que podem servir de ins-
piração para outras mulheres
que queiram criar o seu próprio
negócio e deixou o seu teste-
munho à plateia”.
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MINHO EMPRESASVILA VERDE

PÓVOA DE LANHOSO PROMOVE
IGUALDADE DE GÉNERO
Contribuir para a Igualdade de Género é
o objectivo principal do workshop que
vai ter lugar na Póvoa de Lanhoso hoje e
amanhã destinado exclusivamente a
Conselheiras e Conselheiros Municipais
para a Igualdade. Os trabalhos abrem às
10 horas no Theatro Club.
Esta acção resulta do protocolo de
colaboração estabelecido desde 2009

entre a Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso e a Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género, organismo
governamental. 
A autarquia povoense, representada
nesta iniciativa pelo seu Conselheiro
Municipal, o presidente da câmara,
Manuel Baptista, junta-se desta forma a
um reduzido número de autarquias que
tiveram o privilégio de acolher esta

iniciativa. 
“A escolha do nosso concelho por parte
da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género para receber este
workshop demonstra o reconhecimento
pelo bom desempenho que o Município
tem tido no âmbito da promoção da
igualdade, do combate à violência
doméstica e da sensibilização para o
respeito pelos direitos humanos”.

DR

Adere-Minho apresentou casos de sucesso empresarial feminino para celebrar Dia internacional da Mulher

Adere-Minho dá exemplos
de sucesso no feminino
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Adere Minho levou ao seu palco principal, na
sua sede, em Soutelo, três casos de sucesso empresarial liderados por mulheres.

> redacção

‘O Chef vai à Escola’ é o título
do livro que vai ser apresentado
amanhã pela Câmara Municipal
de Esposende, no âmbito da ini-
ciativa ‘Março com sabores do
Mar’. A apresentação da publi-
cação vai ter lugar às 10 horas,
no Auditório Municipal de Es-
posende.

Destaque-se que esta publi-
cação é precisamente o resultado
do projecto ‘O Chef vai à Esco-

la’ - uma iniciativa que autarquia
esposendense está a desenvolver
junto das instituições e esta-
belecimentos de educação e en-
sino do concelho, “com o intuito
de fomentar uma alimentação
saudável e promover o consumo
de peixe”, refere fonte próxima
do município. 

No fundo, a obra relata um
pouco da experiência que o chef
passou junto dos alunos, a quem
ensinou quais os melhores ali-
mentos para comer.

ESPOSENDE

‘O Chef vai à escola’
apresentado em livro

tlf. 253 676 341 • tlm. 925 401 856

Mudança de instalações da
CLÍNICA DENTÁRIA DOS LAGOS para 

Calçada de Real, n.º 14 - 4700-290 BRAGA
(junto à Farmácia Nuno Barros em Real)

Publicidade
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> miguel viana

Uma ambulância dos Bombeiros
Voluntários de Fafe (BVF) ficou
danificada na sequência de um
acidente ocorrido ontem de ma-
drugada, pelas 05.00 horas. 

O choque causou quatro feri-
dos ligeiros: os dois tripulantes
da ambulância, um doente que
estava a ser transportado para o
Hospital de Guimarães e um fa-
miliar deste.

O acidente aconteceu na Rua
dos Bombeiros Voluntários,
quando o condutor de um au-
tomóvel fez inversão de marcha
ao avistar uma patrulha da GNR
local, que se encontrava a rea-
lizar uma operação de fiscaliza-
ção de trânsito, a poucos metros
do quartel dos bombeiros.

“O carro chegou ao semáforo
da rua e não parou no sinal ver-
melho. A nossa ambulância ti-
nha o sinal verde e entrou no
cruzamento. O carro ainda bateu
contra a guia do passeio e depois

chocou com a ambulância”,
disse uma fonte dos bombeiros.

Depois do choque o condutor
do automóvel desligou as luzes e
fugiu do local a grande veloci-
dade.

“Mais à frente, um homem

apercebeu-se do carro batido a
circular com as luzes apagadas e
ainda foi atrás dele, mas acabou
por perdê-lo de vista”, disse a
mesma fonte.

A GNR de Fafe registou a
ocorrência.

Chocou de frente com 
ambulância ao fugir à GNR
Condutor de automóvel circulava a grande velocidade e fugiu do
local depois do choque de que resultaram quatro feridos ligeiros.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAFE

A ambulância ficou com a frente danificada

> redacção/ lusa

A Polícia Judiciária (PJ) está a
investigar a morte de um homem
de 42 anos e do filho de dois en-
contrados ontem de madrugada
sem vida num poço em Chafé,

concelho de Viana do Castelo,
informou uma fonte daquela
força.

O alerta para a situação foi da-
do pelas 21.30 horas de sábado
por familiares que encontraram
o carro do homem junto ao ter-

reno privado com o poço. As
buscas no interior do poço, com
oito metros de profundidade e
três de largura, prolongaram-se
durante várias horas, dada a ne-
cessidade de retirar parte da
água.

Fonte da PJ confirmou que não
se coloca como possibilidade o
envolvimento de terceiros, pelo
que ter-se-á tratado de homicí-
dio e suicídio ou de um aciden-
te.

O corpo do pai foi retirado do
interior do poço cerca das 01.10
horas de ontem e o do filho pou-
co antes das 02.00 horas.

Ambos residiam na freguesia
vizinha de Vila Nova de Anha e
tinham sido vistos pela última
vez, juntos, por volta das 19.00
de sábado, a sair de um café em
Chafé.

A autópsia aos dois corpos está
marcada para hoje no Instituto
de Medicina Legal de Viana do
Castelo.

O homem, apurou o ‘Correio
do Minho’, exercia a profissão
de picheleiro e estaria a passar
por dificuldades financeiras. 

VIANA DO CASTELO: EM CHAFÉ 

Pai e filho mortos 
no interior de um poço

MINHO

> Condutor desligou as luzes e fugiu do local a grande velocidade.

BARCELOSRUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - FAFE

> m.v.

Uma mulher de 74 anos morreu
ontem queimada enquanto fazia
o almoço, numa casa da Rua da
Senra, na freguesia de Fragoso,
em Barcelos.

O alerta foi dado via 112 para a
delegação de Aldreu da Cruz
Vermelha Portuguesa (CVP).

Por razões ainda por apurar, as
roupas da mulher pegaram fogo,
causando-lhe queimaduras gra-
ves por todo o corpo.

Uma fonte da delegação de
Aldreu da CVP afirmou ao ‘Cor-
reio do Minho’ que a mulher

“estava consciente quando os
primeiros socorros chegaram ao
local”, mas que devido às quei-
maduras acabou por morrer m-
inutos depois.

Os elementos da delegação de
Aldreu da CVP contaram com o
apoio da equipa da Viatura
Médica de Emergência e Reani-
mação do Hospital de Barcelos.

A GNR de Barcelos registou a
ocorrência, e accionou os Bom-
beiros Voluntários de Barcelos,
que procederam à remoção do
cadáver para o Hospital de Bar-
celos, onde vai ser realizada a
autópsia.

Morreu queimada 
ao fazer o almoço

Esposende: traficante ficou 
em prisão domiciliária
O Tribunal de Esposende aplicou a medida de coacção de prisão
domiciliária ao homem que foi detido na passada quinta feira, 
na freguesia das Marinhas, por tráfico de droga.
No momento da detenção, o homem (residente na mesma freguesia)
estava na posse de haxixe suficiente para 3015 doses, 18,3 gramas 
de cannabis em folhas secas, um grinder (ralador para moer a droga),
uma balança digital e 35240 euros em notas do Banco Central Europeu.
O material foi entregue no Tribunal de Esposende.

Publicidade

DR

Autópsia aos corpos é feita hoje na morgue do Hospital de Viana do Castelo
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MINHO WORKSHOPPONTE DE LIMA

JS DE FAFE DISTRIBUIU ROSAS 
E POEMAS A MULHERES FAFENSES
A Juventude Socialista de Fafe celebrou
pelas ruas da cidade o Dia Internacional
da Mulher, distribuindo de rosas 
e poemas às mulheres.
Os jovens socialistas fafenses
pretenderam assim enaltecer 
as conquistas sociais, políticas 
e económicas das mulheres.
“Na construção de uma sociedade mais

jovem, justa e solidária, o papel
feminino assume cada vez um maior
relevo, como garantia da execução de
valores de igualdade, de prosperidade,
de proporcionalidade”, referem os
jovens socialistas. 
A JS Fafe entende que devem ser
tomadas medidas que diminuam ou
extingam, a diferença de salário médio
auferido normalmente entre o sexo
masculino e o sexo feminino.

UM DOS TRÊS CARDEAIS LUSOS 
É DE SANTA EUFÉMIA DE PRAZINS
Um dos três cardeais portugueses,
Manuel Monteiro de Castro, de Santa
Eufémia de Prazins, Guimarães, tem o
poder de participar na escolha do
sucessor de Bento XVI, mas, quando
regressa à terra natal “põe-se ao
serviço” do pároco local.
Com José da Cruz Policarpo, Manuel
Monteiro de Castro é um dos dois

cardeais portugueses com direito de
voto no conclave que começa amanhã
na Capela Sistina, em Roma. O terceiro
cardeal, José Saraiva Martins, por ter
mais de 80 anos, não pode votar, mas
pode ser eleito papa.
Em declarações à agência Lusa, António,
irmão de Manuel Monteiro de Castro,
confessou ter “fé” de que o “divino
Espírito Santo” guie o conclave para que
a escolha não recaia sobre o irmão.

“Já não tem a idade que a Igreja precisa
que este novo papa tenha”, explica,
embora as gentes da terra admitam que
teria “piada” que fosse dali o sucessor
de Bento XVI - que resignou ao
pontificado no dia 28 de Fevereiro.
Segundo António Monteiro de Castro, o
irmão cardeal deixou o Minho “cedo”,
para “partir por esse mundo fora em
missão” e ser, acima de tudo, “um
diplomata da igreja”.

> redacção

A Oficina de Páscoa ‘Jovem Ac-
tivo’ é uma das novidades do
programa de animação das férias
da Páscoa do Serviço Área Pro-
tegida que a Câmara Municipal
de Ponte de Lima vai promover
para as crianças e jovens do con-
celho, de forma a ocupar os seus
tempos livres. As inscrições
decorrem até ao próximo dia 14.

Este é um dos apoios às famí-
lias que a autarquia limiana de-
liberou na última reunião dar
continuidade. Refira-se que o
Serviço Área Protegida (SAP)
promove, desde 2006, oficinas
em períodos de férias escolares
para crianças dos 5 aos 12 anos,
criando as condições necessárias
para que se disponibilize um es-
paço de ocupação lúdico/peda-
gógica dos seus tempos livres. 

Nestas férias vai comemorar-se
o Ano Internacional da Coopera-

ção da Água, na Quinta Pedagó-
gica de Pentieiros, entre os pró-
ximos dias 18 a 28, com a Ofici-

na da Páscoa ‘Caça ao Ovo
Aquático’. Mas este ano, o SAP
lançou uma nova forma de ocu-

pação dos tempos livres para
jovens, dos 13 aos 17 anos, pri-
vilegiando o contacto com a Na-
tureza, surge a Oficina de Pás-
coa ‘Jovem Activo’.

Actividades para todos
As propostas e actividades para

os mais novos preencherem os
seus dias são inúmeras e varia-
das e passam por acções de in-
vestigação das espécies no Per-
curso da Água na Área Pro-
tegida, participação em activi-
dades promovidas pelo Bike
Park e Centro Aventura, Caça ao
Tesouro na Quinta de Pentieiros,
observação de aves aquáticas na
Ecovia do Rio Lima e a partici-
pação nas Comemorações do
Dia Mundial da Floresta e da
Árvore, entre outras.

As inscrições podem ser feitas
para o seguinte endereço ele-
ctrónico: lagoas@cm-pontedeli-
ma.pt.

DR

Grande parte das férias da Páscoa decorrem na área protegida limiana

Câmara garante oficinas
para ocupar férias da Páscoa
A Câmara Municipal de Ponte de Lima acaba de aprovar mais uma época de oficinas vari-
adas para ocupar as crianças e jovens do concelho em período de férias da Páscoa.

‘Vinho a Copo’ 
serve-se hoje 
a empresários
O Município de Ponte de Lima
em parceria com a Associação
Empresarial de Ponte de Lima
promovem hoje mais uma
acção formativa a todos os
profissionais de hotelaria,
restauração e cafés, entre
outros profissionais e amantes
do vinho.
Trata-se do workshop ‘Vinho a
Copo!’ surge no âmbito de uma
campanha lançada pela
ViniPortugal com o objectivo
de incentivar, promover,
divulgar e comunicar o
consumo de vinho a copo em
restaurantes, enotecas, bares e
discotecas, destacando as suas
vantagens.
A sessão formativa decorrerá
das 16 horas às 19 horas no
Centro de Acolhimento da
Quinta de Pentieiros, freguesia
de S. Pedro de Arcos, em Ponte
de Lima. O workshop Vinho 
“A Copo!” será orientado pela
conceituada enóloga Raquel
Sousa que vai a Ponte de Lima
partilhar conhecimentos
relativamente a técnicas de
venda, conhecimentos 
práticos e teóricos de prova de
vinhos.

> redacção

Andreia, Ana Francisca e Fabi-
ana, três jovens inscritas no Ban-
co Local do Voluntariado de
Monção, encenam peça infantil,
a partir de um conto de Michael
Grejniec intitulado ‘A que sabe a
lua?’, para apresentar às crianças
do concelho. O pano sobe nos
dias hoje, amanhã e depois, às
10 horas, no auditório da Escola
Profissional de Monção. 

Esta peça infantil, a partir de
um conto de Michael Grejniec,
relata-nos as peripécias, con-
tratempos e improvisações de
vários animais que querem dar
uma trincadela na lua. 

Teatro vai à escola
Esta peça destina-se especial-

mente a alunos do 1.º, 2.º e 3.º
ano do Centro Escolar de Mon-
ção e EB1 de Mazedo e alunos
do 1.º ano da EBI de Tangil.

O Banco Local de Voluntaria-
do de Monção, promovido pela
autarquia local com o objectivo
de divulgar a atividade e facilitar
o encontro entre voluntários e
instituições locais, tem inscritos
cerca de 60 pessoas, com várias
idades, profissões e níveis de es-
colaridade, que “operam” em di-
ferentes áreas, desde lares, apoio
domiciliário, creches, recolha de
alimentos, APPACDM, eventos
culturais, etc.

MONÇÃO

Três voluntárias interpretam
peça de teatro para crianças

D.R.

Voluntárias do Banco Local de Monção interpretam ‘A que sabe a lua?’



16 // Correio do Minho 18 de Fevereiro 2013

À Volta 
do Mundo
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NEPAL E ÍNDIA JOÃO GABRIEL MOREIRA

Sabia que:
• No Nepal, para além da mais alta montanha
do mundo, o Evereste, é também o país com
mais locais inscritos como patrimónios
mundiais na Unesco?

• O Taj Mahal, não é um castelo nem tão
pouco um palácio, trata-se sim, de um
mausoléu, erigido em memória da mulher de
um governador local, que morreu ao dar à luz
um filho de ambos. 

Antes de relatar a minha se-
mana, gostaria de agradecer to-
das as mensagens de apoio que
tenho recebido. Muito obrigado
a todos. 

Como referi na crónica da se-
mana passada, tinha acabado de
chegar ao Nepal, fiz novos ami-
gos, desta feita dois casais de
bielorrussos. Fomos procurar
acomodação e ficámos na zona
central de Kathmandu, ou Tha-
mel como também é conhecida.
Talvez por se encontrar no sopé
das montanhas que constituem a
maior cordilheira do nosso pla-
neta, o ambiente na capital é um
pouco abafado, não existem
grandes circulações de ar e co-
mo tal a poluição vai-se acumu-
lando. 

Para além da poluição, em Ka-
thmandu encontrei e visitei mui-
tos templos da religião maioritá-
ria, o Hinduísmo. Tive oportu-
nidade de visitar o templo mais
importante do Nepal, o Pashu-
patinath, onde observei in loco
as cremações que ocorriam nas
margens do rio que atravessa o
templo, o Bagmati. É um pouco
estranho para alguém como eu,
acostumado às tradições católi-
cas, observar este tipo de aconte-
cimentos, mas mais uma expe-
riência registada com sucesso
nas memórias desta viagem.
Quando planeei visitar o Nepal,
tinha em mente realizar um

Trekking montanha acima, infe-
lizmente o meu joelho direito
atraiçoou-me e tive que me ficar
por actividades não muito exi-
gentes. No entanto, consegui
visitar a povoação de Nagarkot,
onde supostamente poderia
observar os Himalaias, mas tive
azar, o muito nevoeiro que tei-
mava em não desaparecer, não
me permitiu observar com cla-
reza as montanhas. Mais um mo-
tivo para me fazer cá voltar. 

Continuei caminho, seguiu-se
a Índia. Sem saber, tinha chega-
do a este país em plena época
festiva, celebrava-se o Shivara-
tri, um festival musical que se
festejava por todo o país, em es-
pecial na cidade que me acolheu,
Varanasi. Esta cidade tem um
clima bastante peculiar, bastante
sui generis diria mesmo. Aqui
várias religiões coabitam, sem
problemas, tal como deveria
acontecer em todo o mundo, mas

como sabemos, nem sempre
acontece. 

Em Varanasi, voltei a ver o ri-
tual das cremações junto ao rio
que a atravessa, o ganges, para
os Hindus e em especial nesta
cidade, trata-se de um local sa-
grado e um mergulho matinal
nas suas águas, uma bênção. Nas
margens do rio, aglomeravam-se
tendas com uns supostos líderes
espirituais, a quem apelidavam
de babás e que nos seus aposen-

tos, muitas vezes completamen-
te nus e como que polvilhados
por uma espécie de pó de talco e
fumando uns cigarros esquisitos,
tentavam atrair os transeuntes
que por ali divagavam, oferecen-
do consultas meditacionais.
Confesso que não participei em
nenhuma dessas actividades,
mas fiquei surpreso com a quan-
tidade de clientes que por aqui
abundavam. 

Após três dias, Varanasi estava
vista. Recomendo. Considero-a
uma cidade diferente, descul-
pem-me, mas é algo que não
consigo qualificar, venham e ve-
jam com os vossos olhos. Mais
uma viagem até Agra, desta feita
de comboio nocturno, onde tive
o prazer de conhecer duas sul-
coreanas e um casal de jovens
alemães. Como as asiáticas não
pernoitavam por aqui, juntei-
-me aos bávaros e dividimos um
rickshaw à procura de uma pou-
sada. Encontrámos uma com
vista sobre o Taj Mahal e a um
preço super acessível. Pousamos
as trouxas, e lá fomos os três co-
nhecer uma das maravilhas do
mundo. Nesta semana que agora
se inicia, irei até à capital india-
na, New Delhi e depois até ao
país do sol nascente, o Japão. 

Entretanto, não se esqueçam de
me acompanhar em www.face-
book.com/Joaogabrielaround-
theworld.

Varanasi... uma terra diferente
João Moreira chegou à Índia, depois de ter passado pelo Nepal e visitado Katmandu. O nevoeiro não o deixou ver os
Himalaias, mas chegou a terras indianas em plena época festiva... é tempo do festival de música Shivaratri!

DR

Varanasi: atravessando o Ganges

DR

Cremações no Pashupatinath temple
em Kathmandu

DR

Seguidores do Hinduísmo,
em Kathmandu

DR

Templo de Bhaktapur, em
Kathmandu

DR

Praça de Patan Durbar, em Kathmandu

Í ndia
11.03.13
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JOSÉ MANUEL CRUZ*

Passa na televisão a re-
portagens das manifes-
tações de sábado. Como

outros, cada com seu tema, um
cartaz: ser rico para estudar só
no tempo de Salazar! Não pude
fixar o portador do cartaz, se era
novo ou velho; não pude perce-
ber se seria aluno ou progenitor;
não pude concluir se o cartaz ex-
pressava um pesar pessoal, ou se
era uma palavra de ordem avul-
sa, composta para a coreografia
geral.

Que o ensino está perigosa-
mente caro, quanto a isso não há
dúvida. Creio que mais caro até
do que no tempo de Salazar ou
Caetano. No tempo para que nos
remete o cartaz, estudavam os
ricos, mas nem todos: os que
queriam, os que poderiam tirar
proveito do estudo, marrando,
respondendo em exames, mos-
trando domínio das matérias. No
tempo para que nos remete o
cartaz, também estudavam os
filhos de famílias remediadas.
Seguramente com sacrifício fa-
miliar, com algum apoio de pa-
drinhos e patronos, porventura
sem direito a chumbos ou boa-
vida, mas os mais expeditos e
dotados lá faziam caminho nos
estudos, duma assentada, ou in-
tercalando trabalho e estudo.

Havia muito jovem com rasgo,
inteligente, que não fazia per-
curso escolar? Claro que sim!
Mas não é por isso que o cartaz
não deixa de ser equívoco. O
mundo não cairá por um equívo-
co! E se vivermos, ano após ano,
enganchando equívocos numa
cadeia interminável de detur-
pações da realidade – não aca-
baremos nós a julgar o justo pe-
lo pecador, confundindo vício e
virtude?

É incomportavelmente caro es-
tudar? Tanto ou mais que ao
tempo do Estado Novo! Pior é
não ter o que fazer pela conclu-
são de um curso, drama que era

desconhecido nos anos ’60, e
nas duas décadas seguintes. A
organização social no Estado
Novo era muito exclusiva, es-
tratificada, favorecedora de pri-
vilégios? Bom, eu não ficaria
escandalizado se um estudo so-
ciológico competente concluís-
se que se extrai hoje menos
benefício de um curso superior,
que hoje há mais imobilismo e
menos progressão social. E não
será pelo agudizar da crise nos
últimos anos. 

Vivemos segundo a ideia que
a sociedade do antigamente era
opressiva, não favorecia o
desenvolvimento pessoal, se
apressava a coartar a liberdade
individual, que era uma socie-
dade intrinsecamente infeliz.
Nalguma parte será verdade,
mas não me consta que o impul-
so criativo não encontrasse por
onde se expandir, e quanto aos
dias de hoje, ainda estou para
encontrar o primeiro que trans-
pire felicidade, que viva com
um sentimento de tranquilidade,
que se atreva a fazer planos de
longa duração, que veja flo-
rescer o fruto do seu trabalho e
acumular uma generosa poupan-
ça para a velhice. 

Nos quase quarenta nos que
levamos neste ordenamento po-
lítico - não teria dado para orga-
nizar uma vida económica e so-
cial em termos? Visto para trás,
não acho que se encontre al-
guém que dissesse que não da-
ria: em quarenta anos mudava-
se o mundo, quanto mais Por-
tugal! O problema é que aceita-
mos como perfeitamente legíti-
mas as explicações graduais:
primeiro não deu, por causa da
pesada herança fascista, depois
não deu por causa da pesada
herança revolucionária, depois
não deu porque o dinheiro foi
para estradas à maneira e obras
de fachada, etc. 

Eu não preciso que me ex-

pliquem que a coisa não deu,
mas que as pessoas sempre es-
tiveram bem intencionadas e
fizeram o seu melhor. Se não
deu resultado, não servem, não
faz sentido uma segunda hipó-
tese, uma reciclagem. As pes-
soas não erram por mero descui-
do, a ponto de, na oportunidade
seguinte, prevenidas, não erra-
rem. Não! As pessoas erram por
razões mais profundas e entran-
hadas: pelos modelos de orien-
tação, pelas estratégias de plani-
ficação, por esquemas de pen-
samento. Que não mudam, nem
os deles, políticos, nem os nos-
sos, cidadãos comuns.

Contestamos o governo, pelo
mal-estar social, e por ser um
governo de direita. Pergunto-
me: tivesse havido uma inversão
de papéis, estivesse hoje An-
tónio Seguro, ou Sócrates, a pa-
gar os desacertos de Santana
Lopes, seria a política do PS dis-
tinta daquela que é conduzida
pelo PSD? Podemos sempre
dizer que não há resposta con-
creta para um quadro hipotéti-
co, mas não há como esconder
de nós próprios a ideia sempre
repisada de que entre o PSD e o
PS não há diferença substancial.
Contestamos a política do PSD
não porque seja intrinsecamente
desoladora, mas por ser de direi-
ta. Ouvimos os consolos de Se-
guro e Zorrinho, e achamos que
do seu iluminismo de esquerda e
dum mirífico banco de fomento
virá a celebrada redenção. Pura
ilusão. Ao contrário dum esque-
ma mental arcaico, esquerda e
direita não são qualificativos
com sentido próprio, rigoroso,
absoluto. E nem a esquerda é
sempre boa para os trabalha-
dores, para o povo. A prática do
PS aí está para o provar. Será o
PS um partido de direita?

* psicólogo

Esquemas mentais
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Id
“Gaspar já comparou o pro-
cesso de ajustamento em cur-
so provocado pelo resgate da
troika a uma maratona. Ago-
ra, na sétima avaliação, o
País está a sofrer a dor dos
30 quilómetros e com poucas
energias para concluir a meta
nos 42 mil metros.”
Armando Esteves Pereira
Correio da Manhã, 10/03/2013

“Como toda a gente sabe e não se farta de repetir, o
Governo falhou. Falhou no défice, falhou na dívida,
falhou no desemprego, falhou um pouco por toda a
parte, sempre com uma arrogância de sábio
enlouquecido, que deve ter trazido de Bruxelas, da
América ou de outro qualquer hospital de
economistas com uma crise de nervos.”
Vasco Pulido Valente
Público, 10/03/2013  

“A Europa declina ao mesmo
tempo que outras regiões do
mundo prosperam. A
globalização está a deixar
marcas negativas em
sociedades que tinham como
adquirido o infinito da
prosperidade”
Paulo Baldaia
Diário de Notícias, 10/03/2013

Alliança xyz é um espaço de partilha de imagens representativas de diferentes
gerações da cidade de Braga, selecção feita a partir dos acervos fotográficos
do Arquivo Museu da Imagem. Face visível de geração xyz, projecto que procura
intensificar laços com a história da cidade, alliança xyz pretende envolver os
leitores na identificação destas fotografias que constituem a memória de várias
gerações bracarenses.  
Este rosto é-lhe familiar? Parece mesmo o seu colega de escola, amigo ou

uma antiga namorada? Se estas pessoas são da sua geração, o seu contributo

é importante! Queira partilhar connosco as memórias que guarda desta fotografia

ou da sua juventude, estamos à sua espera no Museu da Imagem (ao Arco da

Porta Nova) ou em http://cochinilha.blogspot.pt. A história da cidade agradece!

catar ina miranda basso
cochinilha@gmail.com

alliançaxyz

AALF2603 © Arquivo Museu da Imagem | C.M.B.
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IDEIAS BOM DIAOPINIÃO

JOAQUIM DA SILVA GOMES*

Quando Bento XVI dei-
xou vago o seu lugar
na ‘Cadeira de S. Pe-

dro’, verificou-se uma crescente
mediatização do processo de es-
colha no novo Papa, que se ini-
cia amanhã, dia 12 de Março, ao
ponto de estarem neste momen-
to em Roma cerca de 5 000 jor-
nalistas. 

Uma vez que a escolha do no-
vo Papa será feita pelos 115
Cardeais que estarão presentes
no Conclave, vou recordar aqui
o assalto a um Cardeal e que
consternou muito a sociedade de
então.      

Tudo se passou em 1885 (há
128 anos) quando o Papa Leão
XIII “elevou” o Monsenhor
Theodoli a Cardeal. A mediati-
zação deste novo cardeal fez
recordar na altura um episódio,
quase dramático, que o atingiu: 

Monsenhor Theodoli era um
homem que gostava de meditar
com profundidade sobre os pro-
blemas que afectavam a so-
ciedade e a Igreja da época. Para
propiciar um ambiente para uma
melhor reflexão, realizava con-
stantes passeios pelos bosques
situados em Cartuxa de Trisuldi,
na província de Frosinone (re-
gião da Lácio - Itália). 

Foi num desses passeios que
Monsenhor Theodoli passou por
uma circunstância dramática, na
qual conseguiu manter toda a
sua calma. Depois do almoço,
no meio do bosque, surgiram-
lhe no caminho cinco homens
encapuzados e armados, que lhe
disseram: “Até que emfim vi-
este! Há mais de três dias que te
esperávamos”. (1)

Os cinco assaltantes não espe-
raram mais e, de imediato, ven-
daram os olhos a Monsenhor
Theodoli, levando-o de seguida

para uma caverna que se situava
nesse bosque. 

Preocupado com a demora do
prelado, o seu criado resolveu
procurá-lo pelo bosque, depa-
rando-se então com um pastor
que lhe surgiu ao caminho, en-
tregando-lhe uma carta escrita
pelos bandidos, e na qual exigi-
am um resgate de 50.000 liras
para libertarem Monsenhor
Theodoli. 

O criado do Cardeal, assusta-
do, regressou de imediato ao
convento, onde conseguiu re-
unir 4.000 liras e seguidamente
partiu para o local indicado,
convencido de que, com esse

dinheiro, libertaria o Cardeal. 
Quando chegou ao local, o cri-

ado encontrou Monsenhor
Theodoli, ladeado pelos cinco
assaltantes, e completamente
ensopado, uma vez que chovia
copiosamente e já estava a es-
curecer. Alarmado com o estado
de Theodoli, o criado ficou ain-
da mais assustado quando os as-
saltantes recusaram liminar-
mente o dinheiro dizendo:
“Seria deshonroso para s. exc.ª
que o deixassemos ir por essa
somma. A dignidade antes de tu-
do”. (1)

Nesse momento o criado pro-
meteu aos assaltantes que arran-

jaria o dinheiro que faltava,
mas, devido ao aproximar da
noite e ao estado do tempo, pe-
diu-lhes que o autorizassem a
passar a noite com o Cardeal, o
que foi de imediato autorizado.

No dia seguinte, o criado foi ao
encontro da família do Cardeal
Theodoli, junto da qual conse-
guiu arranjar o dinheiro que fal-
tava para os 50 000 liras exigi-
das, partindo de imediato para a
caverna onde se encontrava o
Cardeal.

Mal viram o dinheiro nas suas
mãos, os cinco homens demons-
traram uma alegria imensa. No
entanto, como se tratava de um
representante de Deus na Terra,
os cinco assaltantes ajoelharam-
se junto de Monsenhor Theodoli
suplicando-lhe perdão pelo as-
salto que perpetraram. Nesse
momento, um dos assaltantes,
banhado em lágrimas, dirigiu-se
ao prelado dizendo: “Monsen-
hor, deixai-me beijar a vossa
mão pela última vez.

E beijou-a devotamente, tiran-
do-lhe, porém, o annel episco-
pal, que era uma jóia de ines-
timável valor”. (1)

Não se sabe se Monsenhor
Theodoli chegou a perdoar os
seus sequestradores. Mas sabe-
se que, sempre que pôde, este
prelado deu este seu exemplo
para alertar a sociedade das fal-
sas e simpáticas pessoas que
gostam de viver sem trabalhar,
ou então ganharem mais do que
merecem! 

1) Jornal “Commercio do Mi-
nho”, 16 de Abril de 1885

* Professor e investigador

Há certas coisas no mundo
que ainda me conseguem es-
pantar. A discussão sobre a
redução do salário mínimo
nacional em plena Assem-
bleia da República foi uma
delas.

Em primeiro lugar, este é
um tema que nem sequer me-
rece qualquer tipo de debate,
a não ser que seja para falar
de um aumento, nunca numa
redução. Como é que alguém
poderia pensar em reduzir o
salário mínimo em Portugal,
que já praticamente não é na-
da? Depois como é que nos
podem estar a comparar com
a Irlanda? O nosso salário
mínimo é de 485 euros. Na
Irlanda é de 1462 euros. Mas
vivemos todos UE, temos é
estas diferenças.

Na minha opinião uma pos-
sível redução do salário mí-
nimo nacional só iria agravar
ainda mais a já tão parca
qualidade de vida da esma-
gadora maioria dos portu-
gueses, que sobrevivem com
ordenados miseráveis e en-
frentam agora uma gigantes-
ca regressão dos direitos la-
borais alcançados com muito
esforço.

O maior problema de um
país praticar ordenados bai-
xos é o afrouxamento do
consumo, quando deveria ser
precisamente o contrário.
Aumentar ordenados, inclu-
sive o ordenado mínimo, e
consequentemente estimular
o consumo e as empresas,
que deveriam reinvestir e
criar mais emprego. É um ci-
clo. Infelizmente o que se
passa em Portugal é o inver-
so. Será falta de visão, ou de
sensatez?  

Assalto ao Cardeal Quem 
pouco ganha, 
pouco gasta

Marta Caldeira

http://www.correiodominho.pt/
Crónicas2

MÁRIO ABREU
Comerciante 
reformado

“Julgo que não,
porque o
calendário do Braga é mais difícil
do que o do Paços de Ferreira. Mas
o 4.º lugar, esse ninguém lho tira.”

ANTÓNIO FERREIRA
Electricista 
reformado

“Vai ser difícil,
pois o Sporting de
Braga tem pela frente adversários
teoricamente mais fortes do que os
do Paços de Ferreira.”

ANTÓNIO DA SILVA
Reformado

“Vai ser difícil
porque a defesa
está fragilizada. O
clube tem sofrido com as lesões
dos jogadores, que poderão ter
consequências na classificação
final”

JÚLIA OLGA 
COELHO
Aposentada

“Acho que sim.
Eu sou adepta
bracarense e acredito no clube. Eu
gostava é que ainda chegasse ao
segundo lugar.”

Acredita que o
Sporting Clube de
Braga vai segurar

o 3.º lugar?



> paulo machado

O Sporting de Braga recuperou
o terceiro lugar na Liga Por-
tuguesa de Futebol e agora só
depende de si para confirmar o
objectivo de voltar a marcar pre-
sença na Liga dos Campeões.
A missão dos pupilos de José
Peseiro foi cumprida esta sem-
ana, ao levar a melhor no duelo
com o Marítimo, superando ain-
da o Paços de Ferreira, que não
foi além de um empate diante do
Beira-Mar (1-1) e com um golo
de penálti convertido em já em
cima do minuto 90. 

As atenções na equipa braca-
rense agora estão voltadas para o
jogo da próxima sexta-feira, em
Barcelos, tendo em vista o jogo

com o Gil Vicente (20 horas).

Bilhetes a 10 euros 
para o jogo em Barcelos

O próximo jogo do campeona-
to já está em marcha e nesse sen-
tido estão lançados os dados
para uma adesão em massa pela
parte dos adeptos bracarenses. 

Os bilhetes para o jogo custam
10 euros e já se encontram à
venda nas galerias do Bingo, na
secretaria do Estádio 1.º de Maio
e ainda na loja do clube situada
no BragaParque. 

Está ainda disponível um ‘pack
viagem mais bilhete’ pelo preço
de 14 euros.  

O plantel regressa hoje aos tra-
balhos numa sessão à porta fe-
chada.
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De sporto
I LIGA>>22

Gil Vicente goleado
na Luz pelo Benfica

III DIVISÃO >> 24 E 25

Maria da Fonte fica fora
dos seis primeiros lugares

A. F. BRAGA>>26 A 30

Torcatense fica em branco
e Vieira sobe ao 2.º lugar

ATLETISMO>>30

Sp. Braga é vice-campeão
nacional de corta-mato

LIGA PORTUGUESA
JORNADA 22

MARCADORES
23 GOLOS: Jackson Martinez
(FC Porto);

14 GOLOS: Óscar Cardozo
(Benfica).

13 GOLOS: Éder (Sp. Braga);
Meyong (V. Setúbal);

12 GOLOS: Lima (Benfica);

11 GOLOS: Edinho (Académi-
ca);

10 GOLOS: Ghilas (Moreirense).

8 GOLOS: Wolfswinkel (Sport-
ing);  Luís Leal (Estoril); Steven
Vitória (Estoril); Cícero (Paços
de Ferreira).

7 GOLOS: João Tomás (Rio
Ave);  James (FC Porto); Hurta-
do (Paços de Ferreira); Salvio
(Benfica).

TOTOBOLA
1. Benfica - G. Vicente 1 
2. Nacional - Rio Ave X  
3. Sp. Braga - Marítimo 1 
4. P. Ferreira - B. Mar X  
5. Moreirense-OlhanenseX  
6. Portimon.-Belenenses 2  
7. D. Aves - U. Madeira X  
8. Leixões - Arouca 1  
9. V. Guima. B - Benfica B2  
10. Covilhã - Porto B 2  
11. Liverpool - Totenham 1  
12.  Arsenal - Everton 1  
13. Lazio - Fiorentina 2  

Académica 1  (1)
Sporting 1  (1)

R E S U L T A D O S

P R Ó X I M A  J O R N A D A

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S
1. Benfica 58 22 18 4 0 56 14 9 2 0 30 6 9 2 0 26 8
2. Porto 56 22 17 5 0 51 10 10 2 0 26 3 7 3 0 25 7
3. Sp. Braga 40 22 12 4 6 47 30 8 1 3 30 17 4 3 3 17 13
4. P. Ferreira 39 22 10 9 3 30 19 5 5 1 14 8 5 4 2 16 11
5. Rio Ave 30 22 8 6 8 26 29 2 4 5 8 13 6 2 3 18 16
6. Marítimo 29 22 7 8 7 23 33 3 6 2 10 10 4 2 5 13 23
7. Estoril Praia 28 22 8 4 10 32 31 5 2 4 21 16 3 2 6 11 15
8. Nacional 27 22 7 6 9 32 36 3 5 3 19 19 4 1 6 13 17
9. V. Guimarães 27 21 7 6 8 23 32 4 3 3 11 13 3 3 5 12 19

10. Sporting 24 22 5 9 8 21 26 3 4 4 8 10 2 5 4 13 16
11. V. Setúbal 23 21 6 5 10 22 38 5 1 4 13 16 1 4 6 9 22
12. Académica 21 22 4 9 9 28 34 3 4 5 20 23 1 5 4 8 11
13. Gil Vicente 19 22 4 7 11 21 38 2 2 7 12 22 2 5 4 9 16
14. Olhanense 18 22 3 9 10 22 33 2 3 5 10 14 1 6 5 12 19
15. Moreirense 17 22 3 8 11 21 36 2 4 5 11 16 1 4 6 10 20
16. Beira-Mar 16 22 3 7 12 24 40 1 5 4 13 17 2 2 8 11 23

Académica, 1; Sporting, 1
Nacional, 1; Rio Ave, 1
Sp. Braga, 2; Marítimo, 0
Porto, 2; Estoril Praia, 0
P. Ferreira, 1;Beira-Mar, 1
Moreirense, 1; Olhan., 1
Benfica, 5; Gil Vicente, 0
Setúbal-V. Guim. (hoje)

Sporting - V. Setúbal
Olhanense - P. Ferreira
Beira-Mar - Nacional
V. Guimarães - Benfica
Marítimo - Porto
Estoril Praia - Académica
Gil Vicente - Sp. Braga
Rio Ave - Moreirense

PONTOS

SUPER 14

ABIMOREIRA, Construções, lda.
• Qualidade • Competência • Honestidade

www.habimoreira.pt

I LIGA

> Empate do Paços de Ferreira com Beira-Mar permitiu ao Sporting de Braga retomar posição no pódio.

22.ª JORNADASP. BRAGA ESTÁ DE VOLTA AO TERCEIRO LUGAR

Guerreiros recuperam pódio
O Sporting de Braga está de volta ao pódio na I Liga, depois da vitória sobre o Marítimo e
beneficiou ainda do empate do Paços de Ferreira - que esteve a perder - no jogo de ontem
com o Beira-Mar. Equipa de José Peseiro só depende de si para garantir a ‘Champions’.

Paulo Vinícius e
Rúben Amorim no
gabinete médico
Paulo Vinícius padece de uma
mialgia na coxa direita, e
constitui uma nova baixa para
José Peseiro. O médio Rúben
Amorim, que chumbou no teste
físico que fez antes do desafio
com o Marítimo, também se
junta ao lote dos indisponíveis.
Os dois jogadores foram ontem
reavaliados pelo departamento
médico do clube.
Rúben Amorim recupera de um
traumatismo que contraiu numa
coxa ainda o limita bastante e
dificilmente recupera para o
dérbi do Minho. O quadro geral
no Sp. de Braga, em matéria 
de opções, é de resto muito
reduzido. Custódio viu o nono
amarelo do Campeonato 
e cumpre castigo; Douglão,
Sasso, Haas, Nuno André
Coelho, Rúben Micael, Djamal,
Éder estão sob alçada do
departamento médico. D.R.

Sp. Braga só depende de si para garantir presença na Liga dos Campeões
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> redacção

O Moreirense deixou escapar,
ontem, o triunfo no último ins-
tante do jogo, resultado que per-
mitiria à equipa deixar os lu-
gares de descida, o que já não
acontece desde a quinta jornada.
Um golo de Ricardo Pessoa, de
grande penalidade, aos 30 minu-
tos, a castigar uma mão de Nuno
Reis, colocou o Moreirense a
ganhar, mas o Olhanense selou a
igualdade final já para lá dos 90,
com um remate bem colocado
do médio Lucas. 

Num jogo de muita luta e en-
trega, disputado em vários mo-
mentos debaixo de intensa chu-
va - entre duas equipas aflitas na
tabela classificativa - jogou me-
lhor a equipa da casa durante um
período mais largo e entrou
forte, colocando-se em vanta-
gem no marcador à passagem da
meia-hora.

Ricardo Pessoa, na conversão
de uma grande penalidade,
apontou o golo dos cónegos e a
verdade é que, a partir daí, a for-

mação da casa soube gerir a pre-
ciosa vantagem até aos últimos
minutos. No entanto, não teve a
serenidade suficiente para matar
o jogo e aproveitar as oportu-
nidades criadas, já que esteve
várias vezes perto de fazer o se-
gundo. 

O Olhanense demorou a reagi-

ra, mas o técnico Cajuda mexeu
na equipa e viu frutos, por via de
um remate inspirado de Lucas
Sousa, a bola ainda bateu nos
dois postes e entrou. 

Com este resultado, o Olha-
nense mantém-se um ponto aci-
ma do Moreirense, que perma-
nece da zona de despromoção.

Balde d’água fria nos descontos
O Moreirense desperdiçou a oportunidade de sair dos lugares de despromoção, ao ceder um empate com o Olha-
nense, já para lá dos 90. Cónegos estiveram em vantagem, mas Lucas Sousa empatou perto do apito final.

MOREIRENSEFC

Moreirense esteve em vantagem, mas sofreu o empate nos descontos

I LIGA

> Ricardo Pessoa abriu o marcador, de grande penalidade, mas Lucas Sousa empatou nos descontos.

22.ª JORNADAMOREIRENSE E OLHANENSE EMPATAM (1-1)

lll

“Faltou o quase. Era um jo-
go muito importante para
nós. Animicamente, era
fundamental ganhar pe-
rante um adversário direc-
to, em casa. Mas infeliz-
mente não foi possível.
Foi um jogo muito disputa-
do, com muita garra, mas
pouco esclarecimento”.

Augusto Inácio (técnico Moreirense)

lll

“O golo veio permitir que 
o resultado final não fosse
uma tremenda injustiça.
Empate é mais que justo
pelo caudal de jogo que
criámos e a justiça chegou
no final. Fomos sempre 
superiores.”

Manuel Cajuda (técnico Olhanense)

Intervalo
1-0

Subst i tuições Christian Kinkela por Fábio Es-
pinho (58m), Jorge Chula por Wagner (58m),
Tiago Targino por David Silva (59m), Tiago Ter-
roso por Leandro (70m), Luís Filipe por Thalles
(81m) e Pintassilgo por Diego Gaúcho (90m).

D isc ip l ina cartão amarelo para Tiago Terroso
(10m), Tiago Targino (21m), Pintassilgo (55m) e
Ricardo Andrade (84m).

Golos Ricardo Pessoa (30m gp) e Lucas Sousa
(90m).

Ricardo Andrade
Ricardo Pessoa
Anilton Júnior
Aníbal
Florent
Filipe Gonçalves
Vinicius
Jorge Chula
Pintassilgo
Christian Kinkela
Ghilas

Bracalli
Luís Filipe
Nuno Reis
André Micael
Jander
Lucas Sousa
Tiago Terroso
Rui Duarte
Tiago Targino
Babanco
Djaniny Semedo

1 1
MOREIRENSE OLHANENSE

PARQUE JOGOS C.J. ALMEIDA FREITAS

Augusto Inácio Manuel Cajuda

Árbitro Joao Ferreira (Setúbal)

VITÓRIA DE GUIMARÃES

Rui Vitória promove Diogo Lamelas 
e João Pedro à equipa principal
As chamadas de Diogo Lamelas e João Pedro, da equipa B, são os
destaques dos convocados do Vitória de Guimarães para a deslocação
ao reduto do Vitória de Setúbal, esta segunda-feira, a contar para a
22.ª jornada da I Liga.
Os dois jovens que alinham habitualmente na equipa secundária dos
vimaranenses foram chamados pelo treinador, Rui Vitória, para colmatar
as saídas de Barrientos e Marco Matias, que fizeram o caminho inverso.
Addy, Dinis e Hernâni continuam lesionados.
Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 27 pontos, e Vitória de
Setúbal, 11.º, com 23, defrontam-se pelas 20 horas, no Estádio do
Bonfim, jogo que será arbitrado por Olegário Benquerença. A lista dos
18 convocados é a seguinte: guarda-redes: Douglas e Preto; defesas:
Alex, El Adoua, N'Diaye, Paulo Oliveira, Kanu e Luís Rocha; médios:
André, Leonel Olímpio, João Pedro, Tiago Rodrigues e Crivellaro;
avançados: Amidó Baldé, Diogo Lamelas, Ricardo, Soudani e Jona.

Publicidade

ELECTRO MINI PREÇO Iluminação

Visite a Casa mais completa em: 
CANDEEIROS DE TECTO 

• MESA • PÉ • ABAT-JOURS aos Melhores Preços

Rua Luís Soares Barbosa, 23 - BRAGA (a seguir ao Braga Parque) - Abertos de Segunda a Sábado, das 10h00 às 19h30
electrominipreco@hotmail.com
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Goleada pesada no Estádio da
Luz. O Gil Vicente sofreu uma
derrota dura frente ao Benfica,
por claros 5-0, num jogo que se
transformou em fácil demais
para as águias, perante o desca-
labro de ideias dos gilistas. Com
este desaire, a equipa de Barce-
los está a dois pontos da linha
d’água e tem pela frente uma du-
ra caminhada tendo em vista a
manutenção, já os encarnados
cimentaram a liderança do cam-
peonato, somam mais dois pon-
tos do que o FC Porto. 

O Gil até deu o primeiro sinal,
com um remate de Luís Manuel
a tentar surpreender Artur, mas
pela frente encontrou um Benfi-
ca de forma intensa e demolido-
ra - numa mudança plena em re-
lação ao jogo com o Bordéus -
que chegou cedo à vantagem,
com um autogolo de Luís Mar-
tins. Grande abertura de Enzo
Pérez a destacar Maxi Pereira na
área, o remate do lateral sofreu
um desvio em Luís Martis e
traiu Adriano, que ainda tocou
na bola. 

Dez minutos depois, a ala di-
reita voltou a provocar estragos,
com Salvio a entrar na área, a
tirar Luís Martins e Vítor Vinha
do caminho e a atirar cruzado
para o fundo da baliza, num

lance em que Adriano ficou mal
na fotografia.

O Gil Vicente procurou reagir
e subiu as suas linhas, mas não
teve capacidade para travar a
eficácia dos encarnados. Aos 33
minutos, Ola John lançou Mel-
garejo que, de ângulo apertado,
colocou a bola sobre Adriano. 

O terceiro golo acabou por di-
tar a goleada final, com os gilis-
tas de cabeça perdida e a come-

terem erros atrás de erros. O
melhor que fizeram na primeira
parte foi um remate de André
Cunha, que atirou contra Artur.

Na segunda parte, o jogo es-
teve mais aberto e o Gil ainda
tentou corrigir e reagir, mas o re-
mate de João Vilela foi desviado
pela trave. Pouco depois foi
Hugo Vieira a aparecer com es-
paço sobre a esquerda e a atirar
colocado por cima de Artur e da

trave.
Mais exposto, o Gil acabou por

ver o Benfica ampliar o mar-
cador, por intermédio de Lima, a
finalizar ao segundo poste.

O avançado brasileiro esteve
muito perto de bisar, tal como
Cardozo, mas foi Gaitán que o
assinou o quinto golo. Desmar-
cação de Salvio e assistência
para Gaitán, que conclui ao se-
gundo poste, em cima dos 90.

Galos degolados pelas águias
O Gil Vicente trouxe do Estádio da Luz uma goleada frente ao Benfica, por 5-0. Derrota pesada a complicar as con-
tas dos gilistas, que estão a dois pontos da linha de água e enfrentam agora um ciclo difícil de jogos.

DR

Paulo Arantes numa disputa de bola com Melgarejo

Maxi Pereira,
Salvio, Melgarejo, 

Lima e Gaitán foram os
marcadores de serviço

num jogo resolvido 
logo na primeira

parte.

I LIGA

> Cláudio viu o quinto amarelo na Luz e falha o jogo de sexta-feira com o Sp. Braga.

22.ª JORNADABENFICA GOLEOU GIL VICENTE (5-0)

Intervalo
3-0

Subst i tuições Adriano por Murta (46m), Brito
por Valdinho (60m), Ola John por Aimar (68m),
Vitor Vinha por Yero (72m), Enzo Pérez por
Nicolás Gaitán (76m) e Lima por Carlos Martins
(83m).
Discipl ina cartão amarelo para Cláudio (55m).
Go los Luís Martins (12m pb), Salvio (23m),
Melgarejo (33), Lima (63m) e Gaitán (90m).

Artur
Maxi Pereira
Garay
Jardel
Melgarejo
Salvio
Matic
Enzo Pérez
Ola John
Lima
Cardozo

Adriano
Paulo Arantes
Sandro
Cláudio
Vítor Vinha
João Vilela
André Cunha
Luís Manuel
Brito
Hugo Vieira
Luís Martins

5 0
BENFICA GIL VICENTE

ESTÁDIO DA LUZ

Jorge Jesus Paulo Alves

Árbitro Duarte Gomes (A.F. Lisboa)

> redacção

O técnico do Gil Vicente consid-
era que o jogo ficou marcado pe-
lo golo madrugador do Benfica.
Apesar da derrota, Paulo Alves
considera ter sido um bom jogo
dos gilistas. “Este jogo ficou
marcado pela forma como o
Benfica marcou cedo, num auto-
golo. É difícil explicar este re-
sultado, uma derrota por 5-0, e
que penso que não traduz o que
se passou no relvado. Acho que
a minha equipa fez um bom jo-
go, teve oportunidades, mas não
temos o poderio do Benfica que

aproveitou todas as oportunida-
des que criou, ao contrário de
nós que não aproveitámos nen-
huma. Sofrer cinco golos mostra
que nos faltou agressividade,
mas de resto tivemos boa circu-
lação de bola, pressionámos
bem, jogámos no campo todo,
enfim. Temos de galgar terreno
rapidamente. Não merecíamos
um resultado tão pesado”, fri-
sou, garantindo que não teme a
contestação dos adeptos.

“Tenho de compreender, de
aceitar e de nunca deixar de fa-
zer o meu trabalho. Temos tido
alguns problemas ao longo da

época, mas estamos vivos, esta-
mos acima da linha de água e
temos de lutar até ao fim. Acre-
dito que somos capazes de dar a
volta a esta situação”, rematou.

Jorge Jesus: “resultado ideal”
Do lado do Benfica, técnico

Jorge Jesus diz ter sido “o resul-
tado ideal”. “O Gil Vicente é
uma equipa que normalmente
nos cria dificuldades aqui no Es-
tádio da Luz, é verdade que saiu
daqui com 5-0, mas foi um ad-
versário que teve alguma quali-
dade em alguns momentos do
jogo”, explicou.

“O nosso objectivo era antes de
mais ganhar e em segundo lugar
ter qualidade, conseguimos fa-
zer isso, portanto foi um jogo
bem conseguido. O Benfica tem
dois pontos de avanço, mas não
são esses dois pontos que mora-
lizam mais. A equipa esteve
sempre moralizada”.

Questionado se o resultado foi
uma resposta aos adeptos, Jesus
esclareceu: “não houve resposta
a ninguém. Não damos resposta
a ninguém, trabalhamos e jo-
gamos para os adeptos do Benfi-
ca e queremos estar em comu-
nhão com eles”.

PAULO ALVES DIZ QUE EQUIPA ESTÁ VIVA

“Temos de galgar terreno rapidamente”
lll

“Sabíamos das dificul-
dades. Tínhamos uma 
estratégia, que caiu nos
primeiros minutos com o
golo do Benfica. Mas este
jogo em nada vai abalar 
o nosso objectivo. A per-
manência está bem viva.
São jogos em que não 
somos favoritos. Não o
éramos hoje [ontem], mas
em casa jogamos sempre
para ganhar. Tenho a
certeza de que o grupo vai
unir-se e não nos vão 
ganhar facilmente.”

Hugo Vieira (avançado Gil Vicente)
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A Associação Comercial de Braga
(ACB) promove de 25 a 29 de Mar-
ço a segunda edição da iniciativa
‘Braga – Moda em Movimento’ que
irá decorrer em diversos locais do
centro da cidade.

Trata-se de uma iniciativa inédita
de promoção e dinamização do co-
mércio local, com vista a demons-
trar a qualidade da oferta de moda
do comércio de Braga através de
diversos desfiles, realizados du-
rante a semana e em várias zonas
pedonais do centro histórico da

cidade com maior fluxo de con-
sumidores.

Estes desfiles serão a oportunida-
de para os empresários apresenta-
rem ao público as suas colecções
para a nova estação Primavera/Ve-
rão 2013, promovendo a aproxi-
mação entre as lojas comerciais e
os clientes, num ambiente dinâmi-
co e descontraído. 

Será uma passagem de modelos
distinta, com os manequins a sair
directamente das lojas, num espec-
táculo de movimento, cor e música

que irá animar os dias da Semana
da Moda de Braga. 

A ACB informa ainda que para as
lojas que se encontram fora das
zonas pedonais do centro da cidade
ou em centros comerciais e quei-
ram participar, a organização reser-
vará um espaço ao ar livre com todo
o layout para que se possam fazer
os desfiles em horário e dias a de-
finir.

Os empresários interessados em
participar, devem consultar os ser-
viços da ACB.

A Associação Comercial de Braga
(ACB) promove, durante o próximo
mês de Abril, a iniciativa ‘Sugestões
de Beleza’, convidando todas as em-
presas da área da beleza, estética e
bem-estar.

À semelhança das iniciativas ante-
riores realizadas com os sectores da
pastelaria e restauração, a ACB pre-
tende promover de forma colectiva
os melhores estabelecimentos da
área da beleza, estética e bem-estar
através do roteiro ‘Sugestões de
Beleza’. 

Esta iniciativa tem por objectivo di-
vulgar os espaços, os diversos ser-
viços e tratamentos, impulsionar a
oferta diversificada que gera valor
acrescentado à região, motivar os
consumidores a preferirem os ser-
viços locais e sensibilizar para os
benefícios económicos e sociais

desse comportamento. 
Assim como sensibilizar os em-

presários para implementar técnicas
de marketing/merchandising, me-

lhorar a apresentação do produto/
serviço, afixar cartazes ou flyers para
informar ao consumidor da qualida-
de e da diferenciação do produto.

A dinâmica desta iniciativa decor-
rerá durante os dias do mês de Abril,
ou seja, de segunda a sexta-feiras. 

Cada estabelecimento efectuará

durante um dia da semana, uma pro-
moção de um tratamento/serviço
com que pretende diferenciar-se da
concorrência, com uma campanha
do tipo ‘Em Abril Leve companhia –
dois tratamentos pelo preço de um’. 

‘CORREIO DO MINHO’ E ‘ANTENA
MINHO’ JUNTAM-SE 

AO PROJECTO
A organização garantirá que, em

cada dia, não estará em promoção
mais do que um estabelecimento e
desta forma permitir que o público
possa partir à descoberta de novas
experiências numa lógica de roteiro.

Na organização desta iniciativa,
juntam-se o jornal ‘Correio do Mi-
nho’ e a rádio ‘Antena Minho’. 

Durante o dia de promoção de cada
estabelecimento, a rádio ‘Antena
Minho’ estará em directo a partir do
estabelecimento e na edição do dia
seguinte do jornal ‘Correio do Mi-
nho’ sairá uma reportagem referente
à promoção, onde será dada a co-
nhecer a história do estabelecimen-
to, os serviços/tratamentos bem co-
mo toda a dinâmica desse dia. 

Os empresários interessados em
participar no roteiro ‘Sugestões de
Beleza’, devem consultar os serviços
da ACB.

‘Sugestões de Beleza’

Em Abril leve companhia 
e aproveite a promoção

D.R.

Roteiro ‘Sugestões de Beleza’ vai realizar-se em Abril

D.R.

Primeira edição da ‘Braga - Moda em movimento’ decorreu em Setembro

Moda em Movimento de regresso
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A formação de jovens e a apren-
dizagem ao longo da vida são hoje
realidades incontornáveis na nossa
sociedade.

Sendo a Associação Comercial de
Braga (ACB) um dos grandes pro-
motores de formação profissional na
região, o jornal ‘Correio do Minho’
foi saber a opinião do presidente da
instituição, Domingos Macedo Bar-
bosa, sobre esta temática e conhe-
cer o plano de formação da associa-
ção para 2013.

C o r r e i o  d o  M i n h o  ( C M ) :  A
estratégia de actuação da ACB
na  á r ea  da  f o rmação  p ro f i s -
s i o n a l  e n q u a d r a - s e  n o  d e -
sígnio nacional  e europeu de
s e  p r o m o v e r  e  v a l o r i z a r  a
aprendizagem ao longo da vi-
da e a qual i f icação dos jovens
para o exercício de uma pro-
f issão?

Domingos  Macedo  Ba rbosa
( D M B ) : Sem dúvida que sim. A
ACB enquanto entidade que repre-
senta e defende os interesses dos
seus associados e da comunidade
empresarial em geral, considera co-
mo um dos pilares fundamentais da
sua actuação a aposta na formação
profissional de jovens e adultos.
Nesta matéria, agimos em conso-
nância com os desafios e compro-
missos assumidos em sede de con-
certação social, em domínios rela-
cionados com a aprendizagem ao
longo da vida, emprego, ensino e
formação profissional. 

Recordo que Portugal tem encara-
do de forma pró-activa a elevação
dos níveis de qualificação dos nos-
sos jovens e população activa, tendo
nos últimos anos sido canalizados
para este domínio avultados recur-
sos financeiros oriundos de progra-
mas nacionais e comunitários. A
nossa economia encontra-se sujeita
a crescentes níveis de competitivi-
dade e concorrência, pelo que as
nossas empresas e recursos huma-
nos têm de prestar uma maior aten-
ção à necessidade de uma perma-
nente aquisição de novos conheci-

mentos e competências.
Neste contexto, a ACB está a di-

namizar um dos mais ambiciosos
planos de formação dos últimos
anos, englobando oferta formativa
para jovens que desejem completar
o 12.º ano e obter ao mesmo tempo
uma qualificação profissional e, no
âmbito das designadas formações
modulares certificadas, estamos
com uma oferta forma-
tiva diversificada para
activos do sector ter-
ciário, dando-se priori-
dade a áreas de forma-
ção de interesse para
ao comércio, hotelaria
e restauração, serviços
e turismo. 

CM: Que ofer ta a
ACB d ispon ib i l i za
aos jovens? 

DMB: No âmbito de

um protocolo de cooperação cele-
brado com o IEFP para o regime da
aprendizagem, a ACB retomou em
2009 uma forte tradição que possuía
ao nível da formação inicial, passan-
do a oferecer cursos aos jovens que
desejassem obter, em simultâneo, a
equivalência ao 12.º ano de escola-
ridade e uma qualificação profissio-
nal em regime de alternância desen-

volvida ao longo de três períodos de
formação. 

Para acesso a estes cursos, basta
que os jovens candidatos tenham o
9.º ano de escolaridade e idade infe-
rior a 25 anos, usufruindo de assi-
naláveis regalias, como sejam o
acesso directo a estágios em empre-
sas indicadas pela ACB, bolsa de
profissionalização, bolsa de material
de estudo, subsídios de refeição e
despesas de transporte. 

Neste momento, a ACB está a for-
mar 26 técnicos de cozinha e paste-
laria e 20 técnicos de mecatrónica
automóvel. Desde 2009, já forma-
mos dezenas de técnicos em áreas
como o vitrinismo, secretariado, in-
formática, desenho gráfico, turismo,
controlo da qualidade alimentar e
mesa e bar. Temos inscrições aber-
tas para novos cursos em cozinha/
pastelaria, controlo da qualidade ali-
mentar, vendas, mecatrónica au-

tomóvel, entre outros. Estes cursos
de formação são uma efectiva e rele-
vante alternativa aos modelos tradi-
cionais de ensino secundário, na
medida em que potenciam a apren-
dizagem para o exercício de uma
profissão e, sobretudo, privilegiam a
assimilação de uma cultura profis-
sional em detrimento de uma cultura
meramente académica e escolar.

C M :  E m  q u e  m e d i d a  e s s a
ofer ta  é aprovei tada e valor i-
zada pelas empresas?

DMB: No sistema de aprendiza-
gem as empresas desempenham um
papel fundamental e decisivo no
processo de aquisição de conheci-
mentos e competências práticas dos
formandos. A componente de forma-
ção em contexto de trabalho é muito
apreciada e valorizada pelas empre-
sas que acolhem jovens destes cur-
sos. A formação teórica em sala re-
presenta apenas 1/3 da duração total
destes cursos e assume uma função
de complementariedade na aquisi-
ção de competências dos forman-
dos. Trata-se de um sistema de ensi-
no/aprendizagem que privilegia a
metodologia do ‘aprender fazendo’,
sendo, por isso, muito valorizado
pelas empresas. A receptividade das
empresas para acolherem estagiá-
rios destes cursos é excelente, sinal
de que estamos perante uma moda-
lidade de formação inicial que se
ajusta às necessidades do nosso
tecido empresarial.

Apesar das actuais dificuldades ao
nível da criação de emprego, o grau
de integração no mercado de traba-
lho e empregabilidade destes técni-
cos é muito superior ao que se veri-
fica nas restantes modalidades de
ensino. 

CM: Em re lação à  formação
contínua de act ivos,  que ofer-
t a  a  A C B  v a i  d i n a m i z a r  e m
2013?

DMB: Neste importante domínio
de actuação da ACB, estamos a rea-
lizar acções de formação para em-
presários, dirigentes, quadros de
empresas, desempregados e demais
população em idade activa, cuja
oferta é permanentemente divulgada
pelos nossos Serviços Técnicos.
Fazemo-lo conscientes da importân-
cia destas acções, quer para a ele-
vação das qualificações dos recur-
sos humanos quer para a introdução
de melhorias no desempenho eco-
nómico e empresarial das empresas.

ENTREVISTA A DOMINGOS MACEDO BARBOSA

Plano de formação é o “mais
ambicioso” dos últimos anos

D.R.

Presidente da Associação Comercial de Braga (ACB), Domingos Macedo Barbosa, fala da importância da formação

“A receptividade das empresas
para acolherem estagiários
destes cursos é excelente, sinal
de que estamos perante uma
modalidade de formação inicial
que se ajusta às necessidades
do nosso tecido empresarial”,
admitiu o presidente da
Associação Comercial de Braga.
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Com 30 anos de experiência na
área da formação profissional, a As-
sociação Comercial de Braga (ACB)
conquistou um espaço próprio no
mercado da formação para empre-
sários e activos da nossa região, fru-
to do conhecimento profundo das
necessidades das empresas e dos
profissionais dos sectores que repre-
senta e, também, da qualidade da
formação que disponibiliza. 

Na actualidade, a formação con-
tínua e a aprendizagem ao longo da
vida são áreas estratégi-
cas para o desenvolvi-
mento da nossa econo-
mia, sociedade e país.
A ACB desenvolveu,
desde sempre, activi-
dades de promoção/di-
fusão de informação e
conhecimento útil para
a comunidade empre-
sarial que representa,
procurando actuar so-
bre as grandes áreas
funcionais das empre-
sas, como a gestão,
contabilidade e fiscalidade, trabalho
e relações laborais, marketing e ven-
das, higiene e segurança no traba-
lho, segurança alimentar, ferramen-
tas da qualidade, secretariado, aten-
dimento e trabalho administrativo. 

É precisamente nestas áreas funda-
mentais para uma boa gestão das
nossas empresas que a ACB dispõe
de uma oferta muito diversificada de
acções de formação de curta dura-
ção para realizar em 2013 e 2014. 

Trata-se de formação com uma du-
ração de 25 ou 50 horas que é total-
mente gratuita para as empresas e
profissionais abrangidos.

CM: Para as empresas e pro-
f issionais,  que vantagens po-
derão ser destacadas?

D M B :  As formações modulares
certificadas são hoje um poderoso
instrumento para apoiar a gestão de
recursos humanos nas organizações. 

Na perspectiva das nossas empre-

sas, as formações modulares per-
mitem o devido ajustamento entre as
competências dos seus recursos hu-
manos e as necessidades e exigên-
cias da própria organização, quer es-
tas sejam de natureza operacional,
comercial, motivacional, tecnológica
ou organizacional. 

Na perspectiva dos activos/profis-
sionais esta formação contribui para
a construção de um percurso profis-
sional. Essa construção pode ser fei-

ta de forma flexível, ou seja, em
função da disponibilidade pessoal e
profissional.  

Pode-se ainda afirmar que a for-
mação profissional representa uma
vantagem competitiva a nível organi-
zacional e individual e que constitui
uma ferramenta de excelência aces-
sível à generalidade das pessoas,
num quadro bastante turbulento de
mudança e adaptação aos novos de-
safios que a actividade económica e
social nos coloca. 

CM:  No  domín io  da  f o rma-
ção ,  qua is  são  as  p r inc ipa i s
metas a at ingir  em 2013?

DMB:  No âmbito dos cursos de
aprendizagem pretendemos chegar
ao final deste ano com sete cursos
em funcionamento, contribuindo pa-
ra a formação inicial de 110 jovens e
sua integração em contextos de tra-
balho em dezenas de empresas da
nossa região. 

Relativamente à formação para em-
presários, dirigentes e quadros de
empresas estimamos uma actuação
que envolverá 52 empresas e mais
de 250 formandos.

No que respeita à formação para
activos, ou seja, na modalidade de
formações modulares certificadas,
contamos atingir um volume de for-
mação na ordem das 50.000 horas,
envolvendo cerca de 1.000 forman-
dos. Os custos associados a esta in-
tervenção, totalmente financiados
por fundos comunitários, estimam-
-se em 450.000 euros. 

ENTREVISTA A DOMINGOS MACEDO BARBOSA

“Ferramenta
acessível a todos”

D.R.

“A formação profissional 
representa uma vantagem 
competitiva a nível 
organizacional e individual e
constitui uma ferramenta  
de excelência acessível à 
generalidade das pessoas”,
lembrou ainda o presidente da
Associação Comercial de Braga,
Domingos Macedo Barbosa.
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A Associação Comercial de Braga
(ACB), enquanto associação empre-
sarial representativa do Comércio,
Turismo e Serviços, manifestou
preocupação com a recessão eco-
nómica em que Portugal está mer-
gulhada e, sobretudo, com a ausên-
cia de medidas de estímulo ao cres-
cimento da nossa economia. Para
além da reforma do Estado e da
Administração Pública, a ACB apela
à mobilização de vontades e es-
forços em torno do relançamento da
economia. 

O aumento da carga fiscal sobre as
empresas e cidadãos provocou uma
forte diminuição do poder de com-
pra, gerando mais encerramentos de
estabelecimentos, mais falências,
mais desemprego e mais degrada-
ção do nosso tecido produtivo e co-
mercial.

Sem medidas de estímulo ao
crescimento económico, emprego,
investimento privado e reforço da
competitividade das empresas e
economia, o país não vai recuperar
os níveis de confiança indispen-
sáveis para manter a coesão social e
superar esta grave crise económica.
A esmagadora maioria das empresas
dos sectores que a ACB representa
regista, nos últimos anos, uma acen-
tuada quebra no volume de negó-

cios, com efeitos dramáticos sobre o
emprego e a capacidade de manu-
tenção, desenvolvimento e susten-
tabilidade de muitos negócios. 

Adicionalmente, há fortes entraves
ao financiamento das empresas pelo

sistema financeiro. 
Para a ACB é fundamental criar

condições para um maior financia-
mento das empresas pela banca,
sendo esta uma forte alavanca para o
crescimento económico, criação de

emprego e relançamento da activi-
dade das empresas que predomi-
nantemente actuam no mercado in-
terno.

É de enaltecer, sublinha ainda a
ACB, o apoio que o Governo e o sis-

tema financeiro têm disponibilizado
ao tecido empresarial exportador.
Todavia, é imprescindível a disponi-
bilização de linhas de crédito bonifi-
cado aos restantes sectores da eco-
nomia portuguesa, no sentido de di-
namizar o mercado interno.

Para além do significativo aumento
da carga fiscal que se registou nos
últimos anos, as empresas do co-
mércio, turismo e serviços suportam
elevados custos fixos em áreas vi-
tais. A ACB defende, portanto, uma
progressiva redução destes custos e
encargos suportados pelas empre-
sas, como orientação estrutural para
o aumento da competitividade.

No actual contexto de grandes difi-
culdades para a nossa economia, a
ACB entende que deve prosseguir
com serenidade e o mais amplo
consenso possível o processo de re-
forma do Estado e da Administração
Pública. 

Neste domínio, são necessários
ajustamentos estruturais que muito
poderão contribuir para o relança-
mento da economia. 

Os parceiros sociais e as suas or-
ganizações de base (associações
empresariais e sindicatos) possuem
recursos, conhecimento e com-
petências relevantes para o desem-
penho de muitas funções de inte-
resse colectivo e público em vários
domínios da economia e sociedade.
Nesta matéria, a ACB entende que
deverão ser concertadas vontades e
esforços no sentido da delegação de
atribuições e competências aos par-
ceiros sociais e suas organizações
de base, assumindo o Estado e a
Administração Pública a regulação e
fiscalização da actividade dos agen-
tes económicos. 

PREOCUPADA COM RECESSÃO ECONÓMICA

Mobilizar vontades 
para relançar economia

D.R.

Associação Comercial de Braga apresentou um conjunto de orientações que visam o relançamento da economia

A ACB oferece aos associados e colaboradores o acesso a produtos e serviços
com descontos especiais, estabelecendo inúmeros protocolos:

Janeiro e Fevereiro:
*Reino Maravilhoso – operador Turístico – Descontos até 10%;
*Bracril – ReclamosLuminosos, Lda – Desconto de 10%;
*MTSAE – Consultoria, Higiene e Controlo Alimentar, Lda – Desconto de 20%;
*Nuclear II – Serviço, Lda – Desconto de 20%;
*Alento-Recurso Humanos e Consultoria, Lda – descontos até 60%;
Março:
*Creative Point, Lda – envio ilimitado de blinqs durante 1 mês;
*Decisões & Soluções (Barcelos) – consultoria financeira gratuita;
*Cerdeira – Turismo e Ambiente, Lda – Desconto de 10%; 
*Soccer Space – Desconto de 10%;
*Hoteis Heritage Lisboa – descontos até 20%.

PROTOCOLOS

O projecto ‘Portugal sou eu’ vai ser apresentado aos
empresários da região do Minho, no próximo dia 14, às
14.30 horas, no Hotel Mercure. 

A iniciativa é promovida pela Associação Industrial
Portuguesa, em parceria com a Associação Comercial
de Braga, e pretende dar a conhecer os benefícios e
condições de adesão a este projecto, cujo objectivo
principal é “a promoção de produtos industriais e agrí-
colas produzidos em Portugal e, consequentemente, au-
mentar o seu consumo”. 

As inscrições devem ser efectuadas junto dos serviços
da ACB. 

‘Portugal sou eu’ apresentado dia 14



redacção

Um auto-golo do bracarense Pa-
trão, na própria baliza, com cul-
pas do guarda-redes Cristiano, e
outro já a dois minutos do apito
final deram ontem ao Olivei-
rense uma vitória sobre o Spor-
ting de Braga B, que esteve a
vencer durante a maior parte do
encontro. 

Bracarenses estiveram
a vencer até ao minuto 77

Os arsenalistas marcaram
primeiro, aos 8 minutos, por
Palmeira e estiveram a ganhar
até aos 77 minutos, quando Pa-
trão teve a infelicidade de meter
a bola na baliza de Cristiano. No
primeiro golo, Piqueti colocou a
bola para Palmeira, livre de mar-
cação, cabecear, colocando os
bracarenses em vantagem.

A Oliveirense procurou logo
reagir e os bracarenses passaram
a jogar em contenção.

O guardião bracarense saiu mal

num canto aos 77 minutos,
fazendo a bola bater em Patrão
antes de entrar na baliza. 

O mesmo Patrão voltou a ter
azar, num lance de ataque em
que, com o guarda-redes da
Oliveirense já batido, atirou ao
poste. Quando já se prenunciava
o apito final com divisão de pon-
tos, eis que num ataque da
Oliveirense pela direita, Capela
cruza e Rui Lima conclui com
êxito.

Cristiano expulso 
após sofrer segundo golo

Cristiano, o guardião dos bra-
carenses, protestou com o ár-
biotro, viu o segundo cartão
amarelo e o correspondente ver-
melho. O Sporting de Braga B
terminou a jogar com dez e com
um guarda-redes de recurso, Tia-
go, e já sem tempo para voltar a
discutir o resultado.

Com esta derrota, os pupilos de
António Conceição continuam
em posição intranquila na tabela
classificativa.

4 // Correio do Minho 19 de Janeiro 2019 11 de Março 2012 Correio do Minho // 23

II LIGA

>Vitória de Guimarães B derrotado em casa pelo Benfica B.

31.ª JORNADA“LEÕES” NA PRÓXIMA RONDA EM DEFESA DO TERCEIRO LUGAR

R E S U L T A D O S TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Belenenses 75 31 23 6 2 57 24 14 1 0 26 5 9 5 2 31 19
2. Arouca 53 31 15 8 8 48 34 11 3 2 31 10 4 5 6 17 24
3. Sporting B 51 31 13 12 6 47 33 6 9 1 28 20 7 3 5 19 13
4. Leixões 50 31 13 11 7 35 26 10 4 1 23 11 3 7 6 12 15
5. St. Clara 49 31 13 10 8 45 35 8 6 2 24 15 5 4 6 21 20
6. Oliveirense 49 31 13 10 8 43 36 10 3 3 26 15 3 7 5 17 21
7. Porto B 47 31 12 11 8 39 33 8 6 2 24 14 4 5 6 15 19
8. Penafiel 46 31 13 7 11 33 29 10 2 3 23 10 3 5 8 10 19
9. D. Aves 46 31 11 13 7 35 34 6 6 3 16 16 5 7 4 19 18

10. Benfica B 45 31 12 9 10 51 40 7 5 3 29 19 5 4 7 22 21
11. U. Madeira 44 31 10 14 7 36 32 6 6 3 19 14 4 8 4 17 18
12. Portimonense 44 31 12 8 11 42 40 8 5 2 23 15 4 3 9 19 25
13. Tondela 44 31 12 8 11 39 39 8 2 5 25 21 4 6 6 14 18
14. Naval 39 31 9 12 10 40 42 6 5 4 19 17 3 7 6 21 25
15. Feirense 36 31 9 9 13 43 48 6 7 2 25 17 3 2 11 18 31
16. Marítimo B 34 31 10 4 17 28 35 7 4 5 18 12 3 0 12 10 23
17. Atlético CP 34 31 9 7 15 35 47 8 3 5 23 21 1 4 10 12 26
18. Sp. Braga B 29 30 7 10 13 27 37 4 6 6 13 18 3 4 7 14 19
19. Trofense 28 31 6 10 15 24 42 5 6 5 15 15 1 4 10 9 27
20. Sp. Covilhã 26 31 5 11 15 27 41 5 4 7 16 17 0 7 8 11 24
21. V. Guimarães B 23 30 4 11 15 14 34 3 7 4 8 8 1 4 11 6 26
22. Freamunde 21 31 4 9 18 27 54 2 5 9 18 33 2 4 9 9 21

Tondela, 1; Feirense, 2
V. Guimarães B, 0; Benfica B, 2
Penafiel, 2; Naval, 1
Portimonense, 1;Belenenses, 2
D. Aves, 1; U. Madeira, 1
Leixões, 1; Arouca, 0
Marítimo B, 3; Trofense, 0
Atlético CP, 2; Freamunde, 2
Sp. Covilhã, 1; Porto B, 2
Sporting B, 1; St. Clara, 3
Oliveirense, 2; Sp. Braga B, 1

II LIGA DE FUTEBOL

JORNADA 31

PONTOS

P R Ó X I M A  J O R N A D A

Belenenses - Leixões
U. Madeira - Portimonense
Naval - Oliveirense
Sp. Braga B - Sporting B
St. Clara - Sp. Covilhã
Porto B - Atlético CP
Freamunde - Marítimo B
Trofense - Arouca
Tondela - D. Aves
Benfica B - Penafiel
Feirense - V. Guimarães B

Sporting B derrotado pelo 
Stª Clara antes de visitar Braga
À 31.ª jornada da II Liga, que contou com cinco vitórias fora
de portas e três triunfos dos que jogaram em “casa”, o
Sporting B, que tem prevista para dia 17, na próxima
jornada, uma visita ao Sporting de Braga B, foi nesta 31.ª
ronda derrotado em Lisboa  (1-3) pelos açoreanos do Santa
Clara. Com este desaire, os “leões” perderam a
oportunidade de recuperar o segundo lugar, detido pelo
Arouca.
Frente aos verde-brancos, os “arsenalistas”, que sofreram
uma derrota inglória na visita à Oliveirense, depois de terem
estado a vencer durante quase todo o encontro (ver texto
abaixo), poderão não contar com o guarda-redes Cristiano.
A formação leonina virá a Braga defender o terceiro lugar
com apenas um ponto de vantagem sobre o Leixões. 
O Vitória de Guimarães B, que nesta jornada não evitou, na
“cidade-berço” a derrota diante do Benfica, agrava a
posição: é penúltimo, com apenas mais dois pontos do que
o ‘lanterna-vermelha’ Freamunde, que foi a Lisboa empatar
com o Atlético. Ainda em posição de despromoção,
continua o Covilhã, que nesta ronda foi batido em casa pelo
FC Porto B.
No cume da classificação, com vantagem de vinte e dois
pontos sobre o segundo, como quem já não pertence a este
campeonato, o Belenenses foi vencer a Portimão.
Na próxima jornada, além do já referido jogo do Sporting
em Braga, ressalta a visita do Leixões ao Restelo, onde a
turma de Matosinhos ataca o, ainda leonino, terceiro lugar.

ERRO DO GUARDA-REDES CRISTIANO NO LANCE INFELIZ DE PATRÃO

Auto-golo e minutos finais
fazem da vantagem derrota

Intervalo
0-1

Subst i tu ições Carela por Ivan Santos (37m),
Diogo por Guima (54m), Piqueti por Diogo Sil-
vestre (60m), Avto por Carlitos (62m), Nuno Va-
lente por Tiago (65m), Rabiola por Xavier (82m)
Discipl ina cartão amarelo para Piqueti (31m),
Diogo (39m), Manoel (48m), Paulinho (57m),
Cristiano (71m e 88m), Guima (86) e Emídio
Rafael (89). Cartão vermelho para Cristiano
(88m).
Golos Palmeira (8 m), Patrão (78m, p.b) e Rui
Lima,(88m).

João Pinho
Capela
Diego
Banjai
Paulinho
Diogo
Zé Pedro
Rui Lima
Carela
Avto
Barry

Cristiano
Ezequiel
Palmeira
Gonçalo
Emídio Rafael
Nikiema
Patrão
Nuno Valente
Piqueti
Rabiola

Manoel

2 1
OLIVEIRENSE SP. BRAGA B

ESTÁDIO CARLOS OSÓRIO

João de Deus Toni

Árbitro Paulo Baptista (Portalegre)

DR

Guarda-redes da equipa B do Sp. Braga, Cristiano, foi expulso

Publicidade

BRAGA: 253 271 764      GUIMARÃES: 253 552 385
www.grupoescapcar.com

CATALIZADORES E FLEXÍVEIS DE ESCAPE
LIMPEZA DE FILTROS DE PARTÍCULAS
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FUTEBOL NACIONALLIMIANOS EMPATA E ATRASA-SE NA CORRIDA PELA SUBIDA

R E S U L T A D O S TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Mirandela 46 23 14 4 5 31 19 8 3 0 19 7 6 1 5 12 12
2. Chaves 42 23 11 9 3 31 15 7 4 1 20 6 4 5 2 11 9
3. Ribeirão 42 23 11 9 3 31 18 8 4 0 20 8 3 5 3 11 10
4. Vizela 40 23 11 7 5 29 18 7 3 1 19 8 4 4 4 10 10
5. Limianos 38 23 10 8 5 26 18 6 5 0 12 3 4 3 5 14 15
6. Famalicão 35 23 9 8 6 31 21 6 2 3 20 10 3 6 3 11 11
7. Fafe 32 23 8 8 7 27 19 7 4 1 20 7 1 4 6 7 12
8. Boavista 32 23 8 8 7 33 31 6 4 2 21 13 2 4 5 12 18
9. Tirsense 31 23 7 10 6 25 27 6 4 2 15 10 1 6 4 10 17

10. Varzim 28 23 5 13 5 20 18 5 5 2 13 8 0 8 3 7 10
11. Vilaverdense 26 23 6 8 9 16 28 5 4 2 9 7 1 4 7 7 21
12. Amarante 25 23 5 10 8 25 24 2 6 4 13 11 3 4 4 12 13
13. Gondomar 24 23 4 12 7 17 18 1 8 2 4 5 3 4 5 13 13
14. Joane 18 23 4 6 13 19 34 3 3 5 10 13 1 3 8 9 21
15. Infesta 15 23 4 3 16 19 44 2 2 8 13 27 2 1 8 6 17
16. Padroense 14 23 3 5 15 12 40 2 3 6 8 13 1 2 9 4 27

Chaves, 0; Varzim, 0
Tirsense, 1; Amarante, 1
Infesta, 0; Boavista, 4
Fafe, 1; Gondomar, 0
Ribeirão, 2; Joane, 1
Limianos, 1; Famalicão, 1
Mirandela, 3; Vilaverdense, 0
Padroense, 1; Vizela, 2

II DIVISÃO NACIONAL JORNADA 23

PONTOS

P R O X I M A  J O R N A D A

Amarante - Varzim
Boavista - Tirsense
Gondomar - Infesta
Joane - Fafe
Famalicão - Ribeirão
Vilaverdense - Limianos
Vizela - Mirandela
Padroense - Chaves

> redacção

A equipa do Limia-
nos empatou ontem,
em casa, com o Fa-
malicão, a um golo, e
atrasou-se na luta
pela subida.

Quem continua a
acreditar é o Ribeirão
que venceu o Joane,
por 2-1, no dérbi
concelhio famali-
cense, e mantém o
terceiro lugar com os
mesmos 42 pontos
que o segundo classi-
ficado, Chaves, e me-
nos quatro pontos
que o líder Miran-
dela.

Ribeirão vence dérbi com Joane

R E S U LTA D O S

1. Bragança 22 15 4 3 41 14 49

2. Stª Maria 22 12 7 3 35 14 43

3. Vianense 22 12 6 4 30 15 42

4. Ronfe 22 12 5 5 36 19 41

5. Taipas 22 9 8 5 27 20 35

6. Marinhas 22 10 4 8 40 24 34

7. Mª da Fonte 22 8 7 7 30 31 31

8. Ponte da Barca 22 8 3 11 22 28 27

9. Merelinense 22 6 5 11 29 35 23

10. Melgacense 22 5 5 12 20 55 20

11. Esposende 22 3 3 16 20 48 12

12. Monção 22 2 3 17 25 52 9

Marinhas, 4; Esposende, 0
Ronfe, 0; St. Maria, 1
P. Barca, 3; Melgacense, 0
Taipas, 5; Monção, 1
Maria Fonte, 1; Vianense, 3
Merelinense, 1; Bragança, 3

J V E D M S P

Maria da Fonte (AF Braga)

Ponte da Barca (AF Viana)

Merelinense (AF Braga)

Melgacense (AF Viana)

Esposende (AF Braga)

Monção (AF Viana)

DESPROMOVIDOS

III DIVISÃO - SÉRIE A JORNADA 22

R E S U LTA D O S

1. Oliveirense 22 14 7 1 30 10 49

2. Felgueiras 22 15 3 4 39 18 48

3. U. Paredes 22 11 6 5 35 18 39

4. P. Rubras 22 10 5 7 33 31 35

5. Lousada 22 9 7 6 28 25 34

6. Stª Eulália 22 9 5 8 32 31 33

7. Serzedelo 22 7 6 9 21 20 27

8. Lordelo 22 6 7 7 24 26 25

9. Vila Real 22 7 3 12 26 30 24

10. Vila Meã 22 5 7 10 29 47 22

11. Rebordosa 22 3 4 15 18 33 13

12. Leça 22 2 7 13 16 41 13

Pedras Rubras, 3; V. Meã, 3

Vila Real, 1; Serzedelo, 1

Felgueiras, 1; St. Eulália, 0

Paredes, 4; Leça, 0

Al. Lordelo, 1; Rebordosa, 0

Oliveirense, 3; Lousada, 1

J V E D M S P

Serzedelo (AF Braga)

DESPROMOVIDOS

III DIVISÃO - SÉRIE B JORNADA 22
III DIVISÃO NACIONAL

Oito clubes minhotos ainda
na luta pela subida à II divisão
Chegou ao fim a primeira fase do campeonato da III Divi-
são Nacional, que vai ser extinta no final desta temporada.
Na série A, cinco clubes minhotos - Santa Maria, Ronfe,
Vianense, Taipas e Marinhas - acompanham o Bragança
para a segunda fase da competição onde vão lutar pela
subida à II Divisão Nacional, sendo que sobem os dois
primeiros e os melhores terceiros das cinco séries que
compôem o campeonato.
Na série B, Oliveirense e Santa Eulália também passam à
segunda fase no lote dos seis primeiros.
Já o Serzedelo foi despromovido para os distritais da
Pró-Nacional da AF Braga, juntamente com Maria da Fon-
te, Merelinense e Esposende, da Série A.

Intervalo
1-1

S u b s t i t u i ç õ e s  Luis Rodrigues por Mobil
(49m), Tó Coentrão por Fábio (70m), Litcha por
Tony (72m), Jonas por Pedro (73m) e João
Manuel por Abiodun (80m). 
D i sc ip l i na cartões amarelos para Zé Gomes
(67m), Peitaça (69m), Ximena (71m), Gan-
cho (90+1m) e Capelo (90+3m).
Golos Pedrinha (1m), Peixoto (45m) Tansir (71 e
90+4m, g.p.). 

Peitaça 
Afonso 
Peixoto 
Hugo 
Bruno 
Jonas 
Tiago Gomes 
Matias 
Canetas 
João Manuel 
Salvador 

Ximena 
Rui Gil 
Tó Coentrão 
Litcha 
Pedrinha 
Luís Gancho 
Capelo 
Lemos 
Tamsir 
Zé Gomes 
Luís Rodrigues 

1 3
MERELINENSE BRAGANÇA

ESTÁDIO JOÃO SOARES VIEIRA

Hugo Santos Marcelo Alves

Árbitro Joel Sousa (AF Aveiro)  Intervalo
3-0

S u b s t i t u i ç õ e s  Paulo Silva por David Viana
(46m), Ramos por Pedro (53m), Serginho por
Campinhos (56m), Esteves por Marco (56m),
Makukula por Chupa (75m).
Discipl ina nada a assinalar. 
Golos Serginho (12 e 28m) e Makakula (45m).

Zé Pedro 
Zé Manel 
Paulo Silva 
Jorginho 
Peixoto 
Zé Francisco 
Hélder Feijó 
Serginho 
Amaral 
Arnaud 
Makukula

Nuno 
Samouco 
Carlos Alberto 
Agostinho 
Quim 
Tineiro 
Marcelo 
Esteves 
Ramos 
Pedro Alves 
Saul

3 0
PONTE BARCA MELGACENSE

ESTÁDIO MUNICIPAL P. BARCA 

Zeca Tó Leandro Vilas

Árbitro João Costa (AF Braga)  Intervalo
3-0

Subst i tuições Dedé por Diogo (52m), Miguel
por Rui Abreu (52m), Fabinho por Thomas
(68m), Nelson por Fábio Pimenta (82m), Micael
por Luis (83) e Chora por Paulo (87m) . 
D i s c i p l i n a cartões amarelos para Micael
(73m), Chora (76m) e Zezé (82m).
Golos Miguel (12m), Zezé (31m), Neves (34m),
Steven (72m), Rui Abreu (85m) e Diogo (89m).

João Nuno 
Saviola 
Mara 
Vitor 
Neves 
Ruben 
Dedé 
Miguel 
Berto 
Zezé 
Nelson 

Tiago 
Micael 
Miguel Sousa 
André Guedes 
Bina 
João 
Miguel Martins 
Márcio Nabeiro 
Chora 
Fabinho 
Steven

5 1
TAIPAS MONÇÃO

CAMPO DO MONTINHO 

Hélder Baptista Avelino Chio

Árbitro Bruno Costa  (AF Aveiro) Intervalo
2-0

Subst i tu ições Miquelino por Alex (46m), Zé
Barbosa por Abílio (59m), João Vítor por Peão
(61m), Manó por David Francês (56m), Diogo
por Peão (67m) e Zé Cruz por Bruno Nibra (68m).
Disc ip l ina cartões amarelos para Rica (43m)
Serra (44 e 50m) Peão do Marinhas (82m). 
Cartão vermelho: Serra (50m).
Golos Salgado (21m), Luis Amorim (26m, 66m
e 78m).

José Luís 
Luís Amorim 
Salgado 
Feiteira 
Gil 
Jerónimo 
Zé Barbosa 
João Vítor 
Chiquinho 
Barroso 
Zé Cruz 

Tozé 
Moreira 
Manó 
Rica 
Bruno 
Serra 
Miquelino 
Vicente 
André 
Carioca 
Diogo 

4 0
MARINHAS ESPOSENDE

COMPLEXO DESPORTIVO MARINHAS

Jó Faria Pedro Araujo

Árbitro Ivan Vigário (AF Porto) 

Marinhas cumpre
objectivo com
‘hat-trick’
de Luís Amorim 
Só a depender de si próprio
para confirmar o objectivo de
ficar nos seis primeiros, o
Marinhas goleou ontem, em
casa, o Esposende por 4-0.
Partida entre vizinhos  em que
o Marinhas a jogar no seu
terreno dominou a partida já
que a vitória era necessária
para as suas aspirações e com
Salgado a abrir o marcador aos
21 minutos foi construindo um
resultado volumoso, às custas
de um ‘hat-trick’ de Luís
Amorim, perante uma equipa
triste que não causou
embaraços a José Luis. 
Boa arbitragem. 

Intervalo
0-0

S u b s t i t u i ç õ e s  Luciano por Bruno Teixeira
(65m),  Vitor Hugo por Jean (73m), Fina por An-
dré Carvalho (76m), Arnold por Ribeira (77m),
Vasco por Ricardo (88m) e Pipo por Polo (88m). 
Discipl ina cartões amarelos para Arnold (22m)
Marquinhos (42m), André Ká (53m), Lucas
(72m), Tanela (79m) André Carvalho (90+2m),
Gustavo (90+3m) .
Golos Bertinho (48m) e Vasco (53m).

Litos 
Lucas 
Vitor Hugo 
Beck 
Vasco 
Arnold 
Gustavo 
Mickael 
Boris 
Tanela 
Jojó

Paiva 
Ângelo 
Marquinhos 
Rui Borges 
Pipo 
Luciano 
Fina  
Bertinho 
Talocha 
André Ká 
Ricardo Martins

1 1
LIMIANOS FAMALICÃO

CAMPO DO CRUZEIRO

Carlos Cunha Luis Teixeira 

Árbitro Carlos Reis (AF Porto) 
Auxiliares: Carlos  Campos e Bruno Ferreira 
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> miguel machado

O Vianense venceu, ontem, nos
Moinhos Novos, o Maria da
Fonte, por 3-1, na última jornada
da primeira fase do campeonato
nacional da III divisão, série A,
e confirmou a despromoção dos
marifontistas aos distritais da
Pró-Nacional da A.F. Braga, que
só um milagre podia evitar, pois
mesmo tendo ganho, precisava
de um deslize do Taipas ou do
Marinhas, que não aconteceu...

Num jogo onde a maior tran-
quilidade do Vianense fez a di-
ferença, Óscar, autor de dois go-
los, aos 23 e 74 minutos, foi o
‘carrasco’ do conjunto da Póvoa
de Lanhoso. 

Obrigado a ganhar, para ainda
sonhar com os seis primeiros, o
M.ª Fonte até entrou melhor e
logo aos seis minutos, Cardoso
rematou à barra da baliza de

Paulo Cunha. Contudo, mais efi-
caz, o Vianense fez dois golos de
rajada, num espaço de três minu-
tos. Primeiro por Óscar, aos 23,
a passe de Dani, e depois por
Branco, aos 26, desta vez com
Óscar na assistência, numa joga-
da tirada a papel químico do lan-
ce do primeiro golo. Lance pela

esquerda e toque fatal ao pri-
meiro poste.

O Maria da Fonte ainda reagiu
e apenas dois minutos depois re-
duziu o marcador, num remate
colocado de fora da área de João
Miguel, sem hipótese de defesa
para Paulo Cunha.

Até ao intervalo, os marifontis-
tas ainda apertaram em busca do
empate, mas sem sucesso.

Na segunda parte, o Maria da
Fonte entrou decidido a virar o
resultado, mas foi muito perdu-
lário. Quem não mata, morre... e
veio, novamente, ao de cima, a
maior eficácia do Vianense, que
mesmo sem fazer uma grande
exibição mostrou ser sempre su-
perior. Aos 70 minutos, o recém-
-entrado Miguel ainda deu um
primeiro aviso, mas valeu uma
enorme defesa do jovem guar-
dião Miguel II. Porém, aos 74,
Óscar deu o xeque-mate na par-

tida, com o 3-1, na conversão de
uma grande penalidade... mal
assinalada pelo fiscal de linha.

Com esta vitória a equipa de
Viana do Castelo confirmou a
passagem nos 'seis primeiros' à
fase seguinte do campeonato,
onde vai lutar pela subida de di-
visão, juntamente com Bragan-
ça, Santa Maria, Ronfe, Taipas e
Marinhas.

Já o Maria da Fonte falhou o
objectivo e vai jogar na fase de
descida, sendo que o melhor que
pode aspirar é ficar no sétimo lu-
gar e garantir uma vaga na Taça
de Portugal na próxima tempo-
rada. De resto, o destino do
clube marifontista já está traça-
do que é a despromoção para a
Pró-Nacional... divisão distrital
que vai substituir a actual III di-
visão nacional que será extinta
no final desta época pela Fede-
ração Portuguesa de Futebol.

III DIVISÃO

> Vianense passa à segunda fase nos ‘seis primeiros’ e vai lutar pela subida à II divisão nacional.

SÉRIE ABIS DE ÓSCAR ‘AFUNDA’ MARIA DA FONTE PARA A PRÓ-NACIONAL

Intervalo
1-2

Subst i tuições Diop por Miguel (64m), Branco
por Tiago Magalhães (64m), Sérgio por Costa
(78m), Óscar por André (85m), João Miguel por
Lameirão (90m) e Raul por Carlinhos (90m).
Discipl ina cartões amarelos para Pikuá (73m),
Raul (83m) e Dani (90m).
Golos Óscar (23m e 74m, gp), Branco (26m) e
João Miguel (28m).

Miguel I
Raul
Nuno Mendes
Bruno Oliveira
Pikuá
Sérgio
Cardoso
Ricardo
Miguel II
João Miguel
Huguinho

Paulo Cunha
João Paulo
Braima
Ruben
Vitor Sousa
Armando
Branco
Marcelo
Diop
Dani
Óscar

1 3
MARIA FONTE VIANENSE

CAMPO DOS MOINHOS NOVOS

Emanuel Simões Paulo Cardoso

Árbitro Diogo Santos (AF Aveiro)
Assistentes: José Alves e Fernando Gomes

Maria da Fonte ‘despromovido’
O Maria da Fonte, que estava obrigado a ganhar para ainda sonhar com o milagre de ficar nos seis primeiros, perdeu
ontem, em casa, com o Vianense, por 1-3, na última jornada da primeira fase do campeonato da III divisão nacional,
e foi despromovido para os distritais da Pró-Nacional da A.F. Braga. Já o Vianense cumpriu os objectivos traçados.

lll

“Falhou um bocadinho de
sorte, mas acho que acima
de tudo falhou um bocado
de experiência. Temos uma
equipa muito jovem, mui-
tos deles é o primeiro ano
de sénior. E nesta fase fi-
nal da prova defrontámos
sempre as equipas mais
fortes deste campeonato”.
Sobre os protestos dos
adeptos: “faço o meu me-
lhor e respeito a opinião
deles, são livres”.
“Agora a próxima fase não
faz sentido nenhum porque
é lutar por nada. Mas va-
mos dignificar o clube.”

Emanuel Simões
(Treinador do Maria da Fonte)

lll

“O nosso objectivo era
ficar nos seis primeiros e
cumprimos, tirando um
percalço ou outro. Nesta
fase só temos uma derrota.
Correu como queríamos e
vamos agora lutar pela
subida na segunda fase,
como sempre dissemos
que era o nosso objectivo
da época. Quanto ao jogo,
deixo a minha palavra de
apreço ao Maria da Fonte
porque é um clube que
simpatizo, mas mesmo que
ganhasse as suas possibi-
lidades eram poucas.”

Paulo Cardoso
(Treinador do Vianense)

ROSA SANTOS

Maria da Fonte jogou ontem, em casa, a cartada decisiva da época com o Vianense, mas não houve milagre

ROSA SANTOS

Dérbi teve momentos de qualidade

Publicidade

USADOS
MÓVEIS
ELECTRODOMÉSTICOS
VELHARIAS

BIJUTARIA
DECORAÇÃO
E OUTROS

ECONÓMICO e RÁPIDO  •  LAVAGEM-SECAGEM

MÁQUINAS ESPECIAIS PARA PEÇAS GRANDES
HORÁRIO: SEGUNDA A SÁBADO 9h00 20h00

LAVANDARIA - SELF-SERVICE
BROC & LAVA

253 284 731
Rua Nova S.ta Cruz N.º 74   •   4710-409 BRAGA (a 300m da U.M.)

WWW.BROCLAVA.COM

COMPRA e VENDA
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> luis agostinho fernandes

O Torcatense sofreu primeira
derrota em casa, após 21 jorna-
das, frente ao Arões por uma bo-
la a zero. 

O jogo até começou interessan-
te com as duas equipas a procu-
rar o golo desde o apito inicial.
A primeira formação a criar pe-
rigo foi o Arões à passagem do
minuto sete. Ataque pela ala es-
querda Ângelo a centrar e Gijo,
na zona de grande penalidade,
a rematar para defesa apertada
de Ricardo com os pés. O Torca-
tense respondeu de imediato
através de Luís. Centro do lado
esquerdo por Costinha e na
grande área o avançado a re-
matar à barra da baliza de Car-
neiro.

A partir desse momento o Tor-
catense tomou conta do encon-
tro, mas o jogo tornou-se mais
lento e sem lances de perigo até
ao apito para o intervalo.

Na segunda parte, o Arões en-
trou mais atrevido e chegou à
vantagem aos 54 minutos. Joga-
da de contra-ataque pelo lado es-
querdo, a bola a chegar a Ismael
que do meio da rua disparou  pa-
ra um grande golo. O guardião,
Ricardo, ainda voou, mas o esfé-
rico entrou praticamente ao ân-

gulo. Descontente com o resulta-
do o técnico, Francisco Branco,
fez uma dupla substituição e o
Torcatense voltou a mandar no
jogo. Aos 68 minutos, a equipa
da casa esteve perto de igualar a
partida, mas o cabeceamento de
Duarte acabou por sair fraco

para defesa fácil de Carneiro. 
Pouco depois foi Kevin a des-

perdiçar uma ocasião flagrante
rematando ligeiramente ao lado
da baliza. No tempo de compen-
sação, o Arões podia ter aumen-
tado a vantagem não fosse o
chapéu de Ismael ter saído a

poucos centímetros do poste es-
querdo. Até ao final do jogo o ár-
bitro, Fernando Ferreira, ainda
teve tempo de expulsar Vitinha e
Fernandez por agressão, num
momento em que praticamente
toda a gente entrou em campo
para esfriar os ânimos.

A. F. BRAGA

> Vieira venceu o Celeirós e ascendeu ao segundo lugar, depois da derrota do Torcatense frente ao Arões.

DIVISÃO DE HONRABRITO EMPATA MAS MANTÉM A LIDERANÇA NO CAMPEONATO

R E S U L T A D O S TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Brito 47 22 14 5 3 43 24 8 1 2 22 13 6 4 1 21 11
2. Vieira 45 22 14 3 5 38 17 9 1 1 21 5 5 2 4 17 12
3. Torcatense 44 22 14 2 6 35 21 9 1 1 21 9 5 1 5 14 12
4. Ninense 44 22 14 2 6 32 21 8 1 2 17 8 6 1 4 15 13
5. Arões 39 22 11 6 5 30 16 5 3 2 17 6 6 3 3 13 10
6. Celeirós 37 22 11 4 7 25 23 7 1 4 14 11 4 3 3 11 12
7. Celoricense 35 22 10 5 7 29 26 8 1 1 17 7 2 4 6 12 19
8. Porto d'Ave 34 22 9 7 6 38 26 7 3 1 23 8 2 4 5 15 18
9. Prado 29 22 8 5 9 24 26 5 3 3 15 12 3 2 6 9 14

10. Travassós 28 22 7 7 8 24 27 5 3 3 14 11 2 4 5 10 16
11. Pica 27 22 7 6 9 21 24 5 3 3 17 11 2 3 6 4 13
12. Forjães 26 22 7 5 10 27 27 6 4 1 21 9 1 1 9 6 18
13. Amares 22 22 5 7 10 22 27 3 6 3 11 10 2 1 7 11 17
14. Gerês 17 22 3 8 11 19 34 2 3 5 7 13 1 5 6 12 21
15. Fão 10 22 2 4 16 17 45 2 3 6 12 15 0 1 10 5 30
16. Ag. Alvelos 5 22 1 2 19 23 63 1 2 9 18 32 0 0 10 5 31

Ag. Alvelos, 1; Travassós, 2
Amares, 0; Ninense, 2
Celeirós, 0; Vieira, 3
Porto d'Ave, 0; Brito, 0
Pica, 1; Celoricense, 1
Torcatense, 0; Arões, 1
Forjães, 1; Gerês, 0
Fão, 4; Prado, 1

A.F. BRAGA 
DIVISÃO DE HONRA

JORNADA 22

PONTOS

P R Ó X I M A  J O R N A D A

Prado - Ag. Alvelos
Travassós - Amares
Ninense - Celeirós
Vieira - Porto d'Ave
Brito - Pica
Celoricense - Torcatense
Arões - Forjães
Gerês - Fão

Vieira encurta para dois pontos
a diferença para o líder Brito

O líder Brito não foi além de um empate a zero no terreno
do Porto d’Ave. Quem tirou mais proveito dos resultados
desta jornada foi o Vieira, que chegou ao segundo lugar.
A equipa treinada por Roger Bastos venceu em casa do
Celeirós por 3-0 e ainda beneficiou da derrota caseira do
Torcatense frente ao Arões por 1-0. O Ninense venceu no
terreno do Amares por duas bolas a zero e o Celoricense
empatou a uma bola no terreno do Pica. As únicas duas
equipas que venceram esta jornada em casa foram o
Forjães e o Fão. O Forjães venceu pelo resultado mínimo a
equipa do Gerês (1-0) enquanto que o Fão goleou o Prado
por 4-1. O Travassós venceu o lanterna vermelha, Águias
Alvelos, por 2-1.
Na próxima jornada, o líder Brito, recebe o Pica enquanto
que o Torcatense se desloca ao terreno do Celoricense.
O Vieira recebe o Porto d’Ave e o Celeirós desloca-se ao
terreno do Ninense. O Forjães visita o Arões enquanto que
o Prado recebe o último classificado, Águias de Alvelos.
O Amares vai jogar fora frente ao Travassós e o Gerês
recebe a equipa do Fão.

Bomba de Ismael resolve
Arões venceu o segundo classificado com um grande golo de Ismael no segundo tempo.
União Torcatense sofreu a primeira derrota dentro de portas para o campeonato.

DR

Arões foi a primeira equipa a vencer em casa do Torcatense esta época

lll

“Entrámos muito fortes
no jogo e dominámos por
completo. No segundo
tempo o Arões marcou e
a partir desse momento
assistimos a um completo
antijogo. O guarda-redes
sempre no chão e alguns
jogadores com simulações
constantes para queimar
tempo. Temos sido cons-
tantemente prejudicados.
Anularam-nos um lance
por fora-de-jogo quando o
nosso jogador parte quase
do meio-campo.”

Francisco Branco
(Treinador do Torcatense)

lll

“Preparámos este encon-
tro para jogar rápido pelas
alas e nos primeiros minu-
tos tivemos uma grande
oportunidade. Tivemos
que sofrer muito para
levar os três pontos mas
foi uma boa vitória que
nos relança no campeona-
to. Quando estamos bem
somos uma equipa muito
difícil de  bater. Queremos
andar nos seis primeiros
até ao final.”

Miguel Paredes
(Treinador do Arões)

Intervalo
0-0

Subs t i t u i ções  Gustinho por Vitinha (59m),
Chiquinho por Oliveira (59m), André por Tiago
Costa (77m), Kevin por Pedro Rui (77m), ÂNgelo
por Raimundo (88m) e Ismael por Ivo (95m)
Discipl ina cartões amarelos para Ricardo Costa
(25m), Neves (52m), Luís (65m), André (71m),
Gijo (73m), Kevin (73m) e Pedro Rui (90m).
cartões vermelhos para Vitinha (90+4m) e Fer-
nandez (90+4m).
Golos Ismael (54m).

Ricardo
Duarte
Giane
Neves
Xavi
Chiquinho
Gustinho
Kevin
Costinha
Luís
Russo

Carneiro
Fernando Beijinhos
Ricardo Costa
Zezinho
Vítor Beijinhos
Fernandez
Gijo
Bruno Cunha
Ismael
Ângelo
André

0 1
TORCATENSE ARÕES

PARQUE DESPORTIVO DO ARNADO

Francisco Branco Miguel Paredes

Árbitro Fernando Ferreira
Auxiliares Leandro Jesus e Filipe Fernandes

Rua Quinta dos Apóstolos. n.º 38 - Ferreiros
4700-143 BRAGA • tlf. 253 694 258 | fax 253 692 025

MINI-MERCADO • TALHO • PEIXARIA

www.manuvic.pt



> lurdes marques

Terminou com um empate a zero
bolas o encontro entre o Porto
d’Ave e o Brito. Frente-a-frente
estiveram o oitavo e o primeiro
classificado. As oportunidades
existiram de ambos os lados mas
o nulo manteve-se até final do
encontro, com os pontos a fi-
carem repartidos por ambas as
equipas. A partir dos 77 minutos,
o Brito ficou reduzido a dez
unidades, por expulsão de Diogo
Sá que viu a segunda cartolina
amarela e a respectiva vermelha.

Com 13 pontos a separá-lo do
líder, o Brito, o Porto d’Ave não
facilitou a vida ao adversário e,
nos primeiros 25 minutos do en-
contro foi aos homens da casa a
quem pertenceu a maioria das
jogadas de ataque. 

Brito na área do Porto d’Ave
A partir desse momento, os

visitantes foram aparecendo
mais na área do Porto d’Ave,
procurando criar perigo no con-
tra-ataque. O primeiro remate
pertenceu ao Porto d’Ave, aos 7
minutos, com Dani, pela direita

do seu ataque a rematar fraco,
com Miguel a segurar sem pro-
blemas.

Aos 16 minutos, Nando tem
uma boa jogada no lado esquer-
do do ataque do Porto d’Ave
mas Barroso não consegue dar o
melhor seguimento e, aos 22

minutos, um remate de Marco
Lima sai ao lado da baliza de
Miguel. 

Aos 28 minutos, o Brito apare-
ceu com perigo junto à baliza
contrária mas Abreu resolve a
situação e afasta o perigo. Aos
34 minutos, o remate de Abílio

sai ao lado da baliza do Porto
d’Ave. Aos 39 minutos, foi a vez
de Dani chegar com perigo à
baliza do Brito mas Miguel re-
solveu e afastou o esférico.

No início do segundo tempo,
boa jogada de entendimento en-
tre Pereira e Roger mas o remate

sai muito por cima da baliza de
Abreu e, logo depois, Abílio
cabeceia mas o esférico vai di-
recto para as mãos de Abreu.

Ao minuto 63, o Porto d’Ave
dispôs de uma excelente oportu-
nidade mas Zé Beto não con-
seguiu dar o melhor seguimento
à jogada de ataque da sua equipa
e desperdiçou uma grande
ocasião de colocar o Porto d’Ave
na frente.

Ambas as equipas procuraram
o golo mas a bola teimou em não
entrar. Aos 81 minutos, Ricardo
Cruz, que viria a ser substituído
logo depois, apareceu com
grande perigo na área do Porto
d’Ave mas Abreu conseguiu
afastar o perigo.
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A. F. BRAGA

> Brito terminou a jogar com dez e treinador Zequinha considera ponto ganho.

DIVISÃO DE HONRADIOGO SÁ EXPULSO AOS 77 MINUTOS

Repartição de pontos com
oportunidades perdidas 
A jogar em casa, o Porto d’Ave entrou a jogar ao ataque mas ainda na primeira parte o Brito
restabeleceu o equilíbrio que persistiu até ao fim, apesar da expulsão de um dos visitantes,
no último quarto de hora. Líder Brito cede pontos mas continua na frente do campeonato.

ROSA SANTOS

Jogo muito disputado, em terreno pelado

ROSA SANTOS.

O goleador do Brito, Roger, desta vez ficou em branco

Intervalo
0-0

Subs t i tu ições  Dani por Geraldo (55 m), Ri-
cardinho por Diogo Sá (57 m), Meira por Miguel
Mota (69 m), Barroso por Carlinhos (71 m), e
Gonça por Zé Fernandes (86 m). 
Discipl ina cartões amarelos para a Gonça (36
m), Meira (43 m), Sérgio (61 m), Nando (67 m),
Diogo Sá (73 e 77 m), Zé Beto (85 m) e Abílio
(88 m).

Abreu
Ricardo
Gonça
Pesca
Peixoto
Barroso
Nando
Daniel
Marco Lima
Dani
Zé Beto

Miguel
Vasco
Mouzinho
Abílio
Ricardo Cruz
Roger 
Ricardinho
Pereira
Meira
Nuno Ribeiro
Sérgio

0 0
PORTO D’AVE BRITO

PARQUE DE JOGOS DE PORTO D’AVE

Sérgio Lino Zequinha

Árbitro Nuno Paiva
Auxiliares: Rui Oliveira e João Silva

lll

“O resultado para o lado
do Porto d’Ave peca muito
por escasso. Criámos
oportunidades mais do que
suficientes para ganhar.
Tivemos uma semana
complicada, a nível de
lesões, jogadores a treinar
condicionados e alguns
não treinaram e 
hoje dispuseram-se a jogar
contra o líder que veio a
Porto d’Ave tentar conquis-
tar um ponto”.

Abreu
(guarda-redes do Porto d’Ave)

lll

“É mais um ponto para a
nossa caminhada, num
campo difícil, perante uma
equipa que se bate muito
bem, que conhece bem o
terreno de jogo. 
Nós viemos aqui à  procura
de outro resultado mas não
foi possível. Mas é mais
um ponto ganho. A nossa
caminhada toda a gente
sabe que é o pró-nacional.
É mais um ponto, um ponto
positivo”. 

Zequinha
(Treinador do Brito)

Publicidade

tlf. 253 284 390

De Segunda a Sexta, das 08h às 17h 
e Sábados, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

Santa Lucrécia- BRAGA

QUINTA
DE JUSTE

Rota dos Vinhos

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas...

exclusivas da quinta”
Branco e Tinto

1,50€ - Engarrafado
A GRANEL

Mínimo 50lts - 1,20€
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> joana russo belo

Eficácia, inteligência e pragma-
tismo. Ingredientes de um triun-
fo mais do que justo do Vieira
em casa do Celeirós, num ter-
reno habitualmente difícil, por
claros 3-0, resultado que eleva a
equipa de Vieira do Minho ao
segundo lugar da Divisão de
Honra.

Numa demonstração de classe,

os pupilos de Roger souberam
gerir uma vantagem madrugado-
ra e selaram o triunfo na segun-
da parte, num contra-ataque ful-
minante e com um canto directo,
a surpreender o domínio de jogo
que o Celeirós teve durante o se-
gundo tempo. A correr atrás do
prejuízo, a equipa de Jorge Ma-
cedo falhou em termos de finali-
zação e viu um Vieira pragmáti-
co a lançar dois ataques letais,

que aniquilaram por completo as
ténues tentativas de reacção da
equipa da casa.

O Vieira entrou mais forte,
com sinal mais, e deu o primeiro
sinal na sequência de um canto
de Costa, com Duarte a rematar
à barra. Pouco depois, o minuto
supersticiosamente de azar - 13 -
revelou-se de sorte para os visi-
tantes. Bruninho cortou com a
mão um lance de Carneiro e o

árbitro António Miranda não
teve dúvidas ao assinalar grande
penalidade. Chamado a marcar,
Café não desperdiçou e abriu o
marcador. 

O Celeirós até reagiu ao golo e
cresceu, mas à excepção de um
livre de Rui Alves para defesa de
Hugo Ferreira e um cabecea-
mento de Nélson à figura do
guardião, pouco mais se viu em
termos de perigo efectivo. 

A atitude pressionante dos bra-
carenses voltou após o intervalo,
com Celder a cabecear ao lado,
três minutos depois do reata-
mento. Apesar de mais posse de
bola e domínio, a verdade é que
o Celeirós nunca conseguiu in-
comodar verdadeiramente Hugo
Ferreira. E acabou surpreendido
pelo cinismo do adversário.

Grande passe de Pedro José a
lançar Gala num contra-ataque
fulminante pela esquerda. Nél-
son ficou para trás e Costa apa-
receu solto na área a atirar em
cheio para um grande golo. 

Bem mais acutilante em termos
ofensivos e a marcar na primeira
oportunidade da segunda parte,
o Vieira ampliou a seis minutos
para o final, na marcação de um
canto de Paulinho, cobrado de
forma soberba directamente para
a baliza. Malhão ainda tocou na
bola, mas já estava dentro da
baliza. 

Arbitragem pouco segura.

Eficácia com classe extra
Numa demonstração de eficácia e inteligência na gestão do jogo, o Vieira foi a Celeirós vencer por 3-0. Café abriu o
marcador, Costa ampliou e Paulinho selou o resultado final. Encontro marcado por ânimos exaltados entre jogadores.

ARQUIVO

Costa marcou um grande golo, na vitória do Vieira em casa do Celeirós

A. F. BRAGA

> Com este triunfo, equipa de Vieira do Minho subiu ao segundo lugar do campeonato.

DIVISÃO DE HONRACELEIRÓS DERROTADO EM CASA PELO VIEIRA (0-3)

Ânimos exaltados
entre jogadores
Para além da chuva forte que
caiu durante a primeira parte
em Celeirós - a não facilitar em
nada o espectáculo e o trabalho
dos jornalistas, nem de quem
assistia ao jogo, já que não há
bancada coberta no Parque de
Jogos O Feliz - o duelo ficou
marcado por ânimos exaltados
entre jogadores das duas equi-
pas. Café e Nélson saíram do
relvado em troca de palavras,
mas junto aos balneários Belela
lançou a confusão. As tenta-
tivas de agressões obrigaram
mesmo a intervenção da GNR
para separar os jogadores. 

lll

“Acima de tudo, acho que entrámos mal no jogo, mérito
do Vieira que entrou muito bem nos dez primeiros minu-
tos, entraram fortes e marcaram. Reagimos bem, reorga-
nizamos a equipa, tivemos o resto da primeira parte a
dominar, mas não marcámos. Entrámos fortes na segun-
da parte, estávamos por cima e, no primeiro contra-
ataque que têm, acabam por fazer o 2-0 e depois um can-
to directo e quanto a isso não há nada a fazer. Acaba por
ser uma vitória justo do Vieira por números totalmente
exagerados do meu ponto de vista. O golo que marcaram
logo de início deu uma certa tranquilidade para jogarem
como gostam, que é fechados e em transições rápidas,
nós acusámos um pouco a desvantagem, mas a equipa
teve uma postura correcta, digna e podem contar com
um Celeirós muito forte para a recta final.”

Sérgio Beato (treinador adjunto do Celeirós)

lll

“Conseguimos fazer um bom jogo, entrámos bem na par-
tida, conseguimos potenciar ao máximo os princípios do
nosso jogo, entrámos tranquilos. Sabíamos que era um
jogo importante, porque agora há muitas equipas a joga-
rem umas com as outras e não podíamos perder terreno.
Conseguimos controlar o jogo, jogar o nosso futebol, que
me lembro o Celeirós não teve nenhuma ocasião de golo,
conseguimos controlar tudo. Fizemos o golo e gerimos,
fomos jogando com o nosso resultado e com o tempo,
simplesmente isso. Foi um jogo da competência dos jo-
gadores, acima de tudo. Decidiram bem quando tinham
que decidir e jogaram para ganhar. Mas com muita
classe, os jogadores tiverem bastante classe a jogar num
campo difícil, e um adversário motivado que estava moti-
vado, mas ganhámos num campo muito difícil.”

Carlos Madanços (treinador adjunto do Vieira)

Café abriu o
marcador na 

conversão de grande
penalidade, Costa am-
pliou e Paulinho selou

o terceiro golo do
Vieira.

Intervalo
0-1

S u b s t i t u i ç õ e s  Luca por Zé Miguel (59m),
Celder por Bruno Mota (61m), Carneiro por
Paulinho (66m), Gala por Nelsinho (71m), Bru-
ninho por Miguel Gomes (75m) e Júlio por Rui
Ribeiro (78m).
Disc ip l ina cartão amarelo para Belela (11m),
Café (47m), Pedro José (53m), Luca (58m), Júlio
(63m), Rui Ribeiro (79m), Zé Miguel (80m), Rui
Alves (87m) e Élio (88m).
Golos Café (13m gp), Costa (69m) e Paulinho
(84m).

Malhão
Tiago
Júlio
Nélson
Brunhinho
Rui Alves
Perry
Ruizinho
Police
Celder
Belela

Hugo Ferreira
Neno
Elio
Duarte
Luca
Bruno Rocha
Gala
Costa
Carneiro
Café
Pedro José

0 3
CELEIRÓS VIEIRA

PARQUE DE JOGOS O FELIZ

Jorge Macedo Roger Bastos

Árbitro António Miranda
Auxiliares: André Mendes e Paulo Faria.



> rui serapicos

Na primeira jogada, o árbitro
assinala livre a favor do Ninense
junto à lateral direita. Salgueiro
cruza para a área e Fernandez
antecipa-se a toda a gente, abrin-
do o activo: 0-1, ainda no decor-
rer do primeiro minuto. O Ama-
res esboçou tentativas de reac-
ção ao golo sofrido, a frio, mas a
defensiva do Ninense não daria
espaços.

Amares falha oportunidade
e sofre segundo golo

A primeira ocasião dos ama-
renses próxima do golo ocorreu
à passagem dos 26 minutos,
quando Diogo, assistido na área
do Ninense por Luís Filipe, em
posição para marcar, atirou por
cima. Passava meia hora quan-
do, com a bola dominada à saída
para o meio campo do Amares, o
número 9 do Ninense, Bruno,
viu o guarda-redes Simão em
posição adiantada e fez-lhe um
‘chapéu’ à medida, 0-2.

Sá Pereira operou a primeira
substituição. O Amares acusava
a desvantagem de dois golos, em
proporção inversa à confiança

com que o Ninense, a mandar no
jogo, trocava a bola.

À entrada para a segunda parte,
o Amares opera a segunda subs-
tituição. O Ninense recuava, ce-
dendo ao Amares espaço e ini-
ciativa.

Defesas do Ninense 
oportunos na antecipação

Só aos 58 minutos o Amares
voltou a esboçar uma jogada
com algum sabor a golo, em in-
cursão na área do Ninense, por
Rui, descaído sobre a direita,

que viu a tentativa de assistência
a Armando ser interceptada por
um defesa. De modo idêntico,
Pedro Reis, quando saltava para
tentar concluir um cruzamento,
viu-se antecipado por um defesa
de Nine, que cortou para canto.

Na cobrança do canto, Arman-
do, junto à marca de castigo
máximo, poderia ter feito golo,
não fosse — mais uma vez no
momento certo —, um defesa do
Ninense a aparecer,  em anteci-
pação.  Sá Pereira esgotou as
substituições. 

Pouco depois, Pedro Reis fa-
lhou por pouco, de cabeça, um
cruzamento de Petit. Quase de
seguida,  Armando, à meia volta,
atirou à figura.  

As nesgas de oportunidades
iam-se esgotando também num
golo anulado a Armando, por
posição irregular.

Em jogo jogado, nos 90 minu-
tos, o resultado vem distorcer o
que se passou em campo. 

Mas reflecte a eficácia dos que
sabem aproveitar os escassos
momentos de decisão.
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AF BRAGA

> Amares sofreu segundo tento quando procurava o empate.

HONRANINENSE IMPÔS-SE NA PRIMEIRA PARTE

ROSA SANTOS

Bruno, entre três amarenses, festeja golo em ‘chapéu’ do meio campo

Golo ao primeiro minuto 
e ‘chapéu’ do meio campo
Um golo aos 50 segundos e um ‘chapéu’ medido quase do meio campo deram ontem ao
Ninense uma vitória por dois golos sobre o Amares.

lll

“Isto não foi entrar mal: foi
entrar péssimo. Sofremos
um golo ainda no primeiro
minuto. E quando estáva-
mos a dominar, inclusiva-
mente poderíamos ter
chegado à igualdade,
sofremos o golo de uma
forma muito singular. 
Para quem o marca talvez
seja um golo de muito boa
execução. Para quem 
o sofre. Na segunda parte, 
o NIne acantonou-se”.

Sá Pereira
(treinador do Amares)

Intervalo
0-2

Subst i tuições Fujaco por Vieira (34m), Filipe por Pe-
dro Reis (46m), Salgueiro por Cesário (60m), Diogo por
Jeremy (67m), Ruizinho por Vilas Boas (73m) e Cruz por
Nuno (85m).
Discipl ina cartões amarelos para Helder (33m), Simão
(82m), Vilas Boas (83m) 3 Pedro Reis (85m)
Golos: Fernandez (1m), Bruno (30m).

Simão
Petit
Borges
Xavier
Helder
Filipe
Rui
Fujaco
Gel
Armando

João
André
David
César
Bruno
Fernandez
Duarte
Cruz
Helder
Salgueiro

0 2
AMARES NINENSE

Sá Pereira João Salgueiro

Árbitro José Carlos Silva. Auxiliares:  Luis
Carlos Monteiro e Armindo Costa Duarte.

lll

“Marcar quase na primeira
jogada do jogo é sempre
uma tónica muito impor-
tante. 
Dá alguma tranquilidade 
à equipa.  A nossa 
entrada muito forte 
permitiu isso mesmo 
e alguma acalmia. 
Penso que controlámos 
a primeira parte e a segun-
da foi gerir o resultado. 
Na segunda parte não hou-
ve muitas oportunidades.”

João Salgueiro
(treinador do Ninense)

ROSA SANTOS

Ninense desdobrou-se bem na acção defensiva

ESTÁDIO ENG. J. C. MACEDO
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R E S U LTA D O S

1. Guilhofrei 17 11 5 1 37 11 38

2. S. Paio 17 10 4 3 35 19 34

3. GCD Regadas 16 9 5 2 26 16 32

4. Gandarela 17 7 5 5 29 29 26

5. Selho 17 7 4 6 29 23 25

6. GD Cavez 17 7 4 6 24 21 25

7. UD Airão 17 7 3 7 28 23 24

8. S. Cristovão 17 6 5 6 24 23 23

9. Longos 17 5 3 9 25 26 18

10. A. Baúlhe 17 4 3 10 19 25 15

11. Cabeceirense 16 3 4 9 16 31 13

12. S. Nicolau 17 2 1 14 14 59 7

UD Airão, 1; Longos, 0

Cabeceirense, 0; Cavez, 0

S. Nicolau, 1; S. Paio, 4

Guilhofrei, 2; A. Baúlhe, 0

Regadas, 4; Gandarela, 2

S. Cristovão, 0; Selho, 1

J V E D M S P

GD Cavez - Longos

S. Paio - Cabeceirense

A. Baúlhe - S. Nicolau

Gandarela - Guilhofrei

Selho - GCD Regadas

S. Cristovão - UD Airão

PRÓXIMA JORNADA

II DIVISÃO SÉRIE C JORNADA  17

R E S U LTA D O S

1. Terras de Bouro 20 13 3 4 36 18 42

2. Dumiense 20 12 6 2 31 13 42

3. Martim 20 11 8 1 38 16 41

4. Cabreiros 20 11 4 5 37 22 37

5. Ag. Graça 20 10 6 4 32 20 36

6. L. Enguardas 20 10 5 5 28 19 35

7. Soarense 20 9 6 5 29 18 33

8. Pousa 20 7 7 6 28 22 28

9. Tadim 20 7 7 6 19 19 28

10. SP Arcos 20 7 5 8 33 32 26

11. Vila Chã 20 5 7 8 21 33 22

12. Lanhas 20 5 4 11 19 39 19

13. Arsenal D. 20 5 2 13 22 34 17

14. P. Tibães 20 3 5 12 17 35 14

15. Panoiense 20 3 4 13 18 45 13

16. Roriz 20 0 5 15 19 42 5

Arsenal D., 1; Ag. Graça, 3

Lanhas, 0; Soarense, 3

Vila Chã, 0; Pousa, 1

Tadim, 1; Cabreiros, 0

P. Tibães, 0; Dumiense, 1

Panoiense, 1; Martim, 2

T. de Bouro, 3; SP Arcos, 0

L. Enguardas, 2; Roriz, 2

J V E D M S P

Roriz - Arsenal D.

Ag. Graça - Lanhas

Soarense - Vila Chã

Pousa - Tadim

Cabreiros - P. Tibães

Dumiense - Panoiense

Martim - Terras de Bouro

SP Arcos - L. Enguardas

PRÓXIMA JORNADA

I DIVISÃO SÉRIE A JORNADA 20

R E S U LTA D O S

1. Ruivanense 20 13 3 4 45 29 42

2. Pevidém 20 11 6 3 40 19 39

3. Silvares 20 11 5 4 33 19 38

4. Antime 20 9 7 4 32 20 34

5. Emilianos 20 10 2 8 35 32 32

6. Carreira 20 9 5 6 31 39 32

7. Campelos 20 9 2 9 32 32 29

8. Delães 20 9 2 9 28 31 29

9. St. Adrião 20 8 4 8 25 28 28

10. Bairro FC 20 7 6 7 27 22 27

11. Louro 20 7 5 8 22 24 26

12. S. Cosme 20 7 4 9 31 35 25

13. A. Urgeses 20 6 4 10 28 40 22

14. Ases St. Euf. 20 4 6 10 14 23 18

15. Agrupamento 20 4 5 11 21 35 17

16. Fermilense 20 1 4 15 14 30 7

S. Cosme, 0; Carreira, 0

Ruivanense,2; A.Urgeses, 1

Delães, 2; Louro, 1

Emilianos, 0; Campelos, 2

St. Adrião, 1; Bairro FC, 1

Antime, 0; Pevidém, 1

Fermilense, 0; Ases St. E., 0

Agrupamento, 0; Silvares, 2

J V E D M S P

Silvares - S. Cosme

Carreira - Ruivanense

A. Urgeses - Delães

Louro - Emilianos

Campelos - St. Adrião

Bairro FC - Antime

Pevidém - Fermilense

Ases St. E. - Agrupamento

PRÓXIMA JORNADA

I DIVISÃO SÉRIE B JORNADA 20

R E S U LTA D O S

1. SM d'Este 17 12 4 1 35 9 40

2. Pedralva 17 11 3 3 36 18 36

3. Caldelas 17 11 3 3 33 17 36

4. Rendufe 18 9 6 3 35 21 33

5. M.J.Póvoa 18 8 3 7 27 27 27

6. Palmeiras 17 7 5 5 16 12 26

7. ACD Tibães 17 7 4 6 25 22 25

8. Trandeiras 18 5 6 7 35 34 21

9. Este FC 18 6 3 9 26 32 21

10. GD Peões 17 5 5 7 21 25 20

11. Adaúfe 18 4 4 10 19 38 16

12. Sobreposta 18 2 2 14 23 48 8

13. A. Nóbrega 18 2 2 14 18 46 8

SM d'Este: FOLGOU

GD Peões, 1; Este FC, 0

Palmeiras, 2; A. Nóbrega, 0

Pedralva, 2; Trandeiras, 1

ACDTibães,1;Sobreposta,1

Caldelas, 3; Adaúfe, 1

Rendufe, 2; M.J.Póvoa, 1

J V E D M S P

Este FC: FOLGA

A. Nóbrega - GD Peões

Trandeiras - Palmeiras

Sobreposta - Pedralva

Adaúfe - ACD Tibães

M.J.Póvoa - Caldelas

Rendufe - SM d'Este

PRÓXIMA JORNADA

II DIVISÃO SÉRIE B JORNADA 18

R E S U LTA D O S

1. Guisande 18 13 2 3 36 16 41

2. S. Veríssimo 17 13 0 4 37 10 39

3. Sequeirense 18 11 4 3 27 11 37

4. Operário FC 18 10 5 3 36 17 35

5. MARCA 17 9 4 4 29 15 31

6. Juv. Mouquim 17 7 2 8 24 27 23

7. Viatodos 18 6 4 8 22 27 22

8. Granja 18 7 1 10 18 25 22

9. Lagense 18 5 5 8 23 34 20

10. Ucha 17 6 1 10 21 26 19

11. Ferreirense 17 5 2 10 20 40 17

12. Arnoso SM 17 3 2 12 22 34 11

13. Lomarense 16 2 0 14 16 49 6

S. Veríssimo: FOLGOU

MARCA, 2; Ucha, 0

Arnoso SM, 2; Operário, 3

Lagense, 0; Sequeirense, 0

Viatodos, 1; Ferreirense, 2

Granja, 0; Juv. Mouquim, 2

Guisande, 2; Lomarense, 1

J V E D M S P

Ucha - S. Veríssimo

Operário FC - MARCA

Sequeirense - Arnoso SM

Ferreirense - Lagense

Juv. Mouquim - Viatodos

Lomarense - Granja

Guisande: FOLGA

PRÓXIMA JORNADA

II DIVISÃO SÉRIE A JORNADA  18

Tadim trava Sp. de Cabreiros
na luta pelos primeiros lugares
O Tadim levou a melhor no duelos com o Sp. Cabreiros
ao vencer por 1-0, travando assim o seu adversário na
caminhada pelos primeiros lugares. O Cabreiros mantém-
-se na quarta posição, mas agora mais distante dos
primeiros lugares, depois do desaire nesta ronda. A subir
de rendimento está o Águias da Graça que,
paulatinamente, se aproxima do quarto classificado. Na
frente continua tudo na mesma. Terras de Bouro e
Dumiense estão na luta directa pela liderança, ambos
com os mesmos pontos, depois de ultrapassada mais
uma batalha. O Dumiense está de regresso às vitórias,
depois de vencer o Parada de Tibães (0-1). Já o Terras de
Bouro confirmou o triunfo ao marcar três golos, sem
resposta, no duelo com o São Paio d’Arcos. Nota de
destaque ainda para o Martim que foi vencer ao recinto
do Panoiense, por 1-2.
Na série B, o Ruivanense não desarma, cimentando o
estatuto de líder, depois do triunfo sobre o Amigos de
Urgeses (2-1). Mas as equipas do Pevidém e Silvares
também triunfaram, e continuam na perseguição.

> redacção

A equipa do Ferreirense somou a
quinta vitória no campeonato da
II divisão, levando a melhor so-
bre o Viatodos, em casa do ad-
versário, sendo um dos resulta-
dos de destaque nesta jornada da
série A da II divisão distrital.
Com esta vitória a equipa do
Ferreirense passa a somar 17
pontos, batendo o seu adversário

que está no sétimo lugar da clas-
sificação geral.

O Guisande saltou para a lide-
rança, perante um triunfo difícil
sobre o Lomarense (2-1) apro-
veitando a ‘folga’ do S. Veríssi-
mo nesta ronda da competição.
Para a próxima jornada é a vez
do Guisande ‘descansar’.

Na série B, as equipas do Pe-
dralva, Caldelas e Rendufe apro-
veitaram o descanso do São Ma-

mede d’Este para se aproxi-
marem do primeiros lugar.
Quem ficou para trás foi o Movi-
mento Juventude da Póvoa, na
sequência da derrota que sofreu
no recinto do Rendufe. Apesar
de tudo, o São Mamede d’Este
continua na liderança com qua-
tro pontos de avançado sobre
os seus adversários mais dire-
ctos nesta série da II divisão dis-
trital.

II DIVISÃO

Ferreirense soma vitória
em casa do Viatodos

DR

Equipa do Ferreirense esteve em destaque na última jornada

A. F. BRAGA

> Vítor Magalhães estreou-se com uma vitória no comando do Soarense ao vencer em Lanhas.

RESULTADOSLUTA CONTINUA ACESA PELA LIDERANÇA NA I DIVISÃO
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aviso
Estimados clientes:

Numa ótica de melhoria contínua da qualidade e

eficiência no serviço prestado aos nossos clientes, a

AGERE disponibilizará, a partir de 15 de março do ano

em curso, o serviço de Contact Center. 

Permitindo assim a resolução de qualquer assunto de

forma mais cómoda e rápida. 

Serão disponibilizados entre outros, os seguintes

serviços:

• Faturação e Cobrança 

• Contratação 

• Pedidos de Intervenção

• Avarias

CONTACT CENTER – 808 205 000 ou 253 205 000 (custo da chamada local)

APOIO COMERCIAL (dias úteis das 09h às 19h) e AVARIAS (24h)

COMUNICAÇÃO DE LEITURAS – 800 501 133 (24H chamada grátis)

A Administração
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> redacção

Os jogos de Taça são propícios a
surpresas, onde os clubes de me-
nor dimensão aproveitam quase
sempre para bater o pé aos favo-
ritos. A grande surpresa nos oi-
tavos-de-final da Taça Associa-
ção de Futebol de Viana do Cas-
telo aconteceu no jogo entre o
Perre e Courense, com o primei-
ro a triunfar na marcação de
grandes penalidades. 

E para ter uma ideia, o Cou-

rense é o líder da Divisão de
Honra — escalão maior do fute-
bol distrital — enquanto o Perre
ocupa um lugar intermédio na I
divisão distrital de Viana do
Castelo. Mas, no jogo de ontem,
isso nem se notou em campo. O
Perre chegou a estar a vencer
por 3-0, no período regulamen-
tar, com o Courense a esforçar-
-se ao máximo para evitar a hu-
milhação. Ainda chegou a anular
a vantagem (3-3), mas no recur-
so à marcação de grandes pena-

lidades a felicidade sorriu à
equipa do Perre. 

Os resultados completos dos
oitavos-de-final da Taça A.F.
Viana do Castelo foram os
seguintes:

Lanheses-Moreira Lima, 1-0
Campos-Tavora, 1-2
Neves-Vila Fria, 2-1
Correlha-Lanhelas, 2-0
Perre-Courense, 3-3 (5-3 g.p)
Valenciano-Paço, 5-0
Cerveira-Castelense, 6-0 
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FC Porto - Académica

Sp. Braga - Beira Mar

V. Guimarães - Padroense

R E S U LTA D O S

PRÓXIMA JORNADA

1. Porto 6 5 0 1 20 5 15

2. Sp. Braga 6 3 2 1 10 5 11

3. Académica 6 2 3 1 5 5 9

4. Padroense 6 2 1 3 10 10 7

5. V. Guimarães 6 1 2 3 4 10 5

6. Beira Mar 6 1 0 5 1 15 3

Beira-Mar, 0; FC Porto, 6

Académica, 1; V. Guim,: 1

Padroense, 2; Sp. Braga, 2

J V E D M S P

FASE FINAL - JUVENIS JORNADA 6

Sp. Braga - Nacional

V. Setúbal - Rio Ave

Sporting - FC Porto

Benfica - V. Guimarães

R E S U LTA D O S

1. Sporting 4 2 2 0 7 5 8

2. FC Porto 4 2 1 1 8 3 7

3. Benfica 4 2 1 1 10 6 7

4. Sp. Braga 4 2 0 2 2 2 6

5. V. Guimarães 4 0 4 0 5 5 4

6. Rio Ave 4 0 3 1 4 5 3

7. V. Setúbal 4 0 3 1 3 6 3

8. Nacional 4 0 2 2 6 13 2

Benfica, 1; Sp. Braga, 0

V. Guimarães, 2; Sporting, 2

Porto, 3; V. Setúbal, 0

Rio Ave, 2; Nacional, 2

J V E D M S P

FASE FINAL - JUNIORES JORNADA 4

FC Porto - Gondomar

V. Guimarães - Vizela

Leixões - Sp. Braga

R E S U LTA D O S

PRÓXIMA JORNADA

1. Porto 7 7 0 0 25 3 21

2. Sp. Braga 7 5 1 1 15 11 16

3. V. Guimarães 7 2 3 2 12 11 9

4. Leixões 7 2 1 4 9 12 7

5. Vizela 7 1 1 5 7 19 4

6. Gondomar 7 1 0 6 8 20 3

Vizela, 1; FC Porto, 4

Leixões, 1; V. Guimarães, 1

Sp. Braga, 5; Gondomar, 2

J V E D M S P

FASE FINAL - INICIADOS JORNADA 7

Empate comprometedor
do Sp. Braga
O empate cedido, ontem, pelo Sporting de 
Braga na segunda fase do nacional de juvenis, 
praticamente, hipotecou a possibilidade de
chegar à liderança da prova, apesar de estar
apenas a quatro pontos de distância do FC
Porto. Certo é, nesta fase da competição
qualquer deslize pode ser fatal. O Vitória de
Guimarães também empatou em Coimbra e
ficou mais destante de disputar o título.

Segundo lugar firme
em iniciados
O Sporting de Braga tem quase garantido o
segundo lugar, pelo menos, nesta segunda
fase do nacional de iniciados. A capacidade
dos jovens bracarenses ficou mais uma vez
demonstrada, ontem, com a goleada sobre o
Gondomar (5-2). No comando da prova
continua o FC Porto com sete vitórias em sete
jogos realizados. Guimarães e Vizela
defrontam-se na próxima jornada num duelo
entre vizinhos.

> redacção

O Sporting de Braga sofreu, ontem,
a segunda derrota na fase de apura-
mento de campeão no nacional de
juniores, ao perder em casa do Ben-
fica. O golo dos ‘encarnados’ foi
apontado através de uma grande pe-
nalidade no início da segunda parte,

que acabou por ser decisivo para o
desfecho da contenda.

João Gomes foi o autor do golo
solitário da vitória do Benfica frente
ao Sp. Braga (1-0), em jogo de apu-
ramento do campeão, que permitiu
aos encarnados subirem na classifi-
cação. 

Nas restantes partidas dos juniores,
o Sporting empatou com o Vitória
de Guimarães a dois golos, o FC
Porto venceu o V. Setúbal por 3-0 e
o Rio Ave empatou com o Nacional
(2-2). Na próxima jornada os bra-
carenses defrontam o último classi-
ficado, Nacional da Madeira.

EM CASA DO BENFICA

Sp. Braga perde com golo de penálti

DR

Quim Zé, treinador do Courense

PRÓXIMA JORNADA

A. F. VIANA

> Líder da Divisão de Honra, Courense, foi eliminado por um clube da I divisão distrital. 

FUTEBOLOITAVOS-DE-FINAL

Perre causa sensação na Taça
Aconteceu surpresa na Taça Associação de Futebol de Viana do Castelo com a equipa do Perre a eliminar o
Courense da competição. Jogo ficou decidido nas grandes penalidades.

Publicidade



PUBLICIDADE # 11 de Março 2013 Correio do Minho // 33



8 de Março 2013 Correio do Minho // 3334 // Correio do Minho 11 de Março 2013

ATLETISMO MODALIDADESCAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO

VIMARANENSE DULCE FÉLIX
SAGRA-SE CAMPEÃ NACIONAL
DE CORTA-MATO PELA QUARTA VEZ
A atleta vimaranense Dulce Félix sa-
grou-se, ontem, pela quarta vez campeã
nacional de corta-mato, durante os
campeonatos nacionais que decorreram
em A-Dos-Cunhados, em Torres Vedras.
A atleta do Maratona superou nos oito
quilómetros a sua companheira de equi-
pa Sara Moreira, segunda classificada -

a correr pela primeira vez desde que é
campeã da Europa de 3.000 metros -
tendo Clarisse Cruz, do Sporting,
terminado na terceira posição e garante
assim o posto de ‘chefe de fila’ para os
Mundiais da Polónia, já que tanto Dulce
Félix como Sara  vão ser dispensadas.
"O quarto título consecutivo era o meu
objectivo, estou de parabéns e a equipa
também", exultava Dulce Félix, pela
vitória mais contestada desde que corre

pelo clube. A atleta minhota garantiu que
"abdicou dos Mundiais" para estar na
"Meia" de Lisboa, a fazer o que
classificou como um "semiteste" para a
Maratona de Boston. Em 2013, a
prioridade vai continuar a ser as
maratonas.
Em masculinos ganhou Manuel Damião,
do Benfica. 
Por equipas, o Maratona revalidou o
título nacional, superando o Sporting.

> redacção

Realizou-se este fim de semana
em Torres Vedras, mais concre-
tamente na freguesia de A dos
Cunhados, o campeonato na-
cional de corta-mato, que contou
com a presença de novo recorde
de participates. Mais de 750
atletas representando 82 clubes
de todo o país tornou este cam-
peonato o mais partiipado de
sempre.

O Sporting Clube de Braga que
outrora dominava no sector fe-
minino, desta feita fez deslocar
até Torres Vedras apenas atletas
masculinos: dois atletas juvenis
e quatro juniores.

Os juvenis deram muito boa
conta de si e João Ferreira clas-
sificou-se na 18.ª posição, en-
quanto o seu colega de equipa
Rafael Silva foi 38.º classificado
entre os 104 atletas chegados à
meta.

No escalão juniores, os atletas
bracarenses já com um bom his-
torial a nível de corta-mato —

foram campeões nacionais de ju-
venis em 2011 e vice-campeões
nacionais em 2012 — agora no

escalão de juniores aspiravam
naturalmente por um lugar no
pódio. 

Foi uma prova emocionante
colectivamente na luta pelo se-
gundo lugar. Sporting Clube de
Braga e UD da Vérzea lutaram
praticamente até à recta da meta
pela medalha de prata. 

Só que a vontande de vencer
dos Guerreiros do Minho con-
seguiram num último esforço
levar de vencida os seus adver-
sários. Assim, Paulo Rosário é o
primeiro atleta bracarense a cor-
tar a meta e fá-lo numa brilhante
quinta posição. 

O bracarense seguinte é Fran-
cisco Rodrigues que se classifica
no 11º lugar, seguido de perto
pelo seu colega de equipa Fran-
cisco Rodrigues que foi 14º clas-
sificado e fechou a equipa André
Sá na 29ª posição entre os 66
participantes. 

Colectivamente o Benfica ven-
ceu tendo Sporting Clube de
Braga obtido uma excelente se-
gunda posição.

Sp. Braga vice-campeão nacional
Com dois atletas juvenis e quatro juniores, o Sporting Clube de Braga sagrou-se, ontem, vice-campeão nacional de
corta-mato, em Torres Vedras, prova que contou com mais de 750 atletas de 82 clubes de todo o país.

SCB

Sporting de Braga sagrou-se vice-campeão nacional de corta-mato, em Torres Vedras

> redacção

A cidade de Fafe recebeu a pro-
va de abertura nacional de pa-
raciclismo. Disputada no cir-
cuito do Parque da Cidade,
simultaneamente com o Prémio
de Ciclismo Cidade de Fafe
(prova de abertura de cadetes), a
competição destinou-se a atletas
com deficiência integrados nas
classes C, D e H.

A iniciativa juntou corredores
das categorias H (Handcycle), C
(amputados) e D (Surdos), tendo
como vencedores, respetiva-
mente, Luís Costa, Pedro Basílio
e Fábio Inácio (Bicicletas Lava-
rinhas).

Na prova de corredores para-

plégicos, Luís Costa teve no pó-
dio a companhia de André So-
breiro e de Hélder Farroba, se-
gundo e terceiro, por esta ordem.

Fábio Inácio, que vai represen-
tar Portugal nos Jogos Surdo-
límpicos, no próximo verão, na
vertente de BTT, alinhou na

abertura de estrada e bateu toda
a concorrência. O segundo clas-
sificado foi Ricardo Gomes e o
terceiro Ivo Pereira.

Entre os corredores amputa-
dos, o mais veloz foi Pedro Ba-
sílio, seguido por Telmo Pinão e
por Carlos Santos.

O paraciclismo é uma das pos-
tas da Federação Portuguesa de
Ciclismo para estimular a práti-
ca generalizada da modalidade.
Em 2012 atribuíram-se pela pri-
meira vez títulos nacionais em
maratonas BTT e, já em 2013, os
corredores com deficiência com-
petiram no campeonato nacional
de pista, antes da prova de aber-
tura de estrada em Fafe.

Organizada pela AC Minho e
pela FP Ciclismo a prova de
abertura de paraciclismo contou
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Fafe.

PROVA DE ABERTURA DO NACIONAL DE PARACICLISMO

Luís Costa, Pedro Basílio e Fábio ganham em Fafe

RUI JORGE/ACM

Prova de paraciclismo contou com o apoio da Câmara Municipal de Fafe



APARTAMENTO T3
C/3 frentes completamente remodelado.

Localização central.

NOVO PREÇO!! 59.999,00€

967 428 489
www.grupoi9casa.com
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T4 zona Bragaparque. 
IMÓVEL P/LEILÃO JÁ REALIZADO. 
DISPONÍVEL ATÉ 16.MAR.2013.

P105 - 51.450€

T3 em S. Vicente. 
IMÓVEL P/LEILÃO JÁ REALIZADO.
DISPONÍVEL ATÉ 16.MAR.2013.

P106 - 48.300€

AV. DA LIBERDADE, 195, 
4715-037 BRAGA

ERA BRAGA AV. DA LIBERDADE

t. 253 218 060
braga.avliberdade@era.pt • www.era.pt/braga-avliberdade PARCERIAS DE SUCESSO

MARQUE VISITA
LEILÃO

PÚBLICO!
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APARTAMENTO T3
AMARELA

Apartamento acima do
e leclerc, junto 

ao nó da variante/auto
estrada, 2.ºandar 

com grande varandão,
aq. Central, 

aspiração, garagem
individual,

lavandaria,etc...
Igual a Novo 
109,000€

VENDAS
T2+1 Rua dos Barbosas..............................40,000€
T2+1 Enguardas...............................................62,500€
T2 Gualtar, remodelado ................................75,000€
T3 Fujacal, gargem..........................................55,000€
T3 Maximinos, terreno 80m2...................55.000€
T3 Lamaçães, gar. ind ...................................65,000€
T3 S.Vicente, gar. ind......................................65,000€
T3 Areal ................................................................69,500€
T3 S.Lazaro, remod, 2 garg........................75,000€
T3 Rua dos Barbosas, gar...........................78,000€
T3 Areal, remod, gar. ind .............................79,900€
T3 Lamaçães, gar. ind, boas vistas.........85,000€
T3 Dúplex, S.Vicente, gar. ind.....................85,000€
T3 Maximinos, remod, dúplex ....................93,000€
T3 Maximinos, aq. central, gar..................90,000€
T3 Real, aquec, ar. cond, gar .....................90,000€
T3 Av. João XX1, remodelado ................102,000€

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

www.inomi.pt
geral@inomi.pt

960 050 509 • 253 270 853

Moradia 
arquitectura 

moderna em local
paradisiaco, com

bons acabamentos,
piscinas naturais,
casa em lote de

2000m2.
500.000€

SE TEM 
APARTAMENTOS 

OU MORADIAS PARA
VENDA OU 

ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.

TEMOS CLIENTES 
EM CARTEIRA.

MORADIA T3
ESPORÕES Projectos de Arquitectura, Engenharia

e respectivo licenciamento

Construção/Restauros 

Acompanhamento de obra

Especialistas em Domótica
e Energias Renováveis 

Aconselhamento: técnico, 
na aplicação e escolha de materiais,

consultoria imobiliária

CASA PRONTA A PARTIR
DE 85.000€

Durma descansado, deixe 
a construção da sua casa 
na mão de profissionais... 

96.9060901 

inovsale@gmail.com 

MORADIA
INDIVIDUAL

QUINTA DA NAIA
Moradia inserida em
lote com 780m², tipo
T3, churrasqueira e

acabamentos de luxo.
Grande piscina com 
vistas panorâmicas.

Excelente localização.
(Ref.ª M441)
NOVO PREÇO

Centro de Emprego
e Formação

Profissional de Braga
Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127

4700-224 Braga
tlf. 253 606 700

e-mail: cte.braga@iefp.pt

Serralheiro Civil 587869409 A Tempo Completo, com experiência em alumínio Braga
Diretor Produção 587886202 A Tempo Completo, com experiência em confeção Braga
Vendedor 587899480 A Tempo Completo, com conhec., inglês, francês e espanhol Braga
Funileiro 587903978 A Tempo Completo, com experiência Braga
Diretor Vendas 587909000 A Tempo Completo, com experiência Braga
Cozinheiro(a) 587917091 A Tempo Completo, com experiência Póvoa de Lanhoso
Cortador Carnes 587950206 A Tempo Completo, com experiência Póvoa de Lanhoso
Cozinheiro(a) 587958449 A Tempo Completo, com experiência Braga
Churrasqueiro 587958506 A Tempo Completo, com experiência em churrasco brasileiro Braga
Vendedor 587967425 A Tempo Completo, com experiência Braga
Operador Quinadeira 587968046 A Tempo Completo, com experiência Braga
Acabador(a) de 
Marroquinaria 587968046 A Tempo Completo, com experiência em artigos de pele Braga
Costureira 587983606 A Tempo Completo, com experiência em todas as maquinas Braga
Vendedor 587984025 A Tempo Completo, com experiência Braga
Serralheiro Civil 587990345 A Tempo Completo, com experiência em painéis solares Braga

Nome

da Profissão

Indicação do Regime de Trabalho 

(a tempo parcial ou completo) e Informações Complementares
Nº Oferta

Nome da Freguesia/
/Concelho a que respeita

o Posto Trabalho a 
ser preenchido

OFERTA DE EMPREGO

MORADIA T3 – LAGE
Moradia individual, aquecimento central, lareira,

churrasqueira, boas áreas, 
(Ref.ªM472) 130,000€

ESCRITÓRIOS
Avenida da República

MATOSINHOS
tlf./fax 253 272155 • tlm. 93 7041329    

saserino@hotmail.com



Lic. 3363 AMI - Soc. 1248-APEMI  •  www.lusogalaica.com
Avenida da Liberdade, 545, 2.º  •  Tel. 253 250 150  •  Tlm. 919 869 962

E-mail: lusogalaica@mail.telepac.pt  •  geral@lusogalaica.com

ARRENDA-SE
T0 – UM – Mobilado, garag - Ang. 7619........................................250 €
T1 – Continente – Gar. ind. - Ang. 7516 ........................................240 €
T2 – S. Victor – Mobilado c/ garagem - Ang. 1199................350 €
T3 Lamaçães – c/ gar ind. -  Ang. 7683........................................350 €
Moradia Individual Térrea - Ang. 7679 ......................................1.000 €

CONDOMÍNIO INCLUÍDO

T5 - Sé
Remodelado, pav. madeira,

lareira com recup., 200 m2 de
área, roupeiros, gar. ind. 2 autos 

Ang. 7597 120.000€

T3 Av. João XXI
Remodelado,

boas áreas, garagem
Ang.  7674 107.000€

T3 Nogueira
Remodelado, gar. ind. 

Ang. 7681 67.000€

Falperra
Moradia Individual

Térrea, tipo T4, pav. soalho,
lareira com recup. aquec.,

roupeiros, garagem.
Ang. 7678                  285.000€

VENDE-SE
T4 em Nogueiró
Impecável, aquecimento 

e aspiração, pavimento em
madeira, mov. cozinha 

brancos, gar. ind. 2 autos.
Ang. 5571                139.500€

91.9869962
Lic. 3363 AMI
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MATEMÁTICA • FÍSICA
• BIOLOGIA • QUÍMICA

Português, Línguas, Explicações, Preparação para Exame, 
a todos os níveis por professores seleccionados.

Acompanhamento do 1.º ao 9.º ano, bons preços...
Centro de estudos P. Braga, Rua de S. Vicente, 22 - BRAGA

Contactos: 253 264 555 ou 931 741 321

VENDE-SE 
T4 DÚPLEX 

400m2 de área,  2 salas 
com lareira, ar condicionado,

aquecimento e aspiração, 
terraço, gar. ind. 4 autos

Ang. 7333                174.900€ 
91.9869962

Lic. 3363 AMI

ARRENDAMOS

VENDEMOS

T1 Próx. Centro  . . . . . . . .200€ c/cond.
T0 Judiciária  . . . . . . . . . .175€ c/cond.
T1 Fraião  . . . . . . . . . . . . .250€ l.garag.
T1+1 Areal  . . . . . . . . . . .225€ c/cond.
T2 B.Parque c/electrod  . .250€ c/cond. 
T2 Mobilado S.Vicente . . .325€ c/cond.
T2 Fraião c/electrd.  . . . . .350€  g. ind.
T2+1 Mobilado  . . . . . . . .350€ c/cond.
T2+1 Areal  . . . . . . . . . . .250€ c/cond.
T3 Lamaçães gar. ind  . . .400€ c/cond. 
T3Maximinos c/elect  . . . .300€ c/cond.
T3 Carandá  . . . . . . . . . . .275€ c/cond.
T3 Luxo  . . . . . . . . . . . . . .450€ c/cond.
Vivenda Alívio – Nova  . . . . . . . . .600€

Av. João XXI, 695, 1.º, sala 9 - 4710 Braga
www.leonidiaazevedo.imokapa.com

LICENÇA 5421 - AMI

VIVENDA BANDA ALÍVIO
Como Nova. Aquecimento Central 

completo. Garagem para 4 viaturas. 
Excelentes acabamentos. Visite

Preço:135.000€

T3 LAMAÇÃES
Semi-novo, Aq. Central, lareira c/recup.

Calor, roupeiros, excelentes áreas.
110.000€

253 612 621 
965 809 240 
916 620 993

PAVILHÃO INDUSTRIAL
Na Amarela - Ferreiros, estrada 

Braga - Barcelos.
A 2 minutos do centro, excelentes
acessos e perto da entrada da auto

estrada, área coberta 600m2
e logradouro 350m2.

OPORTUNIDADE
145.000€ •  Tlm. 969 060 901

VENDO EM
MAXIMINOS

Apartamento T4
Totalmente Remodelado

Garagem Individual

50.000€   
Tlm. 926 014 168

€€€ DINHEIRO JÁ €€€

STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema... É a solução.

TODO TIPO DE CRÉDITOS
REDUZA ATÉ 70% AS PRESTAÇÕES

MESMO COM PROBLEMAS BANCÁRIOS

INVESTIMENTOS EM DINHEIRO NA HORA SOBRE:
IMOBILIÁRIO: Casas, terrenos, quintas, apartamentos, lojas, pavilhões...

AUTOMÓVEIS: Compra, Venda e Importação.
OURO, PRATA: Compra e Venda.

PENHORISTA: Ouro, Prata e Obras de Arte
RECEBA DINHEIRO PELOS SEUS BENS, SEM VENDER!

Casa de Penhores.

•••MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO•••

STATUSMONEY: Rua dos Barbosas, 27, Braga
Ligue já: 917 587 060 ou 253 615 311 • statusmoneylda@gmail.com

Irmãos Oliveira Moreira
Med. Imo. Lda.

Rua Padre António Vieira, n.º 109, r/c
BRAGA - Telef. 253 617 065 - 
Tlm. 961 885 409  (AMI 5321)

ARRENDA
• T2 em Nogueira, com aquecimento
central, garagem individual . . .325,00€ 
• MORADIA em Fão, Esposende, com
garagem individual, logradouro,
totalmente MOBILADA  . . . . . .590,00€ 
• Apartamentos MOBILADOS TO
ou T1 junto à Universidade do Minho,
com ou sem garagem  .desde 250,00€ 
• T2 Lamaçães, lareira, garagem
Individual  . . . . . . . . . . . . . . . .340,00€ 
• T3 Rua Padre António Vieira, Gar.
Ind., COZINHA NOVA  . . . . . . .325,00€ 
• T1 Lamaçães, junto ao Hotel de
Lamaçães, R. Luís António Correia  260,00€

• T2 Junto ao Campo da Vinha, MOBI-
LADO, Rua José Afonso, c/ garagem indi-
vidual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00€ 
• T3 MOBILADO, Areal de Cima,
Rua José Gabriel Bacelar, com garagem
individual  . . . . . . . . . . . . . . . .350,00€

Diversos apartamentos
e áreas comerciais. 

MORADIA GAVETO
EM FERREIROS

Com 2 fracções 
autónomas 

para restauro.
65.000€

Tlm. 966 037 273

VALE DA FONTE - Telfs: 253 253 440/962 144 517

ARRENDA-SE EM LAMAÇÃES:
T1 MOBILADO COM 2 VARANDAS, 

AQUECIMENTO NO QUARTO E SALA, 
COZINHA TOTALMENTE EQUIPADA,

LUGAR DE GARAGEM - 260€

ADMITEM-SE
Jovens dos 15 aos 24 anos

Com o 9.º ano
Para trabalhar na área da Saúde, 
após formação financiada (Bolsa +
Transporte + Subsídio de refeição).
Apoios IEFP/Estado Português 

+ União Europeia
+ Informações - Tel: 253 273 165

BRAGA
Promotores M/F

Urgente
Entrevistas serão realizadas no Porto
TELF: 226009097 / 912350262

Enviar CV: 
liliana.recursoshumanos@gmail.com

DISTRIBUIDOR DO RAMO
AUTOMÓVEL CONCESSIONÁRIO

DE PRESTIGIADAS MARCAS 
EM PORTUGAL DE VEÍCULOS
LIGEIROS DE PASSAGEIROS

E COMERCIAIS

SELECIONA
VENDEDORES

PRETENDE-SE:
- Forte vocação e sentido comercial.
- Apetência e gosto pelo sector de vendas.
- Disponibilidade, empenho, iniciativa e dinamismo.
- Residência na área de Braga.

DÁ-SE PREFERÊNCIA:
- Aos conhecimentos de técnicas e vendas/marketing.
- À experiência como vendedor no ramo automóvel.
- À capacidade para se adaptar a novas situações.
- Idade até 35 anos

OFERECE-SE:
- Vencimento + Comissões + Prémios por objectivos.
- Viatura de serviço.
- Formação inicial e permanente.
- Bom ambiente de trabalho.
- Integração em prestigiado e sólido grupo do sector automóvel.

Candidaturas para o e-mail: comercial.auto@sapo.pt

Predial Bracarense
AMI-3079

Rua Conselheiro Lobato, 500-2.º - Sala 7

253 612 585 / 917 541 395
www.predialbracarense.com

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

ARRENDAMENTOS
LOJA  para Restauração, 500m2, toda
equipada, centro cidade ......................550€
MORADIA - Este S. Pedro, jardim e piscina,
tipo T5....................................800€ (negoc.)
T0 - Campo das Hortas, equip. ............270€
T1 - Centro, mobilado e equip. ............350€
T2 - Lamaçães, mob., equip., gar. ......350€
T3 - Gulbenkian, mobilado, equip. ......270€
T3 - Couteiro, garagem ...................... 250€
T3 - Tribunal (Pingo-doce), gar ............300€
T4 - Couteiro, mob. e equip, gar..........310€
LOJAS - Av. Porf da Silva, várias áreas,
desde 80 a 300m2 ..............................visite
LOJA - Couteiro, 90m ..........................250€

OPORTUNIDADES
T2+1 - Centro,(Sra-a-Branca)........ 58 000€
Moradia T4+1 - perto do Centro, na Rua
Infantaria 8, junto a Infias, com garagem,
quintal e boas vistas. 
LOTE - V.N. Cerveira, 750m p/ moradia
Ind., vistas rio Minho........................37 900€
Quintinha S. Mamede - casa em pedra
restaurada, tipo T3+escritório, lote de
6.200m2. Permuta ........................ 260 000€



MOTORES
RECONSTRUÍDOS

BONS PREÇOS
GARANTIA TOTAL

RETIFICADORA OLIVEIRA
tlf. 253 843 221 • tlm. 969 432 535

Especialistas em Motores RENAULT 1.5 e 1.9 DCI
GRANDE STOCK DE OUTROS MODELOS

Também fornecemos:
CAMBOTAS - COLAÇAS, etc.

• Soldaduras a ARGON
• Todo o serviço de Torno
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Rua da Bicainha, n.º 1-  4705-630 - TEBOSA - BRAGA
Tlf. 253 673 201 - Tlm. 917 641 432 - Abertos ao sábado e Domingo

Compra e Venda de Automóveis Usados

de: Rui Faria - www.standruifaria.com

FORD FOCUS SW 1.6 TDCI TITANIUM - PRATA - AC, ABS, JE, FN, VE, DA, CRUISE CONTROL  . 10/2008
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140CV - PRETA - ABS, AC. AUTO.,ESP., VE, DA, FC, ALARME, XENON . .12/2004
HONDA CIVIC 1.4I - VERDE - AC, VE, FC, DA, T. ABRIR, JE, FN, ETC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1750€
OPEL CORSA 1.2 N - JOY - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, 64.000Kms, C/ LIVROS  . . . . . . . . . . . . .02/2008
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI GENERATION NACIONAL - PRATA - AC AUT., VE, FC, DA, JE,
C/ LIVRO REVISÕES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10/2002
VW GOLF IV 1.4 CONF - VERDE - JE, VE, FC, DA, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1998
SEAT LEON 1.4 CONFORTLINE - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, ABS, EPC, FN, SISTEMA GPL  . . . . .2002
MITSUBISCHI SPACE STAR - AC, ABS, DA, VE, FC, ESP. ELECT., ETC, SISTEMA GPL  . . . . . . . . .12/2001
VW SHARAN 1.9 TDI 115CV NACIONAL - CINZA - AC AUT., ABS, AC, EPC, JE, VE, FC, FN, ETC  . . .2001
AUDI A3 1.6 SPORT - CINZA PRATA - AC AUT., ALARME, JE, VE, FC, DA ETC., SISTEMA GPL  . .12/1996
VOLVO S40 1.9D - CINZA PRATA - EST. PELE, AC, ABS, VE, JE, DA, FC, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
ROVER 45 CON. - AZUL - ABS, AC, DA, FC, VE, JE, ETC., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/2001
VOLVO 460 - CINZA - AC, ABS, VE, FC, JE, TA, FN, 1.350€, SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
TOYOTA COROLLA  1.3 LUNA - PRETO, SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
PEUGEOT 106 1.5D OPEN - AZUL VE, FC, FN, BANCOS DESPORTIVOS, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
VW PASSAT 1.9 TDI VARIANT - PRETA JE, DA, VE, FC, FN, TA, ABS, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
OPEL ASTRA 1.4 SELECTION - CINZA AC, ABS, JE, ESP., VE, RCD, LIVRO REVISÕES,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS - CINZA AC, ABS, CT, JE, VE, FC, FN, ESP. PELE, SISTEMA GPL  . . . .2001 
R. CLIO 1.2 AUTENTIQUE - CINZA ABS, VE, FC, JE, etc., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
NISSAN ALMERA 1.5 COMFORT - PRETO AC, ABS, VE, FC, FN, DA, ESP. ELE., JE,ETC.,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

COMERCIAIS
OPEL COMBO 1.7D - BRANCA - DA, FC, ETC - 1750€  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/1997
NISSAN ALMERA 2.2 DI 110CV - PRETA - AC, VE, FC, DA, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
FIAT PUNTO 1.9 - 90.000KMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
SKODA FELÍCIA 1.9D - CINZA PRATA - AC, VE, DA, ETC - BARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1999
CITROEN JUMPER 2.8 HDI 127CV - CABINE DUPLA - 6.500€ - IVA DEDITÍVEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
RENAULT CLIO 1.5 DCI - NOVO MODELO - 8.900€ - LIVRO REVISÕES, AC, VE, FC, DA, ETC.  . .10/2009
HYUNDAI H1 2.5 TDI INTECOOLER - BRANCA - IVE, FC, DA - 2.950€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
TOYOTA DYNA M - 35-35 D4D - BRANCA - IVA DEDUTÍVEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/2006
MERECEDES VITO 110D - BRANCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/1998
MAZDA 8 MZ - CD 1.4 HDI CONFORT - CINZA PRATA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/2066
HYUNDAI H100 2.5 D - CINZA PRATA - 2.750€  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
FORD TRANSIT 2.400 TDCI 140CV TA 3 - BRANCA - CAIXA DE 6 VELOCIDADES, ETC.  . . . . . . . .10/2005
HYUNDAI 1.5 CRDI PLAY - BRANCO - AC, VE, FC, DA, ABS, ESP., ETC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2005
OPEL CORSA 1.3 CDTI - BRANCA - AC, ABS, VE, FC, DA, IVA DEDUT., LIVRO DE REV. - 6.700€.  . . .2006
CITROEN C3 1.4 HDI - BRANCO - AC, CB, ABS, DA, FC, VE, FN, LIVRO REV., IVA DED..  . . . . . . . . . .2007
RENAULT MASTER 2.5 DCI - CABINE TRIPLA 9 LUG. - BRANCA - IVA DEDUTÍVEL + LIVRO REV.  . .2007
FIAT DUCATO 2.8 DS - BRANCA - 116 000Kms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
HYNDAI H1 TURBO INTERCOOLER - PRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001

COM OUTRAS VIATURAS EM STOCK

LANCIA DELTA 
1.6 M-JET ORO

2009 • C/t/extras • (120CV) • Nacional
Preço: 17.500€

BMW 320D TOURING
2008 • 177CV • C/ extras • Nacional

Preço: 18.900€

BARATO: FORD ESCORT 1.3 CL
1993 - Preço: 490€

PEUGEOT 407 SW 2.0
HDI - 2009

Versão Executive • c/t/extras + GPS 
• 140cv • Ncional • Preço: 16.500€

BMW X3 2.0 D - 2006
Pack M • c/ t/ extras 

Preço: 23.750€

ABERTO AO SÁBADO ATÉ ÀS 18h00
COM RETOMA E GARANTIA ACRESCE 1500€

SEDE: Av. João XXI, 519 - Tel. 253 264 826  -  253 221 237 Fax 253 616 325 - BRAGA
Tlms.: 919 316 304 / 962 776 016

www.autostandcorreia.pt • geral@autostandcorreia.pt

CAMPANHA DE PREÇOS BAIXOS
MERCEDES SL500

AMG - 1997
C/t/extras • C/ novo • 72000Kms

Preço: 24.950€

JAGUAR XJ8
SOVEREIGN 1999

C/t/ extras • Gasolina • GPL Nacional 
Preço: 13.250€

BMW 320D - 2009
177 cv • c/ t/ extras • Nacional 

Preço: 21.900€

OPEL ASTRA CARAVAN 
1.3 CDTI (90cv) - 2008

C/t/extras • Nacional 
Preço: 9.900€

MERCEDES SL 300 - 24V
1992 • C/ t/ extras + Hardtop

• Preço: 10.500€

JEEP FORD KUGA 2.0 TDCI TITANIUM
12/2010 • 38.500Kms • Nacional 

• M. Extras • Preço: 25.900€
OPEL CORSA 1.3 CDTI VAN

2008 • C/ Extras • C/ Gar. • IVA Ded.
Preço: 6.500€

MERCEDES 190E 23 16V
1986 • T. extras • Estado c/ novo

Preço: 12.500€

AUDI A4 1.8T CABRIO
2005 • Gasolina/GPL • C/t/extras • C/ novo

Preço: 17.950€

MERCEDES 280 SE
1981

C/ M/ Extras • Muito bom estado
Preço: 9.200€

AUTO STAND CORREIA

OFERTA DE 1 SEMANA DE FÉRIAS NO ALGARVE 
NA COMPRA DA SUA VIATURA

Rolar 1:   Rua da Lameira, 113 - Gualtar (junto à farmácia) Braga
Rolar 2:   Av. João XXI (Rodovia, junto à Galp) Braga  Tlf. 253 678 815 - 936 006 009 - 967 006 009

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Mercedes E 220 Cdi 150cv Aut. Avantgarde 2002                      Renault Mégane Sport Tourer 1.5 Dci 90cv Dynamique 2009        Ford Fiesta 1.4 Tdci 70cv Titanium X 2008                                  Audi A3 SportBack 2.0 Tdi CR 140cv S&S Sport 2010

Audi Q5 2.0 Tdi CR 170cv Quattro Sport - Bi-Xenon com Led Diurno, Cortinas, Bancos desportivos em Pele/Alcantara, Sensores, Cruise Control + Extras  . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . .31.800€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi CR 143cv S-Line - Pack S-Line Interior e exterior Original, JLL 18", Bluetooth, pele/tecido, volante multifunções + extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . .20,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi CR 143cv Sport  - Bi-Xenon com Led Diurna, Bancos Desportivos, Sensores Luz e Chuva, Cruise Control, Bluetooth+ Extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . .20.990€
Audi A3 SportBack 2.0 Tdi CR 143cv S&S Sport - Bi-Xenon com led diurno, GPS, Sensores, Bluetooh, CC, FN, Ac Auto, MP3 - Sistema Star  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2010  . . . . . . .21.990€
Audi A4 1.9 Tdi 130cv Exclusive - JLL; Sensores Parque, VE, ABS, Radio Cd, FN, FCC, Ac Auto  + extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2001  . . . . . . . .7.990€
Ford Mondeo SW 2.0 Tdci 163cv Titanium X - Novo Modelo - JLL 18, GPS, chave inteligente, botão FORD POWER,  Led Diurno, Pele/Tecido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2011  . . . . . . .21,990€
Ford S-Max 2.0 tdci 140cv Titanium Sport 7 Lugares - JLL 18, Vidros escurecidos, Bancos em pele/tecido, eléctrico com memoria, Tecto panorâmico -- 7 Lugares  . . . . .Nacional 2008  . . . . . . .19.490€
Ford Focus 2.0 Tdci 136cv Titanium X - GPS, JLL 17, Faróis direcionais, vidros escurecids, sensores de luz, chuva e estacionamento, bancos em pele/tecido . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . .13.990€
Ford Fiesta 1.4 Tdci 75cv Titanium X - JLL, VE, Bluetooth, Vidros escurecidos originais, FN, ABS, Airbags + extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . .10.000€
Ford Fiesta 1.1 WAVE - Radio, 5 portas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 1992  . . . . . . . . . .350€
Hyundai Coupé 1.6 16v FX - ABS, Ar Condicionado, Bancos Desportivos em Pele/Tecido, JLL, FN, Radio MP3, DA, Alarme, CB, AirBags + Extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacioanal 2006  . . . . . . . .7,990€
Lancia Lybra 1.9 Jtd 105cv - Radio Cd, ACA, AirBags, ABS, FN, VE, FCC, JLL, Bancos Alcantara + Extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2001  . . . . . . . .4.990€
Mercedes  E 220 Cdi cx. Aut  Avantgarde - Bancos desportivoes em Pele/Tecido, GPS, Kit Télemovel, JLL, ABS, AirBags + Extras - Selo de 50 euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002  . . . . . . .13.990€
Opel Astra J 1.7 Cdti 125cv Cosmo - AC Auto, JLL 17, Pele/tecido, vidros escurecidos, FN, Luz Diurna + extras ---- NOVO MODELO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2010  . . . . . . .16.990€
Opel Astra Caravan 1.3 Cdti 90cv Cosmo - Ac Auto, JLL, Vidros escurecidos, FN, ABS, Radio Mp3, Bancos em Pele/Tecido - Apenas 90 mil Km - selo de 16 euros . . . . . .Nacional 2007  . . . . . . . .8,990€
Opel Corsa 1.3 Cdti 75cv Enjoy ECO Flex - JLL, FN, Radio Mp3, VE, FCC, AC, ABS, AirBags + extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . . .8.500€
Opel Astra Caravan 1.7 TD Club - JLL, Tecto de Abrir Eléctrico, Abs, Direcção Assistida, Radio, FCC + Extras - Motor Isuzu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 1999  . . . . . . . .3.500€
Porsche 996 (911 Carrera) Cabrio - Full Extras - JLL 18", GPS, Bancos em pele, eléctricos com memoria e aquecidos, HardTop, Xenon, CD, ACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998  . . . . . . .34,000€
Renault Megane Sport Tourer 1.5 Dci ECO2 90cv Dynamique - VE, JLL, FN, ABS, Radio Mp3, Cruise Control, AC, CB, Airbags + Extras - Novo Modelo  . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . .13.990€
Renault Clio Break 1.5 Dci 85cv Dynamique S - GPS, JLL, FN, Vidros Escurecidos, Radio Mp3, ABS, Air Bags + extras  Modelo Restyling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . .11.390€
Seat Altea XL 1.6 Tdi COPA - Radio MP3, JLL, Ar Condicionado Auto, FN, AirBags, CB, + Extras -- Apenas 30 Mil Km - Versão COPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2011  . . . . . . .17,490€
Smart For Two Cabrio Cdi 54cv Pulse - Caixa Auto + Sequencial com Patilhas tipo F1, Ar Condicionado, Radio CD, JLL, VE, FN, Apenas 40 mil Km . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2010  . . . . . . .12.000€
Toyota Avensis SW 2.0 D4D 126cv - Novo Modelo - ACA, JLL, Sensores, Radio CD, Cruise Control, Bluetooth - Garantia de Fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . .18.600€
VW Golf Variant 1.9 Tdi 105cv BlueMotion - Bluetooth, JLL, Ar condicionado, ve, radio cd, comandos no volante + extras - motor bluemotion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . .14.300€
VW Passat 1.9 Tdi 130cv ConfortLine - JLL, VE, AC Auto, Radio K7 + Cx. CD, Computador de Bordo + extras - Selo de 33 euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dez/2000  . . . . . . . .6.500€

Garantia até 24 Meses sem Limite de Kms

Rua Monte Carrinhos, Celeirós - BRAGA
tlm. 932 302 331

PEÇAS AUTO
253 672 166

VFV - CENTRO DE ABATE AUTOMÓVEL

CANCELAMOS A MATRÍCULA
DA SUA VIATURA



Rua do Bentijo, n.º 5 - Nogueira - 4715-169 BRAGA
tlf. 253 251 267 • fax 253 248 085 • tlm. 925 728 002

carvidros_@hotmail.com

au t omóve i s

Assumimos a sua FRANQUIA AUTOMÓVEL

• Limpeza de estofos
• Substituição e reparação de vidros

• Serviço de lavagens 100% manuais
• Substituição de vidros ao domicílio

Comércio 
e Reparação 

de Automóveis

Av.ª dos Extremos. n.º 29, R/C - Gondizalves (Amarela) - BRAGA
tlf. 253 286 598 • tlm. 966 130 496 • 916 258 367 •  nandocar2004@hotmail.com

TÉCNICO ESPECIALIZADO NO GRUPO VOLKSWAGEN

PROMOÇÃO
Check up Geral + Óleo + Filtro 34,90€*

*para viaturas de capac. máx. 4,5l óleo supra 10w40
Campanha válida de 26 de Novembro a 31 de Janeiro
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Rua Dr. Felicíssimo Campos, n.º 195 - 4700-224 Maximinos - BRAGA
931 148 380 / 918 661 308

E-mail: pinturaautobraga@hotmail.com

Deslocamos-nos até ao local
para orçamentar a sua viatura

CHAPARIA E PINTURACHAPARIA E PINTURA
Pintura Geral

do seu 
veículo

A partir de:

450€

novo sistema
de polimento

2Ultra 
Step

www.coteq.pt - facebook.com/coteq.pt

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS

R. de Cima,  n.º 43 Frossos - BRAGA - 966 053 079 - 964 467 564 - 917 327 763
WWW.FROSSAUTO.COM

Marca/Modelo Ano Preço
Renault Megane 1.5 dci 2004 6.990€

Peugeot 308 1.6 HDI SW 2010 12.500€

Ford Fiesta 1.6 TDCI 2009 10.800€

Mazda 1.3 2010 8.900€

Ford C Max 1.6 TDCI 2008 12.300€

Ford Fiesta 1.2 GPL 2004 4.750€

Peugeot 206 CC 1.6 2001 5.500€

Renault Twingo 1.2 tecto panorâmico 2001 3.250€

Audi A4 1.9 TDi 90cv 1996 3.900€

Ford Puma 1.7 VTC 125cv 1997 2.999€

Nissan Pick Up 4X4 1994 4.250€

Ford Focus 1.8 TDi, carro 5 lugares 2001 4.750€

Rover 75 2.0 Diesel motor BMW 2000 5.800€

VÁRIOS COMERCIAIS + VIATURAS EM STOCK

Automóveis
www.janautomoveis.com
E.N.201 (direcção Braga-Prado)
MERELIM - BRAGA

Tlf./Fax 253 627 593 - 916 137 893 - 919 657 621

2006 - MERCEDES classe B 150
vários extras - 11.900€

2005 - BMW 116i - 10.900€

excelente estado geral

2005 - LANCIA YPSILON 1.2 argento
muito estimado e económico- 4.900€

2004 - PEUGEOT 307SW 1.4HDI
full extras excelente estado - 5.600€

Nome

Morada

Localidade

C. Postal

E-mail                                                              Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

Junto envio o cheque n.º  .................................................................................,

sobre o Banco...................................................................................................

Para informações adicionais:
Praceta Escola do Magistério, 34  •  Telef. 253 309 500  •  Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA   •   E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

• Anual = 150€   • Semestral = 80€   • Trimestral = 50€

F a ç a  a  s u a  a s s i n a t u r a

Correio
do Minho.pt
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TULHAS
Soc. Med. Imobiliária, Lda.

Rua Rosália Castro, 9 - Fujacal
Telef. 253 214 402 • Tlm. 96 6053 898

AMI 1528 • www.tulhas.com

T2 Ferreiros Satelite c/cond  . ...200,00€

T1 Mobil Prox Hospital novo  . .220,00€

T1 Bragaparque Mob c/cond  . .295,00€

T0 Novo Junto a Universidade .250,00€

T1 Bragaparque c/condom . . . ..225,00€

T3 S.Lázaro c/condomínio  . . . ..325,00€

T2 S.Vicente c/condom  . . . . . . .250,00€

T2 Maximinos c/condom  . . . . ...250,00€

T3 Ponte Pedrinha  . . . . . . . . . . .280,00€

T3 Próx. Makro c/terreno  . . . . .295,00€

Moradia Mobilada tipo T3  . . ...350,00€

T3 Mobil. Centro Formação  . . .350,00€

ARRENDA-SE

ARRENDO
Loja 120 M2, para qualquer

ramo de actividade comercial
Praceta Manuel Álvares - 200€

Loja c/ 160 m2 c/ divisórias.
2 casas de banho. São Vicente - 300€

T2 Cozinha c/ electrodomésticos,
garagem ind.

Próx. da Makro - 280€

T2 Móveis de cozinha em bom estado
c/ alguns electrodomésticos em bom

estado. Edifício com vigilância. 
Maximinos - 270€

Favor ligar para o
tlm. 927 562 704

Alvará n.º 4911

FREITAS COSTA & FILHOS, SA
Construção Civil e Obras Públicas

VENDE APARTAMENTO T3
Com 3 frentes, garagem + lugar de garagem,

junto a escolas. Muito bem localizado.

Loteamento Quinta da Naia

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 Braga
tlf. 253 606 830 - 919 991 083 - 967 636 690

E-mail: nortinloc@iol.pt

NAIA
T1+1 - NOVO – Rua Padre Francisco Marques c/lug. garagem ..... 300€

T2 - NOVO – Rua Padre Francisco Marques c/ garagem ind. ..........375€

T3 - NOVO – Rua Padre Francisco Marques
c/ garagem ind.e lug.de garagem...................................................450€

MAXIMINOS
T2+1 – Praceta Escola do Magistério nº 9 c/gar.ind. ....................300€

T2 – Praceta Escola do Magistério nº 3 c/gar.ind. ..........................250€

T2 - Travessa do Cruzeiro, nº 4 c/ gar.ind.......................................230€

LOJAS /ARMAZÉNS
Loja - Rua do Cruzeiro, c/ 100m2 – Nº 244 .....................................250€

Loja - Praceta Escola do Magistério Nº 24 ......................................300€

Loja – Rua Padre Cruz nº 228 ..........................................................400€

Armazém - Rua Padre Cruz, c/ 640m..............................................950€

S. VICTOR
T1 - Alameda Maria da Fonte ..........................................................200€

T1+1-  Alameda Maria da Fonte......................................................225€

T2 – Alameda Maria da Fonte c/ lug, de garagem..........................235€

T3 - Alameda Maria da Fonte r/c - c/ lug. de garagem..................225€

AMARELA
Armazém - Lug. do Quinteiro, c/ 150m2.........................................300€

MONTÉLIOS
T3 – Rua Padre Freitas (170m2) c/aquecimento central 
e garag.ind. ......................................................................................400€

T0+1 - Rua Padre Freitas c/garagem ind .......................................220€

S. LÁZARO-Sala/Escritório - n.º 16, 3º andar (Ed. de S. Lázaro) ......350€

ARRENDAMENTOS

VW SHARAN
2.0TDI, 140CV Nacional,

como nova, junho 2007 (Paga
selo antigo). Muitos extras de
origem: Jantes 17, sensores

atrás e à frente, cruise control,
etc... 15.500€

Tlm. 925 978 850

Compra e Venda
MÓVEIS USADOS
Rua Nova de Sta. Cruz, n.º 56 A - a 200m da U. Minho
tlf. 253 674 301 BRAGA • www.usados-moveis.com

ARRENDA-SE 

T3 Maximinos
Com electrod. 300€

T2+1 todo mobilado

c/ ar condicionado 
350€

Contactos: 965 809 240

916 620 993

ARRENDO - 910 760 050
T1+1 – Mobilado Bragaparque ..........230€

T 2+1 – Bragaparque ........................250€

T1 coz. equipada  Pça. Bocage ..........250€

T2 mobilado c/garagem – 7 fontes......250€

T 3 – Bragaparque ..............................250€

T 3 – Bragaparque ..............................230€

Loja 65m2 Praça do Bocage ..............150€

Condomínio incluído
PARA VENDA T1+1 na Cividade

recuperado, baixa de preço

ATENÇÃO BRAGA 
E ARREDORES

Executamos serviços de 
construção civil, acabamentos e
pinturas. Somos especializados
em Restauro de Apartamentos 

e Lojas.
Tlm. 966 049 215
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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

Nelson Mandela saiu do hospital e “está bem”
O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela saiu ontem do hospital e “está bem”, informou
a presidência.
“O antigo presidente Nelson Mandela regressou ontem à tarde à sua casa de Joanesburgo
depois de exames bem sucedidos num estabelecimento médico de Pretória”, segundo um
comunicado do porta-voz da presidência, Mac Maharaj.
Mandela, de 94 anos, foi internado no sábado num hospital de Pretória para “exames de
rotina”. 

Crescimento de turistas alemães em Portugal 
deverá manter-se nos próximos anos
O Turismo de Portugal acredita que é possível manter crescimento na ordem dos 10% na
Alemanha e aponta Polónia e Rússia como alguns dos mercados “mais interessantes” para
apostar na Europa.
No dia em que terminou a Feira Internacional de Turismo de Berlim, o director do Turismo
de Portugal, João Sampaio e Castro, referiu à Lusa que a participação portuguesa no evento
“foi mais positiva que em 2012”.
“Notava-se que havia mais afluência de visitantes, tanto de ‘traders’ como público em geral
e isso é sinal que o destino Portugal está a ganhar mais força na Alemanha”, disse o respon-
sável do Turismo de Portugal para a Alemanha, Suíça, Áustria e República Checa.
De acordo com João Sampaio e Castro, no ano passado houve um aumento de 10% de tu-
ristas alemães em Portugal e para os próximos anos o crescimento deverá manter-se.
“A esperança do Turismo de Portugal é continuar nesta ordem de crescimento no mercado
alemão, como em outros mercados”, afirmou o responsável salientando que a Europa conti-
nua a ser muito importante para o turismo português, havendo novos mercados onde é pos-
sível crescer.
“A Rússia e a Polónia são alguns dos países mais interessantes e onde o turismo português
tem margem para crescer”, referiu o responsável.
A Feira Internacional de Turismo da capital alemã, que teve início no passado dia 6 e termi-
nou ontem, contou nesta edição com a presença de 55 expositores portugueses, estando
representadas sete regiões do país. 

> redacção/lusa

Cerca de “100 pessoas foram afectadas”
por um pequeno tornado que, sábado à
noite, passou pelo município da Póvoa de
Varzim, confirmou à Lusa o responsável
da proteção civil local.

“Foram afetadas 15 habitações, que fi-
caram sem telhados e vidros, e ainda estu-
fas numa área que ronda os quatro hecta-
res”, explicou Aires Pereira, avançando
que as freguesias mais afectadas com o
vento forte foram “Aver-o-Mar, Amorim
e Terroso”.

O alerta foi dado cerca das 23h15 e, ain-
da segundo o também vereador, foram en-
caminhados para o local cerca de 20
homens que, durante o dia de ontem,
“procediam à reparação das habitações
para que as pessoas não fiquem desalo-
jadas”. Foi sobretudo no Lugar do Couto,
na freguesia de Aver-o-Mar, que o vento
se fez sentir com maior intensidade,
provocando mais estragos.

Sandra Faria, que na altura estava a
adormecer os filhos, contou à Lusa que
ouviu “um barulho ensurdecedor”, sentiu
as “pernas a tremer” e ficou imobilizada
até o vento passar.

Depois, percebeu que a casa onde reside
com o marido e dois filhos "tinha ficado
sem telhado”, relatou à Lusa.

Há ainda a registar um “ferido ligeiro”
que na altura dos ventos fortes “estava na
sala a ver televisão e foi arrastado para o
exterior da casa”, contou Aires Pereira
adiantando ainda que o homem foi trans-
portado ao Hospital da Póvoa de Varzim

apenas com “ferimentos ligeiros”, encon-
trando-se “livre de perigo”.

A Câmara Municipal já disponibilizou
meios e homens, mas o que preocupa a
protecção civil são “as previsões meteo-
rológicas que não são nada animadoras,
porque preveem vento forte e chuva até à
próxima terça-feira”.

Por isso, a autarquia vai manter “todos
os meios disponíveis ao serviço da popu-
lação”, estando ainda a “fazer de tudo
para que as pessoas hoje (ontem) afe-
ctadas possam retomar às suas casas nas
próximas horas”, disse ainda.

No local estava também o presidente da
Associação de Horticultores da Póvoa de
Varzim (HORPOZIM), Carlos Lino, que
lamentou os “danos totais causados por
este minitornado em cinco estufas” do
município.

O incidente já foi comunicado à Di-
recção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte (DRAPN), sendo que a Horpo-
zim e a autarquia “tudo farão para que
estes estragos seja incluídos nos ocorri-
dos no mês de janeiro” em algumas cente-
nas de estufas localizadas nesta zona e
que serão alvo de uma ajuda financeira ao
abrigo do PRODER.

Nessa altura, o mau tempo causou pre-
juízos de “mais de cinco milhões de eu-
ros” aos horticultores locais.

Só na Póvoa de Varzim, as rajadas de
vento varreram os cerca de 150 hectares
onde estão localizadas 400 produções
agrícolas das quais dependem “mais de
10 mil pessoas”, explicou, na altura, Aires
Pereira.

PÓVOA DE VARZIM

Pequeno tornado varre
telhados e estufas

> redacção/lusa

A Leica Portugal, que produz câmaras fo-
tográficas da conhecida marca, vai mu-
dar-se para as novas instalações em Vila
Nova de Famalicão em Abril, disse à
agência Lusa o administrador da empresa,
Carlos Mira.

As novas instalações resultam de inves-
timento de 15,1 milhões de euros e vão
substituir a antiga fábrica, também na
mesma zona, tendo o contrato de investi-
mento sido aprovado em conselho de
ministros em Janeiro do ano passado.

“A mudança encontra-se em curso, es-
tando prevista a sua finalização para
Abril”, disse Carlos Mira.

Actualmente, a Leica, subsidiária por-
tuguesa do grupo alemão do mesmo
nome, conta com 720 trabalhadores.

Questionado sobre a facturação da em-

presa no ano passado, Carlos Mira disse
que o volume de negócios entre 01 de
Abril de 2010 e 31 de Março de 2011 as-
cendeu a 37,6 milhões de euros.

“Em 2012, o valor previsional é de 40
milhões de euros”, acrescentou.

Sobre as expectativas para este ano, o
administrador da Leica Portugal afirmou
que “devido à mudança não haverá alte-
rações”.

A nova unidade, que fica a cerca de três
quilómetros da actual, irá ter 50 mil me-
tros quadrados, dos quais 16 mil me-
tros quadrados são para a área de pro-
dução.

Há um ano, em declarações à Lusa, o
administrador tinha explicado que a mu-
dança de unidade devia-se à necessidade
da empresa em ter uma “fábrica moderna
para continuar a corresponder à qualidade
exigida dos produtos”.

V.N. FAMALICÃO

Leica Portugal muda para
novas instalações em Abril
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AMARES
PINHEIRO MANSO T.  253992127
Rua José Alves Leite, 36
BARCELOS
BARCELINHOS T.  253815765
Rua Custódio José Gomes Vilas Boas, 59

BRAGA
ROMA T. 253262031
Rua dos Chãos, 135

HENRIQUINA T.  253617824
Rua de S. Victor, 94

ESPOSENDE 
MONTEIRO T. 253961258
Rua 1º de Dezembro, 64

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253631273
Praça Engenheiro Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE 
MISERICÓRDIA T.  253311172
Praça da República, 11

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T.  253662527
Rua da Fonte de São João, 3A e 3B
CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T.  255323413
Rua Serpa Pinto
FAFE
CUMIEIRA T.  253503310
Rua da Cumieira, Nº 32

V. N. FAMALICÃO
BARBOSA T. 252302120 
Rua Santo António, 34

GUIMARÃES
HORUS T.  253517144
Largo do Toural, 26

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T.  253647119
Praça Guilherme de Abreu, 61
  ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258515134
Largo da Lapa, 15
PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251782109
Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
SAÚDE  T.  258452133
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

PONTE DE LIMA
SÃO JOÃO T. 258941197
Rua Cardeal Saraiva

VALENÇA
CENTRAL T. 251822142
Urbanizaçao Cidade Nova, LOTE 4

VIANA DO CASTELO
CENTRAL T.  258822527
Rua Manuel Espregueira, 120

AMARES
Bombeiros 253993162
GNR 253900070
BRAGA
Voluntários 253200430
Sapadores 253264077
Cruz Vermelha 253208872
GNR 253203030
BT 253609430
PSP 253200420
Polícia Judiciária 253255000
Hospital 253027000
Taxis Andique 253614019
C. Flor do Minho 253683133
Loja Cidadão 808241107
Turismo 253262550
C. Camionagem 253209400
CP 253153781
Governo Civil 253200200
Câmara Municipal 253203150
BARCELOS
Voluntários 253802050
BV Barcelinhos 253839700
BV Viatodos 252961438
GNR 253830180
Hospital 253809200
CABECEIRAS DE BASTO
Voluntários 253662133
CELORICO DE BASTO
Voluntários 255321223

ESPOSENDE
Voluntários 253969110
GNR 253961233
Hospital de Fão 253989300
FAFE
Voluntários 253598111
Hospital 253540330
GUIMARÃES
Voluntários 253515444
PSP 253513334
Hospital 253540330
PÓVOA DE LANHOSO
Voluntários 253639240
Hospital 253639030
PÓVOA DE VARZIM
Voluntários 252622305
PSP 252298190
Hospital 252682509
TERRAS DE BOURO
Voluntários 253350110
VIEIRA DO MINHO
Voluntários 253649500
C. Saúde 253649250
VILA VERDE
Voluntários 253310390
Hospital 253310120
V.N. FAMALICÃO
B.V. 252322055
PSP 252373375
Hospital 252300800

06:05 Nós
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Éramos Seis 
15:15 Portugal no Coração
18:00 Portugal em Direto
19:05 O Preço Certo
20:00 Telejornal + 360º
21:00 Termómetro Político
21:30 AntiCrise
22:00 Sinais de Vida 
22:45 Cuidado Com a Língua!
23:00 Não Me Sai da Cabeça 
23:45 5 Para a Meia-Noite 
00:45 Clínica Privada 
01:30 Perseguição
02:15 O Direito de Nascer 

07:00 Zig Zag
13:00 Quando os Animais Adotam
14:00 Sociedade Civil 
15:30 Janela Indiscreta 
16:00 RTP Premium
17:00 Zig Zag
18:00 A Fé dos Homens
18:30 Não Me Sai Da Cabeça 
19:30 Eurodeputados
20:00 Zig Zag
21:00 Regresso das Panteras 
Nebulosas
21:50 A Hora da Sorte
22:00 24 - Sumário
22:07 Pão Negro
00:00 24 Horas
01:00 Portugal Selvagem 
01:30 Escola Artes 

06:00 SIC Notícias
07:00 Edição da Manhã
08:45 A Vida nas Cartas: O Dilema
10:15 Querida Júlia 
13:00 Primeiro Jornal
14:30 Vingança 
15:30 Boa Tarde 
18:15 Cheias de Charme 
19:30 Fina Estampa 
20:00 Jornal da Noite
21:30 Dancin Days 
22:30 Avenida Brasil 
23:45 Páginas da Vida 
00:45 Mentes Criminosas 
01:45 Mentes Criminosas: 
Conduta Suspeita 
02:30 O Encantador de Cães
03:15 Podia Acabar o Mundo 

06:00 Todos Iguais
06:30 Diário da Manhã
10:15 Você na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:30 Ninguém como Tu 
15:15 Tempo de Viver
16:00 A Tarde é Sua
18:00 Doce Fugitiva Doida por Ti 
20:00 Jornal Das 8
21:45 Destinos Cruzados 
22:45 Louco Amor 
23:45 Equador 
01:00 Apanha-me Se Puderes 
02:45 O Torneio
04:30 Amanhecer
05:00 TV Shop
06:30 Diário da Manhã

16:20 FC Porto x Estoril 16:50 Notí-
cias 17:00 Académica x Sporting Re-
sumo 17:30 Benfica x Gil Vicente Re-
sumo 18:00 Fórum Sport TV 19:30
Taça De Inglaterra - Resumo Dos
Quartos De Final 20:00 V.Setúbal x
V.Guimarães Primeira Liga 22:00 Re-
sultado Final 00:00 Informação: Últi-
mas Notícias 00:30 NBA: San Anto-
nio Spurs x Oklahoma City

13:00 Automobilismo: Ralis - WRC -
México 13:30 Informação: Reverso
da Medalha 13:50 Rugby: Inglaterra x
Itália - Torneio das 6 Nações 15:40
Basquetebol: Magazine NBA Action
16:10 NBA: Oklahoma City Thunder x
Boston Celtics 18:00 Ténis: ATP
World Tour 1000 - Indian Wells 02:00
Boxe: Tavoris Cloud x Bernard Hop-
kins 03:00 Boxe: KOTV Magazine

14:00 Jornal Das 2 15:00 Edição Da
Tarde 15:30 Sociedade das Nações
15:50 Economia Verde 16:00 Edição
Da Tarde 17:00 Noticiário 17:10
Opinião Pública 18:00 Jornal de
Economia 20:00 Noticiário  20:05
Imagens De Marca 20:30 Cartaz
20:40 Exame Informática  20:55 Con-
tra Poder 21:00 Jornal 22:00 O Dia
Seguinte 00:00 Jornal Da Meia Noite

06:15 Reportagem TVI 06:30 Diário
da Manhã 10:00 Discurso Direto
11:00 Notícias das 11 13:00 Autores
14:00 Notícias das 14 15:00 Discur-
so Direto 16:00 Notícias das 16
20:00 Governo Sombra 21:00 Notí-
cias 21:30 Olhos nos Olhos 22:30
Prolongamento 00:00 25ª Hora 01:30
Olhos nos Olhos 02:30 Prolonga-
mento 

Publicidade

Publicidade

BRAGA
BRAGA SHOPPING

GUIA PARA UM FINAL FELIZ
Sala 1  14h40, 19h10, 00h00 

THE LAST STAND
Sala  1  17h00, 21h50

NUNCA É BOM DIA PARA
MORRER
Sala 2  15h00, 17h05, 19h05, 21h55, 23h55

HITCHCOCK
Sala  3  15h00, 19h35

AGUENTA-TE AOS 40
Sala 3  17h00, 21h35, 00h05 

OZ - O GRANDE E PODEROSO
Sala 4  14h45, 17h15, 21h40, 00h10

QUARTA DIVISAO
Sala 5  14h40, 17H05, 19H20, 21H45, 00.00

FILME DE CULTO:
ESTÁ NO AR
Sala 5   19h20

FILME INFANTIL
ZAMBÉZIA 
Sala 1   14h55

LUSOMUNDO
BRAGA PARQUE

A BICHARADA CONTRA-ATACA
Sala 1 11h10(Dom.), 13h30, 15h50, 18h30

CRIATURAS MARAVILHOSAS
Sala 1 20h50, 23h40

AGUENTA-TE AOS 40
Sala 2  14h30, 17h30, 21h00, 00h00

OZ: O GRANDE E PODEROSO
Sala 3  14h40, 18h00, 21h20, 00h30

COMÉDIA EXPLÍCITA
Sala 4  13h50, 16h20, 18h50, 21h30, 00h20

NUNCA É BOM DIA PARA
MORRER
Sala 5  14h20, 16h50, 19h20, 22h00, 00h35

EFEITOS SECUNDÁRIOS
Sala 6  13h20, 16h00, 18h50, 21h30, 00h10

O ÚLTIMO DESAFIO
Sala 7 13h20, 16h10, 18h40, 21h30, 00h15

QUARTA DIVISÃO
Sala 7  18h20

LINCOLN
Sala 8 14h50, 21h00, ,00h20

ARGO
Sala  8  19H00

MAMÃ
Sala 9   13h30, 16h20, 21h40,00h00

CINEMAS

TELEFONES ÚTEIS

TELEVISÃO

FARMÁCIAS

Publicidade

Publicidade

> RTP 1 > RTP 2 > SIC > TVI

> SPORTV 1 > SPORTV 2 > SICNOTÍCIAS > TVI24

agenda

AV. DA LIBERDADE
N.º 610, 1.º

4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

labhilariolima@mail.telepac.pt

medicina humana
t. 253 248 304 • f. 253 248 306 • Rua José António Cruz, 44 • 4715-343 - BRAGA • www.utilmedica.pt

medicina
veterinária

medicina
dentária

Distribuidor oficial

produtos médicos 
hospitalares

Av. 31 de Janeiro (ao lado da BP)   •   tlf. 253 063 348   •   E-mail: restaurantedocamar@gmail.com   •   www.facebook.com/docamar

Misto de Marisco c/ Espumante
para 2 pessoas 29€

SAPATEIRA RECHEADA

Na compra

de 1

LEVA 2

Publicidade
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Colombiana
Elegante, sensual, brincadeirinhas

relaxantes, peitos XXL,

sem pressas + acess. 15 beijinhos.

918 401 367
922 236 350

Mulatinha de volta
Oral ao natural, 69, beijo, 

show lésbico + amiga, 
espanholada, super meiga, 
filmes, D.V.D e acessórios. 

45 minutos de prazer.
Das 09h00 às 20h00.

918 595 077

Olívia
Massagens relaxantes, corpo inteiro,
com fins terapêuticos + convívio ou
só massagem e descompressão.
Menina só, pele clara, elegante.

Local discreto. 20 beijinhos.

961 916 021

Índia
Mulher diferente, 

com massagem relaxante.
Local discreto e higiénico.

964 458 054

Portuguesa
Loirinha. P/xxxl.
O... até ao fim.
Anal profundo.
Beijo na boca,

s/ pressa.
Completíssima

919 617 525

PORTUGUESA

SEXY

915 877 217

Ana
Portuguesa + Amiga, 1.ª vez

em Braga, peludinhas. 
10 beijinhos.

918 633 251
917 082 111

Prazer 100%
19 aninhos, loirinha escultural,
1.70 alt., boas mamas, bonita 
e meiguinha, O..., 69 gostoso. 

Com 2.ª oportunidade 
e acessórios. Adoro anal.

965 412 543

3 doces meninas
Portuguesas, com algumas 

dificuldades financeiras,
meigas, carinhosas e delicadas. 
Atendem das 09h00 às 20h00.

915 702 107

Mulata
BRAGA - 1.ª VEZ

Corpo de miúda, 25 anos, oral
100% quente, atrás é todo seu,

com acessórios.

913 773 517

Só hoje
10 beijinhos. Portuguesa, 18 anos

reais, a iniciar + Amiga, 30 anos, loira.
O.N. fim, 69 com orgasmo, 
peludinhas, sem pressas. 

Com 100% de higiene e sigilo

915 543 894

Andreia
Novidade.

1.ª vez em Braga.
Sensual. 

Massagens 
e convívios.

968 856 387

Pimentinha
Oral  ao natural, 69 à vontade,

dominação, beijo de língua. Super
viciosa, boca quente molhadinnha,
cheia de tesão e viciada em sexo.
Entrega-te aos meus miminhos.

919 788 542

Mega novidade
Corpo escultural, peito XXXL,

boquinha gulosa. O... natural até ao
fim, garganta profunda, botão de
rosa, 69, acessórios, massagens,

apart. privado. 24h.

918 380 338

Portuguesa
23 anos, peitos XXL,

elegante, bonita e sensual.
Oral ao natural, 69 com

prazer. Das 09h30 às 18h00.

910 432 315

1.ª VEZ. PORTUGUESA - escultural, meiga 
e sensual, massagem a 4 mãos - NOVIDADE

915 470 830 - 967 581 836

Renata
BELÍSSIMA

Olhos de mel, cabelos compridos,
corpo definido, meiga e carinhosa.

Das 09h00 às 18h00.

969 398 811

Solange
Selvagem. Bem disposta, quente e

gostosa faço tudo por prazer. Lábios
carnudos, oral guloso, chuva
dourada. Prove minha delícia.

912 598 643

Uma delícia
de mulher

1ª vez 
19 aninhos

913 411 729

JULIANA - Morena sexy corpinho
de  boneca, 19 aninhos, adoro 69.  

No anal estamos à vontade
914 595 407

Loira escaldante
Para homens de bom gosto, 1,70 alt.,

mamas 38, loirinha, branquinha, meiga
e carinhosa. Sem pressas.

Adoro anal e 69. Massagem e carícias,
a combinação perfeita na marqueza.

Música ambiente.

910 211 798

Bela 
italiana

Loiraça
Completíssima

916 194 880

Marina
Carinhosa, 
meiguinha, 

caprichosa, super
sedutora, para 

seu prazer, 
apt. privado de luxo

912 904 522

910 395 170

NOVIDADE - BRAGA
20 aninhos de
puro prazer,

morena 
safadinha,

peitos XXL, boa
espanholada.

Menina calliente
21 aninhos, atrevida, seios grandes,
cinturinha fina e bumbum arrebitado,

corpo bem escultural, 
bem meiguinha, 

sem pressas. Completinha. 
Das 09h00 às 22h00.

927 729 256

Portuguesas
De 21 e 40 aninhos,

peludinhas. O... natural,
69 delirante.

913 895 005

Olá sou 
portuguesa

916 526 109

Isabel
De volta. 

Portuguesa da aldeia

961 793 116

Boazona
BRAGA - NOVIDADE

Insaciável, todos os dias,

das 10h00 às 24h00.

918 582 069

965 500 138-938 890 430

VICK - atend. em lingerie,
completíssima. 15bjs. foto real.

BRAGA - 24 horas

ANDIQUE 
FLOR DO MINHO
253 253 535 - 253 260 600
916 170 777 - 963 366 555

TABACARIA CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

QUIOSQUE CRISTINA
Rua Elísio de Moura - Enguardas - Braga

QUIOSQUE DIZERES D’AGORA 
Avenida da Liberdade 
(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

QUIOSQUE TOPLEITURA
Na Estação Caminhos de Ferro - Braga

PASTELARIA DO PICO
Vila Verde (junto ao Pingo Doce)
Portela do Vade • Pico de Regalados

QUIOSQUE CENTRAL 
MAGAZINES
Ferreiros - Amares (junto à Rua de Santo António)

RECEPCIONAMOS TODOS OS DIAS 
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

CARNEIRO
Amor: Dê mais importância à sua beleza exterior.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de costas.
Dinheiro: Tente moderar mais os seus gastos.

Números da Sorte: 10, 20, 3, 9, 41, 44

TOURO
Amor: Não esconda os seus sentimentos. 
Saúde: Cuidado com as mudanças repentinas de
temperatura. Dinheiro: Procure gastar as suas econo-

mias naquilo que realmente lhe faz falta.
Números da Sorte: 6, 9, 7, 40, 30, 20

GÉMEOS
Amor: Não deixe que a família fale por si.
Saúde: É possível que hoje se sinta particularmente
cansado.  Dinheiro: não permita que coloquem em

causa a sua competência profissional.
Números da Sorte: 22, 5, 41, 14, 12, 21

CARANGUEJO
Amor: Não se sinta obrigado a tomar nenhuma atitude
Saúde: Descanse as horas necessárias. Dinheiro:
Previna-se contra períodos de crise financeira.

Números da Sorte: 9, 6, 3, 2, 25, 45

LEÃO
Amor: Resolva os problemas com paciência e
inteligência e as dificuldades serão ultrapassadas.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar. 

Dinheiro: Cuidado com os gastos exagerados.
Números da Sorte: 2, 25, 14, 17, 18, 19

VIRGEM
Amor: Poderá ser surpreendido por alguém que con-
hece há pouco tempo. Saúde: Dê atenção à sua
imagem.  Dinheiro: Continue com a sua tendência
para a contenção.

Números da Sorte: 6, 45, 40, 20, 30, 4

BALANÇA
Amor: Entre em contacto com os seus familiares e
verá como custará menos a suportar a saudade.
Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.

Dinheiro: Só erra quem está a aprender.
Números da Sorte: 1, 5, 45, 4, 7, 6

ESCORPIÃO
Amor: Surpreenda a pessoa amada. 
Saúde: Mantenha uma atitude positiva.
Dinheiro: Vai receber uma boa notícia.

Números da Sorte: 5, 6, 16, 14, 15, 40

SAGITÁRIO
Amor: As intrigas e as más-línguas estão presentes.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não deixe que a sua conta bancária fique

com saldo negativo, seja prudente.
Números da Sorte: 20, 10, 3, 6, 45, 44

CAPRICÓRNIO
Amor: Cuidado com aqueles que pensa serem seus
amigos. Saúde: Tendência para distúrbios renais.
Dinheiro: Empenhe-se mais no seu trabalho.

Números da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9

AQUÁRIO
Amor: Revele os seus verdadeiros sentimentos. 
Saúde: Ocupe o seu dia com uma atividade que o
preencha e lhe dê prazer.

Dinheiro: Poderá ser elogiado pelo seu desempenho a nível
profissional. 
Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7

PEIXES
Amor: Reúna a sua família com o propósito de
falarem sobre os problemas que vos preocupam.
Saúde: Procure não cometer excessos.  

Dinheiro: Um familiar poderá precisar da sua ajuda financeira. 
Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8

Horóscopo
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Sara Sampaio em lingerie
Chama-se Sara Sampaio, é portuguesa,
tem 20 anos, e já trabalha para a marca de
lingerie Victoria’s Secret. 
Não há dúvida de que beleza não lhe

falta e está agora presente nos
melhores momentos do catálogo da

marca, ao lado de nomes
consagrados do mundo da

moda.

Selena Gomez na Harper’s
Selena Gomez está em grande destaque na
edição de Abril da revista ‘Harper’s Bazaar’. 
A cantora e actriz no longo ensaio fotográfico
mostra peças da Dior e Calvin Klein e diz que
não se preocupa muito com o que vai vestir.
Este é o primeiro grande trabalho depois de
ter terminado o namoro com Justin Bieber.

Faça já a sua reserva:
Largo Senhora-a-Branca, n.º 54 - S. Vítor - 4710-443 Braga
tlf. 253 206 660 • fax 253 206 669 • tlm. 910 969 403
braga@viagens-valedoave.pt • www.viagens-valedoave.pt
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Claudia Romani de biquíni em Miami 
Claudia Romani foi fotografada de biquíni numa praia em Miami.
A modelo italiana mostrou-se bem disposta, em boa forma e
sorriu para os ‘paparazzi’ que tentaram tirar-lhe as melhores
fotografias. Ainda recentemente Claudia efectuou um ensaio
fotográfico em posições sensuais apenas com a camisola do
Milan amarrada, num parque no meio da cidade de Milão.

Danielle Fishel na ‘Maxim’ 
Danielle Fishel está em grande na ‘Maxim’ deste mês.
Num ensaio muito provocatório e sensual, a actriz de 31
anos mostra o seu lado mais íntimo. A Topanga da série
televisiva ‘Boy Meets World’ promete voltar com mais
surpresas... 
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