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ROSA SANTOS

Carlos Ribeiro promoveu último trabalho ‘Haja festa e pagode’

ROSA SANTOS

Segundo álbum de Tó Fernando foi editado há três semanas

Carlos Ribeiro e Tó Fernando
animam Rua Dr. Justino Cruz
‘O COMÉRCIO ESTÁ NO CENTRO’, que animou na passada sexta-feira a Rua Dr. Justino Cruz, contou com a presença dos cantores
Carlos Ribeiro e Tó Fernando. Iniciativa é uma parceria entre Associação Comercial de Braga, Antena Minho e Correio do Minho.
BRAGA
| Redacção |

A penúltima edição da iniciativa
‘O Comércio está no Centro’,
que animou a Rua Dr. Justino
Cruz, na passada sexta-feira,
contou com a presença dos cantores Carlos Ribeiro e Tó FerPublicidade

nando.
Carlos Ribeiro aproveitou a
presença nesta iniciativa para,
em directo para os microfones
da rádio Antena Minho
(106FM), cantar alguns temas
do último trabalho ‘Haja festa e
pagode’. “Este já é o meu 21 ou
22 álbuns da minha carreira e é

composto por 13 temas originais, tendo incluído êxitos anteriores, destacando-se ‘Português
Emigrante’ e ‘Joelhos ao chão’”,
referiu o artista.
Carlos Ribeiro conta neste CD
com a participação especial de
Adília de Arouca na música ‘À
Desgarrada’.

Nos últimos meses, o cantor
tem percorrido vários países,
cantando para os emigrantes.
“Esse é o apanágio da minha
carreira e estive em França,
Suíça, Luxemburgo e Mónaco a
cantar para as nossas comunidades portuguesas”, revelou
ainda em directo Carlos Ribeiro,

A iniciativa ‘O Comércio
está no Centro’, uma
parceria entre a Associação
Comercial de Braga, a rádio
Antena Minho e o jornal
Correio do Minho, tem
animado várias artérias
do centro da cidade
sempre às sextas-feiras.
Para além da música
e animação não faltam
as entrevistas aos lojistas
que disseram ‘sim’ a este
projecto, workshops, shows
de moda e Stock Off Market.
Edição deste ano da
iniciativa termina na
próxima sexta-feira com
muita animação e música.

adiantando que durante este mês
e o mês de Agosto vai ﬁcar por
Portugal. “Tenho já muitos concertos e espectáculos marcados
para festas e romarias”, contou.
O ambiente aqueceu ainda
mais na manhã da passada sexta-feira com a animação das músicas de Tó Fernando. ‘Tudo o que
eu faço’ é o título do segundo
trabalho apresentado pelo cantor
bracarense. “Este álbum está
mais bem tratado e com melhor
produção e essa era a minha intenção”, explicou, também para
os microfones da rádio, Tó Fernando.
O novo trabalho, editado há
apenas três semanas, conta com
10 músicas, sendo que oito dos
temas são da autoria do cantor.
“As letras e músicas deste CD
têm mais corpo e mais alma e
com a produção da editora o trabalho ﬁnal tem muita mais qualidade e cor do que o meu primeiro álbum”, conﬁdenciou Tó
Fernando, que optou por manter
no ‘Tudo o que eu faço’ o tema
que o lançou para os palcos
‘Mar Azul’.
O artista está agora a promover
e a dibulgar o trabalho nas rádios e televisão.
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“Obra é um repositório
da cultura e da história”
‘ADORO CONHECER BRAGA’ é o título do livro comemorativo dos 150 anos da Associação Comercial
de Braga. Margarida Costa foi a coordenadora da obra, que contempla artigos de 15 ‘especialistas’.
BRAGA
| Redacção |

Margarida Costa, que coordenou
o livro ‘Adoro Conhecer Braga’,
que foi editado no âmbito das
comemorações dos 150 anos da
Associação Comercial de Braga
(ACB), marcou presença na edição da passada sexta-feira da
iniciativa ‘O Comércio está no
Centro’. “Foi difícil compilar
Braga em apenas 15 capítulos”,
desabafou a coordenadora da
obra.
O livro, assegurou Margarida
Costa, “tem muitas curiosidades
e é um verdadeiro repositório da
cultura e da história da cidade de
Braga e das pessoas”.
A coordenadora aproveitou para falar da experiência vivida depois de ter sido convidada pela
ACB para coordenar esta obra.
“Em Agosto do ano passado pu-

ROSA SANTOS

Margarida Costa coordenou o livro ‘Adoro Conhecer Braga’

bliquei no jornal Correio do Minho uma série de artigos e a
ACB esteve atenta aos conheci-

mentos que fui transmitindo e
acabou por me convidar para
orientar este trabalho”, contou a

responsável pelo livro ‘Adoro
Conhecer Braga - Percursos Turísticos e Culturais da Capital do

Receituário tradicional tem que se preservar
‘O COMÉRCIO ESTÁ NO CENTRO’
| Redacção |

“A batalha fortíssima que temos
pela frente passa por manter e
preservar o nosso receituário tradicional, mantendo a qualidade
dos produtos”, apelou Agostinho
Peixoto, que participou na iniciativa ‘O Comércio está no
Centro’, que animou a rua Dr.
Justino Cruz, na passada sexta-feira, e que foi um dos convidados da Associação Comercial de
Braga (ACB) para escrever no
livro comemorativo dos 150
anos.
Dos 15 capítulos do livro
‘Adoro Conhecer Braga - Percursos turísticos e culturais da
capital do Minho’, Agostinho
Peixoto escreveu sobre o tema
‘Sabores’ e aqui não faltam motivos para ‘crescer água na boca’. “Braga tem os pratos mais
típicos, que já são de uma região
e de um páis”, defendeu o presidente da Confraria Gastronómica do Abade, sublinhando que

ROSA SANTOS

Agostinho Peixoto falou dos ‘Sabores’ de Braga no livro comemorativo da ACB

Braga contribui, de forma muito
eficaz, com conjunto de pratos
típicos, por isso, é uma referência na carta gastrómico do Minho”.
Sem fundamentalismo, é importante, para Agostinho Peixoto, preservar o acervo tradicional

de receituários, que advêm dos
usos, costumes e tradições da regiões”. Daí a “batalha” para
manter a qualidade dos produtos. “É preciso respeitar os produtos, por isso, a nossa preocupação em manter sempre a boa
qualidade de todos os ingredien-

tes”.
No capítulo em que fala das
delícias do concelho, Agostinho
Peixoto fez questão de mencionar “um homem que tem sido
uma boa referência na gastronomia minhota”, o chef José Vinagre, que executa “de forma perfeita o arroz de pato à Braga”.
Mas não faltam bons exemplos
de gastronomia no concelho. O
bacalhau à Braga, o sarrabulho
e, claro, o pudim abade Priscos.
“Aproveitei também para realçar
a importância do pudim e o trabalho que tem sido realizado. Temos feito uma festa à volta do pudim”, admitiu aquele
responsável, salientando a importância de se manter a receita
original.
“Queremos motivar os cozinheiros nacionais e estrangeiros a
colocarem no cardápio o pudim.
Alguns cozinheiros vão assumindo o pudim, mas pretendemos é que haja verdade na gastronomia e no receituário”, apelou ainda Agostinho Peixoto.

O livro conta com artigos
assinados por Agostinho
Peixoto, José Hermínio
da Costa Machado, Carlos
Aguiar Gomes, Carvalho
Araújo, Rui Ferreira, Isabel
Silva, José Ribeiro Pinto,
Maria do Carmo Ribeiro e
Manuel Martins, Joaquim
Gonçalves, Pedro
Morgado, Ricardo Silva,
José Vieira Leite, Luís
Miguel Ribeiro, Baptista
da Costa e Rui Morais.

Minho’, que foi apresentado na
passada sexta-feira na LivrariaCentésima Página.
Margarida Costa acabou por
convidar “naturalmente” uma
série especialistas para falarem
de várias áreas.
“Todos abraçaram esta ideia
com prazer e todos estão por
dentro da cidade e amam a cidade. Por tudo isso, tenho muito
carinho por este trabalho”, confidenciou, ainda para os microfones da rádio Antena Minho, a
coordenadora, aconselhando todos a lerem esta obra. “Este livro é para se ir lendo, vendo e
aprendendo”, atirou Margarida
Costa.

Agostinho Peixoto
aconselhou “vivamente”
a aquisição deste livro.
No capítulo ‘Sabores’
pode encontrar vários
pratos típicos do concelho,
desde o bacalhau à Braga,
passando pelo arroz de
pato, a cabidela, o cozido à
portuguesa, as ‘Frigideiras
do Cantinho’, os moletinhos,
os fidalguinhos e um sem
número de salgados.
Publicidade

MÉDICOS
ESPECIALISTAS
Dr. José Luís Plácido
IMUNOALERGOLOGIA

(Doenças Alérgicas)
Diretor de Serviço do Hospital S. João

Dr. J. Silva Brito
REUMATOLOGIA

(Doenças Reumáticas)
Especialista Graduado Hospital S. João
R.Marcelino Sá Pires, n.º 15, 1.º - Sala 15
4700-924 Braga • Tlm. 924 390 968

rreiodominho.pt
4
Braga
6 de Julho 2013

7 de Julho 2013 correiodominho.pt
Braga 13

Autárquicas 2013

“Planeamento do território
deve ser feito com rigor”
CDU
| Redacção |

Uma comitiva da CDU, liderada
por Carlos Almeida, candidato à
presidência da câmara municipal
de Braga, visitou uma exploração agro-pecuária na freguesia
de Espinho. O contacto com os
agricultores permitiu saber das
suas dificuldades no desenvolvimento da sua actividade numa
exploração com cerca de 10 ha e
50 cabeças de gado. Segundo o
candidato da CDU, um dos principais problemas apontados pelos agricultores é o conflito provocado pelo incorrecto ordenamento do território que gera situações de choque entre funções
residenciais e funções de produção agrícola. O desenvolvimento de uma ocupação dispersa do
território, que invade áreas de
elevada aptidão agrícola e tradicionalmente ocupadas por esta
actividade, gera, segundo o can-

DR

Candidato da CDU visitou exploração agro-pecuária na freguesia de Espinho

didato, para além dos elevados
custos de infra-estruturação e da
descaracterização da paisagem,

conflitos difíceis de resolver entre a realização de operações
agrícolas e os interesses dos no-

vos moradores. Operações como
a aplicação de chorumes e compostos geram, ainda segundo

“Câmara deve promover espírito
de colaboração com IPSS’s”
JUNTOS POR BRAGA
| Redacção |

Ricardo Rio, líder da coligação
‘Juntos por Braga, visitou a Associação de Solidariedade Social
Jardim-de Infância 31 de Janeiro, fazendo-se acompanhar pela
directora de serviços desta IPSS, Maria de Fátima Carvalho.
Criada em 2002, a instituição
tem valências de creche e jardim-de-infância, frequentados
por 90 crianças, e conta com 17
colaboradores. A directora de
serviços admitiu que a situação
financeira é a principal preocupação da instituição. “A nível estrutural, temos alguns pormenores que gostávamos de melhorar,
mas não temos a sustentabilidade financeira suficiente para os
resolver”, adiantou, apontando a
colocação de telas e de ar condicionado como importantes para
melhorar o conforto das crianças
no edifício.
Ricardo Rio garantiu que esta

DR

Ricardo Rio junto dos responsáveis da Associação de Solidariedade Social Jardim de Infância 31 de Janeiro

instituição merece toda a colaboração por parte da autarquia
para resolver as questões opera-

cionais apontadas pela directora.
“E de uma forma mais abrangente, a autarquia tem a obriga-

ção de promover um espírito de
colaboração e entreajuda com
todas as instituições que traba-

Carlos Almeida, queixas acerca
dos odores ou como a rega com
recurso a motobombas nas horas
mais adequadas potenciam reclamações sobre o ruído. “Braga
precisa de planos de ordenamento de território que promovam a
conjugação das diversas actividades produtivas com as necessidades habitacionais”, referiu o
candidato da CDU. O equilíbrio
entre as diversas funções do território só é alcançável através de
um correcto ordenamento, pelo
que a candidatura da CDU propõe que no exterior dos perímetros urbanos se realize de forma
forma sistemática, e participativa, Planos de Pormenor, na sua
variante Plano de Intervenção
em Espaço Rural.
Apontado também como problema é o mau estado dos caminhos e acessos rurais, cuja manutenção tem sido da iniciativa
dos agricultores que deles vão
necessitando, problema agravado pela estrutura fundiária que
conduz a uma elevada fragmentação e dispersão das explorações agrícolas. Neste contacto, a
CDU registou também as preocupações que advêm das políticas definidas pelos ministério
dos sucessivos governos.

lham em prol do bem das comunidades, de forma a contribuir
para a sua sustentabilidade económica numa fase que sabemos
que é de grandes dificuldades e
incertezas”, afiançou. Por seu
turno, também Maria de Fátima
Carvalho pediu uma maior atenção dos organismos públicos aos
problemas da instituição que representa. “Esperamos que no
próximo ciclo autárquico as parcerias e as ajudas mútuas sejam
mais bem mais frequentes do
que até ao momento. Era importante termos algum apoio logístico e sobretudo promover o diálogo, o que evitaria problemas
simples com que temos e lidar,
como a não-atribuição de lugares de estacionamento para os
pais poderem ter mais conforto a
ir buscar os seus filhos”, sublinhou. A directora de serviços enfatizou que os objetivos para o
futuro passam por manter a IPSS
de pé, dando-lhe sustentabilidade e consistência financeira para
que todos os postos de trabalho
sejam mantidos.
Por fim, o líder dos ‘Juntos Por
Braga’ elogiou o espírito de iniciativa, capacidade de trabalho e
grande empenho, inclusivamente financeiro, dos promotores
deste projeto.
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Partido socialista quer
diminuir taxas moderadoras
Intenção, foi deixada pelo coordenador socialista para a área da saúde que ontem participou num
debate sobre o impacto da crise na saúde.
BRAGA
| Paula Maia |

O Partido Socialista (PS) pretende baixar as taxas moderadoras,
sobretudo nos cuidados de saúde
primários quando formar governo. A intenção foi deixada ontem
pelo coordenador socialista para
a área da saúde, Álvaro Beleza,
que participou num debate sobre
o impacto da crise na saúde. Em
declarações ao CM à margem do
debate, o responsável socialista
considera que o aumento das taxas moderadoras foi “brutal”.
“Não servem para moderar , mas
para impedir o acesso de muita
gente e para financiar o sistema”, diz Álvaro Beleza que a
propósito considera “inaceitável” que a cobrança destas taxas
passe para o ministério das finanças. “Tem de estar no ministério da saúde como tem estado
até agora”, refere.
A redução das taxas moderadoras nos serviços primários tem
como propósito, segundo o coordenador, incentivar os utentes
a irem aos centros de saúde e
não ao hospital.
“Portanto, a taxa moderadora

ROSA SANTOS

Álvaro Beleza (ao centro) junto a Vítor Sousa, dois dos intervenientes do debate sobre o impacto da crise na saúde

também ajuda a canalizar os
utentes para os serviços públicos
de prevenção”, prossegue o responsável. E é na área de prevenção que, segundo o socialista, as
autarquias podem desempenhar
um papel preponderante com a
promoção de medidas que podem ir do desporto a rastreios à
população, trabalhando em rede
com os parcerios de saúde de lo-

cais.
Esta foi uma ideia defendida
também por Vítor Sousa, vicepresidente da câmara de Braga.
“O desempenho da autarquia naquilo que pode ser fomentado
na área de saúde preventiva, como é o caso do desporto, é crucial. É este o papel em que nos
revemos, assumindo a saúde como uma das áreas importantes”,

diz o responsável, adiantando,
também no papel de candidato à
presidência da câmara de Braga,
a intenção de criar um Concelho
Municipal de Saúde, “com vários intervenientes, com várias
instituições, precisamente para,
nesse papel de interlocução, podermos optimizar essa função
com todos os parceiros da área
da saúde do concelho.

Sobre o impacto que a crise está a ter no sistema de saúde e na
própria saúde dos portugueses,
tema do debate em que participou, Álvaro Beleza é da opinião
de que as pessoas estão muito
deprimidas. “Há muitas pessoas
com problemas sérios, verificando-se também um aumento do
número de suicídios”, diz o responsáveis” referindo-se sobretudo à classe média que vivia numa situação confortável e que
está hoje a passar por situações
aflitivas. A crise é agravada, de
acordo com Álvaro Beleza, pela
política de austeridade imposta
pelo actual governo “que só
olha para os computadores e não
pensa nas pessoas”.
O impacto económico verificase também ao nível do sistema
de saúde, com alguns hospitais a
acusar falta de equipamentos
“que vão desde o papel até a alguns medicamentos”. E a situação parece ser mais grave na região norte. “No norte, vários
hospitais juntaram-se e fizeram
uma coisa para além da troika,
para além do ministério da saúde
e nem sempre os doentes desta
região têm acesso a terapêuticas
que doentes de outras regiões do
país ainda têm”, prossegue o
coordenador.
O PS tem a opção de um serviço público de saúde e não de privatizar o sistema, diz Álvaro Beleza, ideia tambem sublinhada
por Vitor Sousa, referindo que a
saúde é uma das bandeiras do
PS.

Vítor Sousa: ‘Via Verde’ para empresas
PARTIDO SOCIALISTA
| Redacção |

Vítor Sousa garante que criará
uma ‘via verde’ no município
para facilitar o desenvolvimento
de projetos industriais através do
exercício de “diplomacia económica” para “valorizar o capital”
que, no seu entender, o concelho
já tem. Os candidatos do PS à
câmara de Braga Vítor Sousa e
Luís Braga da Cruz, candidato
Assembleia Municipal, visitaram as instalações da DELPHI
onde foram recebidos pelo concelho de administração.
Para Vítor Sousa o município
de “Braga tem muitas indústrias
diversificadas, que são aquilo
que é a matriz de resiliência dos
nossos empresários. A matriz da
forma dos bracarenses em serem
empreendedores. Os empresá-

rios do sector da construção são
exemplo disso. Souberam encontrar nichos de mercados extremamente interessantes onde
aplicam o conhecimento adquirido na construção, como é o caso de algumas industrias e podemos ter o exemplo dos alumínios Navarra”.
Perante os exemplos que vou
conhecendo, e esta visita à
DELPHI é muito importante para que perceba o quanto Braga
abraça a inovação, saio convicto
que é muito importante “criar
uma ‘via verde’ no quadro do
município para que este seja o
interlocutor na resolução de
eventuais problemas urgentes,
de forma a fomentar o facilitismo ao desenvolvimento de projetos desta natureza, pois, com
esta ‘via verde’ estaremos a criar
emprego, fixar empresas e au-

DR

Vítor Sousa durante a visita à Delphi

mentar a capacidade de atrair
conhecimento”, disse. Vítor de
Sousa afirmou, ainda, que pre-

tende “virar a ampulheta” de
“Braga cidade da construção”,
para “Braga cidade da indús-

tria”, apontando o “conhecimento adquirido” nas áreas subsidiárias à construção civil.
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§Breves
Aniversário
Parabéns ao Centro
Social e Cultural
de S.Adrião
A Assembleia Municipal aprovou
um voto de saudação ao Centro
Cultural e Social de S.Adrião na
passagem do 30º aniversário
desta instituição. Segundo o presidente da Junta de Freguesia de
S. Lázaro, João Pires, o Centro é
hoje “uma referência no panorama local da economia social e
solidária”

Agere

Assembleia reduz IMI
em final de mandato

Oposição com
dúvidas sobre
fiscal único

EM ANO DE ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS houve unanimidade na ratificação da
redução das taxas de imposto municipal sobre imóveis (IMI).

Congratulações
Louvor a atletas
e clubes
Por proposta do PSD, a Assembleia aprovou um voto de louvor
à delegação da Associação Portuguesa de Deficientes e à sua
equipa de basquetebol em cadeira de rodas pelas conquistas
do campeonato nacional e da Taça de Portugal da modalidade.
Apesar da unanimidade, João
Correia(PSD) e Francisco Mota
(CDS/PP) acentuaram o facto de
o PS, na vereação, não ter aprovado uma proposta de contrato
de desenvolvimento desportivo
com a APD.
Por iniciativa do PS, foi também
aprovado um voto de congratuçação e louvor à prestação desportiva de vários clubes e atletas
do concelho de Braga que se
destacaram na última época
desportiva, entre os quais a
equipa de basquetebol em cadeira de rodas da APD.

Freguesias
Reconhecimento aos
presidentes de Junta
António Sousa, presidente da
Junta de Freguesia da Sé, fez
aprovar, anteontem, um voto de
louvor aos actuais 62 líderes das
juntas do concelho, ao mesmo
tempo que se lamentou que 44
deles deixem de o ser pela força
da limitação de mandatos e da
reorganização administrativas. A
CDU, BE e alguns presidentes de
junta abstiveram-se na votação
da proposta, tal como na moção
de louvor aos 62 presidentes de
junta e de crítica à reforma administrativa apresentada pelo
socialista Marcelino Pires.

ROSA SANTOS

Última Assembleia Municipal do mandato ratificou baixa do IMI

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| José Paulo Silva |

A Assembleia Municipal de Braga ratificou, anteontem, a redução em mais de 10% das taxas
do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). A confirmação
da decisão tomada pela Câmara
há cerca de um mês terá benefícios na liquidação do IMI em
2014, passando a incidir uma taxa de 0,62% sobre os prédios urbanos não reavaliados e de 0,35
% nos imóveis avaliados pelo
novo código do IMI.
Apesar da unanimidade da votação, a redução do IMI não deixou de motivar discussão política algo acesa na derradeira
sessão da Assembleia antes das
eleições autárquicas de 29 de
Setembtro.
António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou que a votação da proposta “é agora puro
eleitoralismo”, lembrando que
esta força política propôs a redu-

ção das taxas do IMI em Novembro de 2009, altura em que
as receitas deste imposto cresciam um milhão de euros ao ano.
Idêntica acusação de eleitoralismo fez Carlos Almeida, em
nome da CDU, criticando o posicionamento dos eleitos do PSD
e CDS/PP, partidos que, a nível
nacional, têm promovido o aumento de impostos.
“Efeito miraculoso dos períodos pré-eleitorais” foi como
João Granja, do PSD, entendeu a
redução do IMI apresentada pela
maioria PS. Granja recordou que
os vereadores socialistas rejeitaram sucessivas propostas da co-

Apesar da unanimidade da
votação, a redução do IMI
motivou discussão política
acesa na derradeira sessão
da Assembleia antes das
eleições autárquicas de 29
de Setembro.

ligação ‘Juntos por Braga’ no
mesmo sentido desde 2008 a
2012.
Da bancada do CDS/PP, Isabel
Rocha lembrou também que a
redução do IMI era “há muito
defendida” pelo seu partido. Esta eleita questionou a não alteração das taxas da derrama, um
imposto municipal sobre o lucro
tributável das empresas.
Censurada pela CDU e BE foi
a aprovação da declaração de
utilidade pública para os parques
de estacionamento das empresas
‘Maxitur’ e ‘José Gomes & Filhos, Lda’ que ficam, assim,
isentas do pagamento de IMI.
António Lima perguntou pela
fundamentação dos pedidos de
utilidade pública, enquanto Carlos Almeida protestou contra a
“autêntica vergonha” que, em
sua opinião, representa a isenção
de IMI durante 25 anos concedida a estas e a outras empresas
que exploram parques de estacionamento na cidade de Braga.

O facto de o fiscal único da
Agere ser o mesmo dos parceiros parceiros privados desta empresa municipal motivou dúvidas à CDU e BE, partidos que na
Assembleia Municipal de anteontem votaram contra a designação proposta pela Câmara.
Paula Nogueira, do BE, justificou que está posta em causa a
defesa do interesse público na
empresa de águas e saneamento.
Carlos Almeida, da CDU,
questionou a contratação de uma
empresa para fiscal único que
cobra 18 mil euros por ano à
Agere e 14,5 mil euros para serviço de auditoria externa à Câmara de Braga.
Vítor Sousa, vice-presidente da
Câmara, repudiou as insinuações, lembrando que os revisores oficiais de contas estão sujeitos a um código de conduta
próprio e exigente.
As bancadas do PSD, CDS/PP
e PPM abstiveram na designação do fiscal único da Agere.

+ mais
Por proposta de Manuel
Beninger, do PPM, a
Assembleia Municipal de
Braga, recomenda à
Câmara a atribuição de
lugares de
estacionamento gratuitos
a dadores de sangue junto
ao Museu D. Diogo de
Sousa. A recomendação foi
aprovada por todas as
bancadas - apesar das
críticas à política de
estacionamento da
Câmara - , o que levou o
presidente da Assembleia,
António Braga, a
considerar que o eleito
monárquico foi aquele que
conseguiu aprovar, neste
mandato autárquico, mais
propostas por
unanimidade.

Publicidade
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Política

Exame a 37 anos de Mesquita Machado
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL reuniu sexta-feira pela última vez neste mandato autárquico. Mesquita Machado não esteve
presente na sessão que seria a última dos seus 37 anos de carreira autárquica.
BRAGA
| José Paulo Silva |

Mesquita Machado não compareceu à última Assembleia Municipal, mas o nome do presidente da Câmara foi várias vezes
invocado numa sessão marcada
pela unanimidade na aprovação
da redução da taxa de imposto
municipal sobre imóveis (IMI) e
por profundas divisões entre a
bancada do PS e os eleitos do
Bloco de Esquerda e PCP na cedência de espaço público para
erigir a estátua do cónego Melo.
Sendo a última Assembleia antes
das eleições autárquicas de 29

de Setembro e a derradeira do
longa carreira autárquica de
Mesquita Machado, parte significativa da sessão da passada
sexta-feira foi aproveitada para
o balanço aos últimos quatro
anos de governação socialista.
Se o PS, na declaração política
da noite, a cargo da jovem Liliana Pereira, aplaudiu o “grande
sucesso” que foram as últimas
festas de S. João e destacou o
centro histórico de Braga como
“o maior palco do país”, já o
PSD, pela voz do ‘veterano’
João Granja, classificou o derradeiro mandato de Mesquita Machado como “o mais pobre, o

menos produtivo, e o mais cinzento de que há memória”.
Dos 37 anos de governação socialista, Henrique Barreto Nunes, do Bloco de Esquerda, destacou “um clima de constante
suspeição que rodeia qualquer
obra, projecto que surja por iniciativa ou com o apadrinhamento da Câmara e do seu aparelho”.
Para Henrique Borges, do
CDS/PP, os últimos quatro anos
foram férteis em “erros políticos”, como “a oportunidade perdida da Capital Europeia da Juventude” e o processo de expropriação de terrenos adjacentes
ao Recolhimento das Converti-

das, “último suspiro de um poder que se habituou a gerir o município como uma coutada”.
Enquanto a socialista Liliana
Pereira sustentou que a Câmara
cria dinâmicas de emprego, sendo “cada vez mais os negócios
diferenciadores que vão aparecendo” no centro histórico”,
Henrique Barreto Nunes entendeu que “a política municipal
tem sido casuística, sem estratégia de sustentação, sem rentabilização das potencialidades que
Braga possui, sem relações profícuas com a universidade, sem
abertura ao exterior, vivendo para o clientelismo”.

João Granja considerou que
neste mandato autárquico “assistiu-se a um arrastar penoso de
uma equipa cansada, sem rumo,
sem ideias, liderada por um edil
que deixou transparecer expressões de enfado e de falta de paciência”.
Da bancada do PSD veio também uma saudação de “gratidão” ao presidente da Assembleia, o socialista António Braga, a quem foi reconhecido “desempenho com elevação e qualidade”.
Todas as bancadas aplaudiram
a saudação ao presidente do plenário municipal.
Publicidade

PS defendeu homenagem

CDU e BE insurgem-se contra
estátua do cónego Melo
Raul Peixoto protagonizou, na
última sessão da Assembleia
Municipal, um forte ataque à cedência de espaço público para
erigir a estátua ao cónego Melo,
decisão da Câmara que o eleito
da CDU considerou ser “uma
homenagem ao fascismo”.
Numa moção em que se propunha a revogação dessa decisão e
que a Câmara mandasse “apear a
estátua erigida a Santos da Cunha”, Raul Peixoto considerou
que “o cónego Melo foi um saudoso de Salazar e do fascismo”,
bem como “um defensor e participante activo no terrorismo como forma de acção política”.
A moção foi chumbada, por
força dos votos maioritários do
PS que, através de Marcelino Pires, considerou que acusar o cónego de Melo de associação a

movimentos terroristas e a actos
criminosos “é abusivo”, adiantando que o sacerdote “foi um
defensor intransigente da sua
terra”.
João Granja, do PSD, justificou a abstenção da sua bancada
à moção da CDU com o argumento de que a estátua ao cónego é uma forma de homenagem
que “exige consenso”, o que não
se verifica na sociedade bracarense.
Ainda sobre a questão da estátua ao cónego Melo, o Bloco de
Esquerda propôs, também sem
êxito, que a Assembleia recomendasse à Câmara a não cedência de espaço público para o
efeito.
Também aqui a bancada socialista e alguns eleitos do PSD e
do CDS/PP voltaram contra.

ROSA SANTOS

António Braga (ao centro) foi aplaudido no final do mandato autárquico
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§Breves
Europe Direct

Jovens bracarenses conhecem projecto
de inclusão social da União Europeia
Os jovens utentes de instituições particulares de solidariedade social de Braga (CERCI Braga, Centro Novais e Sousa, APECDA, Projecto T3tris.2, Projecto
+Giro, Synergia e Agrupamento de Palmeira) ficaram a conhecer, recentemente, as políticas e projectos da União Europeia para as minorias étnicas.
O Workshop decorreu no Centro Europe Direct em Ponte de Lima, no âmbito
do Projecto Inclusão On.
Este projecto visa promover a inclusão de jovens com deficiência intelectual, apoiado pelo programa Juventude em Acção, no eixo
Juventude para a Europa, associando-se ainda ao Ano Europeu do Cidadão.
O projecto Inclusão ON terá continuidade até Outubro com a realização do seminário final designado
por ‘Política e Democracia de Jovens para Jovens’ com a participação de todos os parceiros e representantes institucionais.

Rusga de São Vicente

Tertúlias Rusgueiras
são retomadas em Setembro
Os ‘Serões do Burgo / Tertúlias Rusgueiras’, organizados pela Rusga de São
Vicente, vão regressar no mês de Setembro, com novos temas e novos convidados. A iniciativa não se realiza nos meses de Julho e Agosto.
Nas seis edições anteriores foram abordados temas relacionados com a saúde pública, a religiosidade popular, a festas da cidade de Braga, o movimento associativo, a mobilidade e as acessibilidades urbanas.
Ao todo foram convidadas mais uma dezena de personalidades das àreas da
política, investigação, ciência e responsáveis de várias instituições, além de
mais de 80 artistas da região.
Publicidade

Alunos e pais ajudaram
a pintar escola
GRUPO DE OITENTA voluntários incluiu, ainda, professores, funcionários e
amigos da escola. Participantes pintaram paredes, arranjaram cortinas,
preparam a horta e fizeram sofás de paletes de madeira.
MAXIMINOS
| Miguel Viana |

Cerca de 80 voluntários juntaram-se, ontem, para pintar a Escola EB1 Frei Caetano Brandão
(FCB), em Maximinos.
A iniciativa integrou o projecto
Eco-escolas e Energia com Vida,
que têm como finalidade incentivar a educação ambiental e a
cidadania.
“Para atingirmos o galardão,
que é a bandeira desses projectos, temos de realizar várias actividades no âmbito da solidariedade e da ecologia, e esta é uma
dessas actividades”, afirmou
Cristina Gandra, professora da
FCB e uma das responsáveis pela organização da actividade.
Outro dos objectivos, referiu a
mesma docente, é “renovar a
imagem da escola.” Os participantes foram divididos em vários grupos e desempenharam
múltiplas tarefas, desde a pintura
de estruturas dos claustros, das
paredes de algumas salas e da
preparação do terreno da horta
escolar. Os voluntários tiveram,
ainda, oportunidade de construir
sofás de madeira, a partir de paletes. Uma tarefa em que contaram com a ajuda de um carpinteiro.
Os cacifos dos alunos também
foram pintados com as cores das
bandeiras dos países europeus.

MIGUEL VIANA

Alunos pintaram alguns espaços da Escola Frei Caetano Brandão

“Isso tem a ver com um projecto
do Clube Europeu que tem como
finalidade dar a conhecer os países da União Europeia”, acrescentou a professora Cristina Fer-

tuzinhos. Esta foi a primeira vez
que a actividade decorreu na escola, mas “talvez venhamos a
realizá-la para o ano”, disse
Cristina Gandra.

• PADARIA • PASTELARIA
• CAFETARIA • SNACK-BAR
Av.ª Alfredo Barros, 72 - Fraião - BRAGA
tlf. 253 257 146

MIGUEL VIANA

Construção de sofás em madeira (com paletes) foi outra das actividades dos voluntários
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Gerações
unidas
em convívio
CERCA DE 150 PESSOAS juntaram-se ontem no
convívio dos Amigos Teclenses. Encontro serviu,
também, para apresentar o hino de Santa Tecla.
SANTA TECLA
| Miguel Viana |

O convívio dos Amigos Teclenses juntou ontem cerca de 150
pessoas.
A iniciativa teve como finalidade rever os amigos e dar a conhecer as várias gerações ligadas à história de Santa Tecla.
“É um encontro de gerações e
uma oportunidade para conhecermos os filhos uns dos outros”, referiu Jorge Marques, da

organização. “Ha famílias em
que vêm as quatro gerações:
avós, filhos, netos e até bisnetos”, acrescentou António Rodrigues, outro elemento da organização do encontro.
O 11.º Almoço Convívio começou com uma Missa campal
na Capela de Santa Tecla, a que
se seguiu a foto de grupo e um
piquenique numa quinta de Soutelo, em Vila Verde.
A ementa constou de entradas
variadas, porco no espeto e vá-

MIGUEL VIANA

Amigos de Santa Tecla reuniram-se ontem em convívio

rias sobremesas, acompanhada
de cantares ao desafio, tocadores
de concertinas e fogo de artifício. Um dos momentos altos do
encontro foi a apresentação do
Hino de Santa Tecla. “O hino foi
feito há cerca de 25 ou 30 anos.

Aborda os aspectos mais importantes da freguesia e em particular da zona de Santa Tecla”, disse o autor, Augusto Vilela, que
se apressou a dizer que o hino
“não tem qualquer conotação
política.” Na letra estão, por

exemplo, referências ao rio Este,
à ligação à freguesia de São Vitor e a algumas zonas como o local onde se encontra o famoso
sobreiro. O bairrismo das gentes
de Santa Tecla também não foi
esquecido.
Publicidade
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Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ‘Correio do Minho’, por e-mail ou entregá-lo pessoalmente nas nossas instalações.
O referido texto deverá ter cerca de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

Viagem Braga-Chaves em 1949
NARCISO ALVES PIRES

A

estrada Braga-Chaves era naquele tempo um verdadeiro
martírio de curvas, poeira e buracos. Nalguns pontos mesmo, a condução tinha que ser bastante cuidada, pois o
bordo exterior da estrada aluía com facilidade sob o peso dos veículos e o espectáculo à altura daquelas ravinas e barrancos, conquanto de grande beleza, não era
muito tranquilizador.
Percurso moroso e arrastado, embora de
raras paragens, proporcionava apesar de
todas as incomodidades, paisagens extraordinárias. Desde os píncaros agressivos do Gerês, até ao bucolismo dos ribeiros e fios de água, deslizando docemente
centenas de metros abaixo, a paisagem
ora nos surgia empolgante, ora se apresentava melancólica e quase chocante na
sua pureza.
Trepidante, a camioneta ruminava os
quilómetros, deixando ver de longe em
longe as ruínas de qualquer casebre, umas
vezes por outras uma capelinha perdida
num cerro, raramente uma povoação. Povoação onde a passagem da ‘carreira’,
embora todos os dias repetida, parecia assumir um ar de acontecimento e novidade
misteriosa. A verdade é que o espanto e a
surpresa maiores eram dos passageiros,
vindos de longes terras, perante as estranhas casas e lugares que se lhe iam deparando.
Os próprios tipos humanos, angulosos e
primitivos, como que talhados em madeira escura e rija, sugeriam figuras da Idade
Média. Depois também, os trajos, as alfaias, o descuido da apresentação, o tosco
das casas, tudo contribuía para nos sentirmos noutra época e noutro mundo.
Indiferente a tudo isto, a camioneta arrancava e lá seguia perante o ar pasmado
de uns e vagamente suspeitoso de outros,
até que, quilómetros além, se nos deparava um quadro igual.
Claro que para a maior parte dos passageiros, os sítios, as pessoas e as coisas por
que passávamos, eram vulgares, unifor-

DR

As estradas do passado reservam enormes memórias

mes e chatamente vistos, enquanto para
outros, - e também para mim, cujas recordações de infância o tempo tinha delido -,
tudo era estranho e invulgar, mesmo surpreendente.
Assim, enquanto uns se iam afazendo
àquelas realidades, tentando aprofundarlhe as razões e esforçando-se por compreendê-las, outros, demonstrando uma
indiferença pesada, mal deixavam deslizar sobre a paisagem, as pessoas e as coisas, um olho baço e desprendido, do mais
absoluto desinteresse.
A estes últimos, obviamente pessoas daqueles termos ou que por ali passavam
com frequência, nada os impressionava o
primitivismo das gentes, o aspecto rudimentar das casas, ou as fugidias cenas entre-vistas.
Estranho deveria eu parecer-lhes, com o
meu fato de citadino, a gravata garrida, os

O Estranho
Desaparecimento
de Esme Lennox
AUTORA Maggie O’Farrell

sapatos luzentes.
Entretanto cada volta da estrada era como nova cena de um filme, horizontes cada vez mais amplos, aqui e além uma capela numa lomba, uma ou duas vacas
tasquinhando num monte, uma ou outra
fonte de chafurdo marginando o caminho.
E de vez em quando, repentinamente, o
salto brusco das águas sob as pontes que
atravessávamos, o sol reflectindo-se, as
pedras externas falando de um passado
remoto.
Do Minho para Trás os Montes as terras
iam pouco a pouco perdendo o seu revestimento frondoso e verde, mostrando-se
cada vez mais nuas, até finalmente parecerem apenas um conjunto ciclópico de
arestas, picos e rochas.
Foi num cenário destes que atingimos a
barragem da Venda Nova, então em fase
de acabamento, e onde, quase ao lume da

Este romance de Maggie O’Farrell conta a história
envola em mistério da vida de uma mulher que, nos
anos de 1930, chega à Índia onde nascera, com os
pais e irmã mais velha, Kitty. Depois disso, a sua
existência parece ter-se desvanecido. Sessenta anos
mais tarde, Iris Lockart, uma jovem empresária independente é surpreendida por um telefonema a
anunciar-lhe que a sua tia-avó terá de deixar o hospital Cauldstone, onde estivera internada durante
três décadas na ala psiquiátrica, e que Iris Lockart é o
nome que consta no seu processo como a pessoa directamente responsável por ela. A princípio Iris não

água se descortinavam ainda as casas
submersas da antiga povoação.
Como era impressionante e comovente,
no silêncio apenas quebrado pelo ruído da
camioneta, aperceber sob as águas claras
as paredes ainda erguidas daquelas casas
que durante séculos haviam sido o lar de
alguém!
Entretanto iam-se-nos deparando algumas povoações mais, quase todas de pouca importância, exceptuando talvez Vila
da Ponte, terra onde muitos anos antes eu
tomara com minha avó a camioneta para
Braga, de regresso da minha primeira viagem.
Também aí uma saudade pungente me
assaltou, ao recordar essa primeira viagem, o largo então circundado de árvores,
agora desaparecido, todos esses momentos da infância distante em que um pequeno eu assombrado tinha ainda uma avó, a
sua avó que se fora!
Enfim, chegava-se ao Barracão após
cerca de cinco horas de viagem, depois de
respirar e engolir o pó levantados pelo rodado da camioneta no seu percurso de
pouco mais de cem quilómetros.
No Barracão, decerto antiga estação da
mala-posta, havia ainda que mudar para
outra camioneta que faria a ligação a
Montalegre, 12 quilómetros além, enquanto aquela seguia a caminho de Chaves, destino último da viagem.
Com ela seguia a maior parte dos que
até ali me haviam sido companheiros de
viagem, uns olhando com ar curioso, outros nem por isso. No fundo éramos para
eles aquilo que todos os outros deixados
ao longo do percurso haviam sido para
nós – minúsculos fragmentos que o rio da
vida arrastava e dispersava para diferentes e talvez nunca mais encontrados destinos.

(escrito algures nos anos 80)

consegue acreditar. Toda a vida tomara como garantido que Kitty, a sua avó agora uma doente de Alzheimer, era filha única. Os documentos provam
contudo que ela é a irmã de Kitty. Ainda assim, Esme, não passa de uma estranha e uma intrusa que
vai obrigar Iris a reconstituir a história familiar, e
aquele assombroso segredo que ela talvez preferisse
ignorar infunde-lhe um enorme receio. Um romance
intenso e complexo, escrito com extrema delicadeza,
que conbina diferentes vozes narrativas num alucinante triller psicológico.
Editorial Presença
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‘Prove’ abre núcleo em Barcelos
HORTÍCOLAS E FRUTAS de produtores locais podem ser adquiridos à segunda-feira, entre as 18 e as 19 horas, no Estádio Cidade
de Barcelos, ala centro empresarial. Consumidores têm acesso a cabaz semanal ou quinzenal.
ATAHCA

+ mais

| Redacção |

A Câmara Municipal de Barcelos, em parceria com a ATAHCA
– Associação de Desenvolvimento das Terras do Homem,
Cávado e Ave, inaugurou mais
um núcleo do projecto PROVE
– Promover e Vender, no Estádio
Cidade de Barcelos.
O projecto surge no âmbito da
iniciativa comunitária EQUAL,
em conjunto com várias entidades parceiras que se associaram
a um grupo de pequenos produtores hortícolas e de frutas para
melhorar o escoamento das suas
produções. Desta forma, “o consumidor terá a possibilidade de
experimentar um conjunto de
produtos variados, frescos e de
elevada qualidade a um preço
acessível” referiu a vereadora do
pelouro da autarquia barcelense,
Armandina Saleiro, acrescentando que “o município abraçou este projecto para promover a agricultura, ajudar os produtores e o
desenvolvimento da economia
local”.
Mota Alves, presidente da

Os produtos que
constituem cada cabaz
serão negociados com
cada consumidor, para
isso, basta aceder à lista
de produtos disponíveis
que se encontra no site,
e assinalar aqueles que
nunca pretende vir a
receber, enviando de
seguida por e-mail ou
entregar directamente nos
locais de entrega dos
produtos.
Durante a entrega dos
cabazes o consumidor terá
ao seu dispor um conjunto
de produtores que podem
fornecer informações sobre: práticas agrícolas utilizadas nas suas culturas,
receitas e tradições locais
e não só.

DR

Projecto ‘Prove’ está agora totalmente disponível aos barcelenses

ATAHCA, mostrou-se satisfeito
“pela criação desta parceria entre produtores, ATAHCA e município de Barcelos, de forma a
levar à população um cabaz diversificado e com qualidade a
um baixo preço”.
Em Barcelos, o núcleo do

PROVE está instalado no Estádio Cidade de Barcelos, (ala do
Centro Empresarial, porta 11),
sempre à segunda-feira entre as
18 e as 19 horas. Os consumidores podem ter acesso a um cabaz
semanal ou quinzenal de produtos hortofrutícolas da época, co-

lhidos nas hortas dos produtores
agrícolas locais.
Para aderir a este novo núcleo
basta aceder ao site www.prove.com.pt e, na zona do distrito
de Braga, seleccionar o núcleo
de Barcelos e preencher a respectiva ficha de inscrição.

Publicidade

§ACIB
Amanhã

®

Oitocentos trabalhadores participam
em acção de formação PME
Oitocentos trabalhadores pertencentes a 30 empresas participam amanhã, pelas 18 horas, no salão nobre da Associação Comercial e Industrial
de Barcelos, numa acção do programa Formação PME. Fomentar a aproximação dos interesses das organizações e empresas às aspirações da sociedade, no sentido de conjugar esforços e alcançar objectivos partilhados, é um dos vectores do programa Formação PME. E são vários os casos
exemplares conseguidos.
O programa Formação PME articula as acções de consultoria e formação
nas empresas com o estímulo para que estas desenvolvam um projecto
no domínio do conceito de responsabilidade social.

Estão abertas inscrições para:

Cursos de Formação Modular Certificada

Ações
0779 - Utilitário de apresentação gráfica
25 Horas
Horário: Pós-laboral
Data de Início: Julho 2013
Regalias: Sub. Alimentação

Até terça-feira

Associação lança empresas
têxteis em França
A Associação Comercial e Industrial de Barcelos leva a cabo, a partir de
hoje e até terça-feira, uma missão comercial a França com as empresas
têxteis e de vestuário. Esta missão insere-se no projecto ‘On Road’ que este ano inclui outras missões, nomeadamente à feira ‘The Brandery’ em
Barcelona, a Londres e à Dinamarca, assim como a vinda de missões dos
referidos países a Portugal.

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

GOVERNO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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Vieira do Minho homenageou
“ilustre figura da terra”
A BIBLIOTECA MUNICIPAL foi ontem rebaptizada na sequência de uma homenagem prestada ao
padre Alves Vieira, uma “figura ilustre da terra”.
VIEIRA DO MINHO
| Libânia Pereira |

O município de Vieira do Minho, em colaboração com o Arciprestado, acaba de prestar uma
homenagem a uma figura ilustre
da terra. Passados 50 anos da
morte do padre Alves Vieira, o
município resolveu rebaptizar a
Biblioteca Municipal e assim
atribuir-lhe o nome do padre Alves Vieira.
O homenageado é tido como
uma figura de grande relevo em
Vieira do Minho. “Um padre de
referência, uma figura ilustre,
um escritor, um biógrafo de
Vieira do Minho, que muito nos
honra”, assim o descreveu o presidente da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, Jorge Dantas.
A homenagem já vinha a ser
planeada há algum tempo, e agora, 50 anos depois da sua morte,
“entendemos que seria a altura
certa para realizar esta cerimónia”, referiu Jorge Dantas.
A homenagem decorreu assim
durante o dia de ontem, tendo tido início logo pela manhã com a

ROSA SANTOS

Município de Vieira do Minho e Arciprestado de Vieira do Minho homenagearam, ontem, o padre Alves Vieira

celebração litúrgica em memória
do padre José Alves Vieira na
igreja de Pinheiro, à qual se seguiu uma visita ao túmulo do
homenageado, onde foi entre-

tanto depositada uma coroa de
flores.
Da parte da tarde foi então atribuído o nome do padre Alves
Vieira à Biblioteca Municipal e

Câmara entrega 94 bolsas
de estudo a jovens do concelho

Fundos Comunitários e desenvolvimento
local em debate em Cabeceiras de Basto

CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

Os presidentes da Câmara e da
Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto entregaram 94
bolsas de estudo a jovens cabeceirenses, um investimento que
totaliza 64.464,64 euros. Esta é
uma acção realizada no âmbito
do Regulamento da Concessão
de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do município.
A cerimónia da entrega de bolsas de estudo relativa ao ano lectivo de 2011/2012 decorreu no
salão nobre dos paços do concelho, onde se juntaram familiares
e amigos dos bolseiros. Nesta
cerimónia estiveram, ainda, presentes a vice-presidente da autarquia, Margarida Coutinho, os
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Momento da entrega das bolsas de estudo

vereadores Domingos Machado
e Francisco Pereira, os presidentes e representantes das juntas de
freguesia, entre outros autarcas e
público em geral. Num universo
de 183 candidaturas, foram entregues 94 bolsas de estudo. De

foi ainda inaugurada a exposição
do espólio do padre Alves Vieira, a qual ficará permanentemente patente nesta biblioteca.
O espólio, que foi adquirido

pelo município, é composto por
diversas obras, por alguns objectos pessoais, por uma máquina
de escrever, pelas suas alfaias litúrgicas, por um cálice, por paramentos e outros instrumentos da
sua actividade litúrgica.
Note-se que o padre Alves
Vieira terá criado mais de 100
obras, nesta exposição estão
apenas algumas delas. “O nosso
objectivo”, declarou o presidente Jorge Dantas, “é que a família
nos possa vender ou ceder mais
material para que assim possamos enriquecer ainda mais esta
exposição”.
Entretanto, durante a tarde de
ontem decorreu também um colóquio sobre a história de vida
desta personalidade de Vieira do
Minho.
Actualmente, a casa onde vivia
o padre Alves Vieira, mais conhecida como Casa da Fonte, é
uma unidade de turismo rural.
Assim, “quem quiser vir a Vieira
do Minho dormir na casa do padre Alves Vieira poderá fazê-lo”,
lembrou Jorge Dantas, acrescentado que, “a casa poderia ter sido
adquirida pelo município, mas
infelizmente não houve na altura
possibilidade financeira ou sensibilidade para o facto, sendo
que hoje já não há nada a fazer”.
Ainda durante a manhã do dia
de ontem foi colocada uma placa
de homenagem na Casa da Fonte, acto que os actuais proprietários da casa viram com bons
olhos.

salientar que esta é uma medida
municipal, implementada pelo
executivo cabeceirense desde o
ano lectivo de 1996/1997. Até
hoje foram já atribuídas 510 bolsas, num investimento que ultrapassa os 371 mil euros.

Rui Monteiro, director do Centro de Avaliação de Políticas e Estudos Regionais da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), foi o orador convidado da conferência ‘Os Fundos Comunitários e o desenvolvimento local, regional e nacional’, uma iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
Na sessão participaram os presidentes da câmara e da Assembleia Municipal, os vereadores Domingos Machado e Francisco Pereira, os presidentes das juntas de freguesia, entre outros autarcas, técnicos, convidados e
público em geral. Os fundos comunitários constituem uma oportunidade
para se ultrapassarem os problemas estruturais que têm bloqueado o
desenvolvimento do país. Dada a sua importância para as estratégias de
desenvolvimento de âmbito local e regional, a autarquia cabeceirense
decidiu fazer um debate alargado sobre o tema, convidando técnicos,
empresários e população em geral para uma análise à evolução e projecção dos fundos comunitários para 2020. Joaquim Barreto disse que “se
não for possível captar fundos comunitários não vamos corresponder às
expectativas que criamos para desenvolver o nosso concelho”. E lamentou: “sem dinheiro nada se pode fazer e os fundos comunitários são muito importantes neste contexto de crise”.
Rui Monteiro, falou à plateia da afectação de verbas para o sector social,
do investimento feito na investigação e desenvolvimento, dos incentivos
às PME’s, entre outros temas de interesse. No que se refere à Europa
2020, Rui Monteiro falou das prioridades, das iniciativas emblemáticas,
assim como das suas metas, realçando que “o investimento é expandir a
oferta. É produzir bem quer sejam bens públicos ou privados”.
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Armindo Costa destaca
obra feita com dívidas pagas

Dia 14 de Julho
Passeio ciclista a
S. João do Carvalhinho

AVIDOS esteve ontem em festa na inauguração do novo auditório polivalente. O presidente da Câmara
de Famalicão aproveitou para lembrar o desenvolvimento que o concelho conheceu nos últimos anos.
FAMALICÃO
| José Paulo Silva |

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão aproveitou ontem a inauguração do novo auditório polivalente da freguesia
de Avidos para relembrar a obra
realizada no concelho nos últimos anos. Prestes a terminar o
terceiro mandato autárquico, Armindo Costa afirmou que “a Câmara deve muito menos hoje do
que devia quando cá cheguei”.
Perante dezenas de avidenses
que encheram o novo auditório,
o edil famalicense recordou também as dívidas com mais de 30
meses que encontrou no início
do seu primeiro mandato, sendo
que a Câmara de Famalicão“paga agora a 30 dias” aos seus fornecedores
Na presença do vereador Paulo
Cunha, candidato da coligação
PSD/CDS-PP à presidência da
Câmara, Armindo Costa garantiu que vai continuar em Famalicão “para poder usar a minha palavar e dizer o que não está
bem”, adiantando que abandona
as funções de presidência “de
consciência tranquila” em relação ao tratamento dado às 49
juntas de freguesia do concelho.
O auditório polivalente ontem
inaugurado é, para o presidente
da Junta de Freguesia de Avidos,

O Núcleo n.º 15 da Fraternidade
Nuno Álvares de Avidos, Vila Nova de Famalicão, realiza no dia
14 de Julho, o tradicional passeio
de bicicletas ao S. João do Carvalhinho.
A concentração e inscrições junto
ao parque das merendas em Avidos decorrem a partir das 8h30,
iniciando-se o passeio meia hora
mais tarde. A chegada a S. João
do Carvalhinho está prevista para as 11h00, celebrando-se uma
missa às 12h00, seguida de almoço e tarde de convívio. O regresso faz-se pelas 19h00. Como
sempre, a organização conta
com uma elevada participação
de ciclistas.

Guimarães
Testemunhas de Jeová
em congresso anual

ANTÓNIO FREITAS / CNVNF

Presidente da Câmara de Famalicão e da Junta de Avidos inauguram auditório

António Gomes, “a cereja que
faltava no bolo” da requalificação da zona envolvente da igreja
paroquial.
O autarca de Avidos lembrou
que, “há muitos anos atrás”, esta
freguesia era rica por força da
pujança e dos impostos pagos
indústria têxtil, mas que, mesmo
assim, não beneficiava de investimento municipal.
Dirigindo-se a Armindo Costa,

o presidente da Junta de Avidos
afirmou: “O senhor pagou dívidas e deixou obra em Famalicão.
Por nós nunca deixaria a Câmara”.
O novo auditório polivalente
de Avidos tem capacidade para
270 lugares sentados e dispõe de
palco, camarins, coro e arrumos.
O novo espaço cultural e recreativo é serviço por uma zona
de estacionamento e área verde.

“A Câmara de Famalicão
deve muito menos hoje do
que devia quando cá
cheguei. Vou continuar em
Famalicão para poder usar a
minha palavra e dizer o que
não está bem” - Armindo
Costa.

Realiza-se entre os dias 12 e 14
de Julho, no Pavilhão Multiusos
de Guimarães, o congresso anual
das Testemunhas de Jeová. Esperam-se cerca de 6000 pessoas
para assistir a este evento, oriundas do Baixo e Alto Minho. Uma
delegação de Braga irá estar presente com cerca de 1000 congressistas.
‘A palavra de Deus é a verdade’ é
o tema deste encontro, no qual
estará uma delegação de Braga
com cerca de 1000 congressistas.
O tema do congresso deste ano
destaca um valor muito importante para as Testemunhas de
Jeová.
O estudo pessoal da Bíblia é uma
prioridade para as Testemunhas
de Jeová.
Publicidade

Eleições autárquicas

Paulo Cunha quer concluir água e saneamento
Paulo Cunha assumiu ontem o
compromisso de dotar todo o
concelho de Vila Nova de Famalicão de abastecimento de água e
saneamento caso seja eleito presidente nas próximas eleições
autárquicas.
O candidato da coligação
‘Mais Acção, Mais Famalicão’,
apoiada pelo PSD e CDS-PP,
apresentou ontem publicamente
as ideias fortes da sua candidatura no capítulo da salubridade e
higiene pública, num total de sete medidas, anunciando desde
logo a intenção de “concluir as
redes de água e saneamento em
todas as freguesias do concelho

até 2015”.
Paulo Cunha prometeu ainda
duplicar o número de ecopontos
no concelho, para que fiquem
mais próximos dos famalicenses, estimulando a desejada separação dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, bem como o
alargamento da rede de recolha
de resíduos sólidos urbanos até
atingir o sistema porta-a-porta.
“A existência de redes eficazes
e abrangentes na recolha de resíduos e águas residuais e no fornecimento de água é uma condição básica para a obtenção de
padrões de qualidade de vida
dignos do que queremos para to-

dos os famalicenses”, defendeu
no encontro com os jornalistas,
que ocorreu na Rua de Lajó, em
Arnoso Santa Maria, onde estão
a decorrer obras para colocação
da rede de saneamento básico.
Paulo Cunha quer terminar a
aposta feita por Armindo Costa,
o actual presidente da Câmara
de Famalicão, que nos últimos
12 anos de governação da autarquia “quase duplicou a rede de
água, triplicou a rede de saneamento, aumentou exponencialmente a recolha selectiva e cobriu todo o concelho com a
recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos”.

VAMOS INICIAR
Formação para Pesados
Mercadorias/Passageiros (CAM)
Formação ADR
Mercadorias Perigosas;
INSCRIÇÕES ABERTAS
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Artur Coimbra lança obra
em homenagem a Fafe
ARTUR COIMBRA acaba de lançar o seu mais recente livro intitulado ‘Fafe, Meu Amor’. A obra, que
resulta de anos de pesquisa, consiste numa antologia de textos e imagens de exaltação a Fafe.
FAFE
| Libânia Pereira |

‘Fafe, Meu Amor ‘ assim se intitula o mais recente livro de Artur
Coimbra, uma obra que vem
prestar uma verdadeira homenagem a Fafe, terra que viu crescer
o autor, e sobre a qual Artur
Coimbra tem vindo a escrever
ao longo dos últimos 20 anos.
O livro, que consiste numa antologia de textos e imagens, divide-se em três partes: uma primeira parte composta por dezenas de textos em prosa dos últimos três séculos, desde 1706
até à actualidade, uma segunda
parte que inclui diversos textos
poéticos do último século, e por
último, uma terceira parte repleta de imagens de Fafe ao longo
dos primeiros 60 anos do século
XX.
A ideia de criar este livro, que

ROSA SANTOS

‘Fafe, Meu Amor’ foi apresentado na noite de sexta-feira na Biblioteca Municipal de Fafe

foi a apresentado na noite de
sexta-feira na Biblioteca Municipal de Fafe, “nasceu há muitos
anos”, explica o autor. “Ao longo dos últimos 10 anos fui recolhendo diversos textos de exaltação a Fafe em jornais, almanaques, em livros, esperando assim
a melhor altura para publicar esta obra de absoluto e destemido
amor a Fafe”.
Com esta obra, editada pela
Junta de Freguesia de Fafe, Artur Coimbra presta uma homenagem à terra que tanto ama e
que o viu crescer. Por sua vez, a
junta de freguesia presta uma
homenagem ao autor. “Depois
de já lhe ter entregue a medalha
de ouro da freguesia, a junta de
freguesia resolveu premiar Artur
Coimbra com a edição desta
obra”, revelou José Mário Silva,
presidente da Junta de Freguesia
de Fafe.
Artur Coimbra lembra que ao
longo de vários anos a junta de
freguesia tem dado um grande
apoio aos escritores de Fafe,
sendo por isso “um exemplo de
apoio à cultura e à educação”.
Note-se que a obra ‘Fafe, Meu
Amor – Textos e imagens sobre
o concelho’ vem evocar os 35
anos de carreira literária do autor, que lançou o seu primeiro livro em 1978.

Festas de Nª. Sª. de Antime
animam concelho
FAFE
| Redacção |

As Festas do Concelho de Fafe
em honra de N.ª S.ª de Antime
aproximam-se e segundo Vítor
Moreira, presidente da Naturfafe, o programa “está à altura da
solenidade e da tradição das festas do concelho”.
“O ano é de alguma recessão,
mas o orçamento permanece
igual ao do ano transacto (120
mil euros), havendo ainda espaço para algumas novidades”, revelou Vítor Moreira.
As festividades, organizadas
pela Naturfafe, irão decorrer entre os dias 10 e 14 de Julho.
Depois da batalha ganha o ano
passado, continua-se a apostar
nos ‘Petiscos Associativos’ que
vão dar às associações do concelho a possibilidade de angariar
fundos para as suas actividades.
Na Praça Mártires do Fascismo,
irão estar seis associações que
irão proporcionar a quem as vi-

site bons momentos gastronómicos.
Nos dias 13 e 14 deste mês realizam-se as Festas do Concelho
Gastronómicas, que irão contar
com a participação de 16 restaurantes de Fafe, e que “pretende,
acima de tudo, realçar a gastronomia fafense com especial destaque para a Vitela Assada à Moda de Fafe”.
Entre as novidades desta edição está o programa agendado
para a quinta-feira, com uma
“super” produção teatral, na Praça Mártires do Fascismo, subordinada ao tema: ‘Saudades do
Futuro’.
Entretanto, na noite de sexta-feira, dia 12, realizam-se diversos espectáculo musicais como o
do grupo de Fafe, ‘Projecto
Aparte’ e do brasileiro Geraldo
Maia, embaixador da Música
Popular Brasileira.
Um dos destaques desta edição
surge no dia 13 com o concerto
musical de Emanuel, antecedido

Nos dias 13 e 14 de Julho
realizam-se as Festas do
Concelho Gastronómicas,
as quais irão contar com
a participação de 16
restaurantes de Fafe, e que
“pretende, acima de tudo,
realçar a gastronomia
fafense com especial
destaque para a Vitela
Assada à Moda de Fafe”,
afirmam os responsáveis
pela organização.
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Festas em honra de N.ª S.ª de Antime decorrem de 10 a 14 de Julho

do espectáculo dos fafenses
‘The Pende’, e o espectáculo de
fogo preso na Av. 5 de Outubro.
De igual modo, destaque para a
XX Mostra de Folclore de Fafe.
O grande momento das festas
surge de acordo com a organização com a procissão de Nª. Sª. de
Antime, no dia 14, que “já se
tornou numa referência de Fé e

continua a atrair muitas dezenas
de milhares de fiéis provenientes
de todo o país, estando aqui a
verdadeira essência das festas”.
A actuação das Bandas de Golães e Revelhe (em despique) e a
Marcha Luminosa, com centenas de figurantes e cerca de uma
dezena de carros alegóricos, antecedidos de uma “grandiosa”

sessão de fogo-de-artifício que
encerrarão as festas.
Note-se que estão a decorrer no
Posto de Turismo e na sede da
Naturfafe as inscrições para figurantes da Marcha Luminosa.
A inscrição poderá ainda ser feita através do seguinte endereço
de e-mail: naturfafe@naturfafe.pt.

12
correiodominho.pt
6 de Julho
7
Junho2013
2013

6 de Junho 2013 correiodominho.pt
Minho 13
15

§Breves

Biblioteca Aquilino
Ribeiro abre este mês

Ponte da Barca

Presidente da Câmara visitou obras nas
freguesias de Crasto e Cuide de VilaVerde

EDIFÍCIO OCUPA o local onde estava a antiga Escola Primária Conde Ferreira
e custou cerca de 1,7 milhões de euros. Inauguração conta com a presença
de familiares do escritor.

O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Vassalo Abreu, visitou
recentemente, as obras financiadas pela autarquia nas freguesias de Crasto
e Cuide de Vila Verde. Em ambos os casos o autarca barquense foi acompanhado dos respectivos presidentes de junta de freguesia.
Em Crasto, as atenções estiveram voltadas para a àrea envolvente do edifício
da sede da junta e para as obras de beneficiação dos caminhos de Vieira e de
Coucieiro.
Em Cuide de Vila Verde, Vassalo Abreu inteirou-se dos trabalhos que decorrem nos caminhos do Reguengo e do Santo e na àrea da junta de freguesia.

PAREDES DE COURA

Monção

| Redacção |

Vai ser inaugurada no próximo
sábado, em Paredes de Coura, a
Biblioteca Municipal Aquilino
Ribeiro.
O edifício, construido de raíz,
foi construdo no mesmo local
onde se encontrava a antiga Escola Primária Conde de Ferreira,
e custou cerca de 1,7 milhões de
euros. O projecto foi comparticipado por fundos comunitários
atribuidos através do Programa
Operacional Regional do Norte
(ON2). A fachada da escola foi
remontada. O novo espaço vai
permitir acolher mais obras bibliográficas, jornais e publicações, e apresenta equipamentos
audiovisuais e de multimédia
devidamente equipados.
Com a abertura deste espaço “a
autarquia courense homenageia,
o autor do romance ‘A Casa
Grande de Romarigães’ - figura
maior da literatura portuguesa,
que, em meados do séc. XX, viveu em Paredes de Coura, fruto
do seu casamento com a filha de
Bernardino Machado –, mediante a atribuição do seu nome ao
novo equipamento cultural”, lê-se num comunicado enviado
peal Câmara Municipal de Pardes de Coura à comunicação so-

Nova ambulância do INEM já foi
entregue aos bombeiros voluntários
Os Bombeiros Voluntários de Monção receberam recentemente, em Sintra, a
nova ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
A cerimónia decorreu na Escola Nacional de Bombeiros.
Para José Emílio Moreira, presidente da Câmara Municipal de Monção, a nova
ambulância vai potenciar a resposta do município em situações de
emergência, aumentando a capacidade operacional dos bombeiros.
Com a entrega destas ambulâncias de socorro, cujo objectivo consiste na
estabilização de doentes que necessitem de assistência durante o transporte
para uma unidade de saúde, o território nacional passa a contar com 262
Postos de Emergência Médica localizados em corporações de bombeiros, aos
quais estão atribuídas 276 ambulâncias. Além de fornecer a ambulância e o
respectivo equipamento, o INEM procede ao pagamento de cada serviço
prestado pelos voluntários. Refira-se ainda que que as ambulâncias estão
equipadas com desfibrilhador automático externo.
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Biblioteca Aquilino Ribeiro, em Paredes de Coura

cial.
A cerimónia inaugural, está
marcada para as 10.00 horas
e inclui uma conferência intitulada ‘A casa, a terra e o mundo de Aquilino’, proferida por
Henrique Monteiro, jornalista e
ex-diretor do semanário Expresso.
A Biblioteca Municipal de Paredes de Coura foi inaugurada
em 11 de Dezembro de 1985, pelo então director das Bibliotecas

Fixas da Fundação Calouste
Gulbenkian, Dr. Davide Mourão
Ferreira, num edifício implantado no coração da vila, no Largo
Visconde de Moselos.
Desde então, até 2000, integrou a rede de Bibliotecas da
Fundação Calouste Gulbenkian,
tendo sido designada biblioteca
pública nº 179. Após a extinção
dos serviços de apoio à leitura
desta Fundação passou para a
Câmara Municipal.

Câmara inaugura renovação
da ‘Avenida dos Plátanos’
PONTE DE LIMA
| Redacção |
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Avenida dos Plátanos, em Ponte de Lima, foi renovada

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima inaugura hoje, às 17.30
horas, as obras de requalificação
da Avenida 5 de Outubro, mais
conhecida por Avenida dos Plátanos.
Os trabalhos realizados eliminaram as zonas de estacionamento e implicaram a definição
de uma faixa de sentido único de
circulação automóvel, bem co-

mo a repavimentação da faixa
longitudinal de circulação pedonal com a substituição de grandes maciços de betonilha existente por solocimento. Foi feita,
também, a substituição de grandes quantidades de calçada à
portuguesa, existente entre as árvores, por grelhas de arrelvamento em PVC (relva sintética)
de alta densidade e a renovação
de todo o mobiliário urbano.
A intervenção enquadra-se
com a área envolvente, que é

parte integrante da zona de jardins e áreas de lazer, objecto do
programa de valorização das
margens do Rio Lima que tem
vindo a ser implementada desde
a data de entrada em vigor do
Plano Director Municipal, e posteriormente do Plano de Urbanização de Ponte de Lima.
A autarquia limiana pretende,
assim, dar continuidade à política de valorização da envolvente
do Rio Lima e ao seu potencial
paisagístico e turístico.
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Desporto
§Pré-época

RAFA E FELIPE PARDO
JÁ ESTÃO EM BRAGA

Ontem
Cancelado
segundo treino
A primeira semana de trabalho
dos Guerreiros do Minho terminou, ontem, com mais uma
sessão matinal à porta fechada
no Estádio AXA. O facto de o
plantel ter trabalhado com
grande intensidade todos os dias
da semana com sessões bidiárias
motivou o cancelamento do
treino da tarde pelo professor
Jesualdo Ferreira.

DOIS REFORÇOS para Jesualdo Ferreira. Médio ofensivo já fez, ontem, exames médicos e deverá ser
oficializado amanhã. Avançado colombiano estava autorizado a chegar mais tarde aos trabalhos.
SP. BRAGA
| Joana Russo Belo |

Já está em Braga o tão esperado
reforço para o meio-campo da
nova temporada. Tal como o
Correio do Minho adiantou, Rafa Silva (ex-Feirense) vai ser jogador do Sp. Braga - está certo
um contrato de longa duração,
até 2017 - mas só amanhã o jovem será oficializado pelo clube
bracarense.
A novela que envolveu o nome
do médio atrasou a chegada a
Braga - com o Sporting e FC
Porto a entrarem na corrida junto do empresário António Araújo, quando o Feirense já tinha fechado o negócio com o Sp. Braga - no entanto, o acordo foi estabelecido e os arsenalistas terão
a cedência definitiva dos direitos
desportivos e económicos de
Rafa por uma verba a rondar os
270 mil euros, mais o empréstimo de dois futebolistas dos quadros, nomeadamente Ricardo
Valente (emprestado ao Fafe) e
Porcellis (ex-Santa Clara).
Ontem, o jovem atleta já esteve
no Estádio AXA, realizou os indispensáveis exames médicos e
regressa agora amanhã acompanhado do empresário António
Araújo, para a oficialização do
negócio.
Depois de ter brilhado meio
mundo com as exibições realizadas ao serviço do Feirense - assumindo-se como um dos melhores médios ofensivos da II

Pausa
Primeira folga
do grupo
O técnico Jesualdo Ferreira concedeu a primeira folga ao plantel
do Sp. Braga, após uma semana
de intenso trabalho.
O grupo descansa hoje e volta
ao trabalho amanhã, com nova
sessão bidiária.

Ausentes
Três jogadores
em recuperação

DR

Rafa já realizou os habituais exames médicos e, amanhã, junta-se aos novos colegas de equipa

Rafa é encarado como um
dos mais promissores
jovens do futebol português
e um número dez à antiga.
Aos 20 anos, fez toda a
formação no Alverca,
mudando-se depois para o
Feirense, há dois anos. Na
temporada passada alinhou
na equipa principal
e revelou-se um dos
melhores médios ofensivos
no campeonato da II Liga.
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+ mais
Cássio aguarda ainda uma
reunião com a direcção da
SAD do Sp. Braga.
Guarda-redes tem o futuro
em suspenso, depois da
chegada de Eduardo.
Única certeza é que não
vai representar o Sp. Braga
e recusou o V. Setúbal.

Liga - Rafa junta-se amanhã aos
novos companheiros de equipa e
ficará às ordens de Jesualdo Ferreira.
O dia de ontem foi movimentado na pedreira, uma vez que, para além de Rafa, já chegou o colombiano Felipe Pardo. O avançado, de 22 anos, foi contratado
ao Independiente Medellin, a
troco de 600 mil euros e um contrato de quatro épocas.
Pardo juntou-se a Rafa nos
exames médicos, iniciando o trabalho amanhã, dia em que é
apresentado Eduardo e regressam Custódio e Rúben Micael.

§Reforço oficial
Já treina amanhã

Eduardo oficializado
no site do clube

‘Bem-vindo a casa Eduardo!’ Foi desta
forma que o Sp. Braga oficializou, no site do clube, o regresso do guarda-redes, que chega a Braga por empréstimo
de um ano pelos italianos do Génova. ‘O
bom filho à casa torna’, pode ler-se na
nota de apresentação do guardião.

Sasso, Hélder Barbosa e Éder
continuam com o plano de recuperação traçado para debelarem
os respectivos problemas físicos.
Amanhã, Jesualdo Ferreira já
contará com os internacionais
portugueses Eduardo, Custódio e
Rúben Micael, bem como o colombiano Pardo e Rafa.

A partir de amanhã
Lugares anuais
à venda
Os sócios do Sp. Braga já podem
adquirir lugar anual para a época
2013/2014, que garante também acesso ao play-off da Liga
Europa e jogo de apresentação.
A partir de hoje, estão à venda
os lugares, desde 15 euros,
nos postos de venda do clube.
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Substituto de Aloísio “escolhido com calma”
DIRECTOR DESPORTIVO do Gil Vicente está de saída. Aloísio vai regressar ao Brasil. Presidente António Fiúsa quer escolher
com calma o sucessor do brasileiro. Evento ‘Faz-te Gilista’ serviu para premiar a Miss Gil Vicente 2012/2013, Andreia Mendo.
GIL VICENTE
| Joana Russo Belo |

Aloísio está de saída do Gil Vicente e o novo director desportivo do clube será escolhido “com
calma”. A revelação foi feita pelo presidente, António Fiúsa, à
margem do evento ‘Faz-te Gilista’, que decorreu, ontem, no Parque Radical, em Arcozelo. O dirigente revelou que Aloísio se
mantém em funções até ao próximo dia 15 e que o sucessor
ainda não está escolhido.
“Como toda a gente sabe, ele
tem a família toda no Brasil e
pediu-me para ir para junto da
família e penso que a família está em primeiro lugar. Vamos
com calma, já sabia há oito dias
que o Aloísio não ia continuar,
mas vamos com calma arranjar
uma pessoa certa, que se identifique com a mística e as necessidades do clube”, sublinhou o

DR

António Fiúsa premiou Andreia Mendo, Miss Gil Vicente 2012/2013

presidente, deixando uma palavra de apreço ao antigo atleta.
“Foi sempre um director desportivo leal à estrutura e ao pre-

sidente, sempre um director desportivo competente e ajudou a
resolver alguns problemas e a
crescer o clube. A vida é isto, só

tenho que agradecer o que deu
ao clube”, realçou.
Quanto a reforços, Fiúsa referiu haver “jogadores já apalavrados, que serão anunciados quando estiver tudo preto no branco”.
A iniciativa ‘Faz-te Gilista’
serviu, ainda, para premiar a
Miss Gil Vicente 2012/2013,
Andreia Mendo, e oferecer brindes aos adeptos presentes no
evento.
Aproximar o clube à cidade e,
sobretudo, aos mais novos, é a
grande meta da campanha que
está a ser desenvolvida.
“O importante é trazer o clube
aos jovens, a todas as pessoas.
Já temos vindo a fazer nas escolas do concelho e agora nas freguesias. Acredito que a curto
prazo pode não dar o efeito que
pretendemos, mas a médio prazo
vamos ter mais adeptos a apoiar
a nossa equipa e vamos aumentar o número de sócios, é esse o

nosso objectivo”, destacou o dirigente desportivo, revelando
que a campanha pretende atingir
os oito mil sócios. “Todos juntos
vamos trabalhar para que isso
seja possível”, rematou Fiúsa.

+ mais
Aloísio mantém-se em
funções no cargo de
director desportivo
até ao próximo dia 15.
António Fiúsa premiou
a Miss Gil Vicente
2012/2013
- Andreia Mendo e ofereceu brindes
a todos os adeptos.
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Melhorar classificação passada
OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE DE ANTIME apresentou, ontem, o plantel com que vai atacar a temporada 2013/2014. São 11 caras
novas num total de 23 jogadores que querem melhorar, na nova época, o quinto lugar conquistado em 2012/2013.

ABEL CASTRO

OFC Antime apresentou, ontem, o plantel para 2013/2014 com muitas ausências entre os jogadores que vão compor a equipa

+ mais
Presidente António Jorge
Martins Ribeiro acredita
numa temporada positiva
com uma boa classificação.
Publicidade
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A.F.BRAGA
| Abel Castro |

O Operário Futebol Clube de
Antime apresentou, ontem, o
plantel com que vai atacar a
temporada 2013/2014, com o
objectivo de fazer melhor do que
na época passada, ou seja, alcançar um lugar mais elevado que o
quinto posto classificativo.
Para o presidente do clube, António Jorge Ribeiro, o plantel
que conseguiram criar dá todas
as condições para assumir este
objectivo sem qualquer dificuldade. “O que pretendemos mesmo é superar o quinto lugar da
época passada. Temos a noção
que alcançámos uma boa classificação, mas também nos fica a
sensação de que poderíamos ter
feito melhor. Na época que se
vai iniciar não queremos que tal
aconteça, isto é, vamos trabalhar
de forma a que no final sintamos
todos que demos o máximo pelo
Antime. Somos muito selectivos
na forma de contratar jogadores,
mas eles também devem ser selectivos. Quem joga ou vem jogar para o Antime sabe que não
vem para enriquecer. A nossa
política é oferecer um subsídio

aos jogadores para minimizar as
despesas”, considerou o presidente, para logo acrescentar, relativamente ao plantel: “manti-

Jogos de preparação
17 de Agosto - 17 horas:
Antime-Brito (apresentação)
21 de Agosto - 20 horas:
Antime-V. Guimarães (jun.)
24 de Agosto - 17 horas:
Antime-Ribeira de Pena
28 de Agosto - 20 horas:
Antime-Barrosas (Felgueiras)
31 de Agosto
(equipa a designar)
4 de Setembro
(equipa a designar)
vemos o núcleo duro da equipa,
doze jogadores, e entraram nove
que esperamos, e estamos certos, que serão mais-valias. Aos
jogadores faço um pe- dido: o
Antime quer vencer o troféu disciplina”.
Quanto ao treinador Francisco
Castro, acredita também que, em
conjunto com a direcção, conseguiu reunir um bom grupo de jogadores que quer agora transfor-

mar numa excelente equipa, mas
afirma que os jogadores terão
que dar sempre o seu melhor pelo clube.
“O que peço a todos sem excepção é que se apliquem ao máximo, porque o Antime já tem
uma meta definida”, considerou
o técnico, para logo apresentar
os objectivos a que o OFC Antime se propõe na nova temporada: “nós queremos jogar do
quinto lugar para cima. Temos
uma matriz de jogo implantada
que tem dado bons proveitos. O
facto de terem vindo vários jogadores da mesma equipa também é benéfico, alguns já nos
conhecem e julgo que estes factores juntos constituem uma excelente vantagem para todos
nós”.
Para finalizar, o treinador deixou um desafio aos jogadores,
para que joguem futebol e o façam com alegria. “Todos sabem
as excelentes condições que o
Operário Futebol Clube de Antime oferece. Por isso, preocupem-se somente em jogar futebol e façam-no sempre com prazer e alegria, tanto nos treinos
como nos jogos”, apelou aos
atletas.

PLANTEL
Guarda-redes
Bruno
Júlio
Rui
Defesas
Diogo Durães
Lipinho
Milton
Oliveira
Salgado
Vitinha
Médios
Andrezinho
Filipe Soares
Gustavo
Hugo
João
Leitão
Luís Coelho
Patocas
Samu
Avançados
André
Bento
Jonas
Leo
Serginho

(ex-Silvares)

(ex-Pevidém)
(ex-Silvares)

(ex-Silvares)

(ex-Ases Sta. Eufémia)
(ex-Silvares)
(ex-Silvares)
(ex-Silvares)

(ex-Regadas)

(ex-Silvares)
(ex-Pica)

Equipa Técnica
Francisco Castro (treinador)
Ricardinho (adjunto)
Zé Artur (adjunto)
Equipa Médica
Dr. Silva Rego (médico)
Joaquim Freitas (massagista)
Departamento de Futebol
Osvaldo Neves
José Adelino Gonçalves
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Arsenal da Devesa deu início
a aposta forte no andebol
CLUBE BRACARENSE DEDICA-SE A NOVA MODALIDADE Arsenal da Devesa apresentou, ontem,
o seu mais recente projecto: a secção de andebol que, na nova temporada, vai disputar, a nível sénior,
a III divisão nacional. Clube vai também ter, para já, dois escalões de camadas jovens.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Numa iniciativa muito saudada
pelo ‘mundo’ do andebol bracarense, o Arsenal da Devesa apresentou ontem a sua mais recente
aposta: a secção de andebol.
O clube liderado por Henrique
Ferreira aceitou dar o nome à
causa, que foi apresentada por
Carlos Saraiva, para a criação de
uma secção de andebol com o
nome da histórica instituição
bracarense.
Foi uma junção de vontades
que permitiu avançar com esta
aposta e dar início áquele que
poderá ser, no futuro, mais um
dos grandes clubes de andebol a
nível nacional, como referiram
os intervenientes na apresentação. Para Henrique Ferreira, presidente da direcção do Arsenal
da Devesa, esta é uma aposta
que faz todo o sentido porque
vai “permitir dar mais visibilidade ao clube, não a nível da cidade ou da região, porque toda a
gente conhece o Arsenal, mas

DR

clube precisava de estruturas físicas para treinar e jogar e, com
o apoio da autarquia foi possível
encontrar esses espaços”, começou por considerar Palmira Maciel, acrescentando ainda que: “o
aparecimento desta nova modalidade é muito positivo para o
desporto da cidade. Vejo neste
clube e nos seus responsáveis
gente séria para avançar com este projecto e acredito que estão
reunidos os ingredientes necessários para que este clube tenha
muito sucesso a todos os níveis”.
O clube conta também com o
apoio da Junta de Freguesia de
São Lázaro que, na pessoa do
presidente João Pires, fez questão de afirmar que, no que “for
possível, a junta de freguesia estará presente para ajudar”.
Numa primeira fase, o andebol
do Arsenal da Devesa vai ter
uma equipa sénior masculina,
que vai disputar o campeonato
nacional da III divisão, e os escalões de bambis e minis mistos.
Para os jogos, a equipa vai utilizar as instalações do pavilhão
Flávio Sá Leite, enquanto os
treinos se realizam no pavilhão
da Escola André Soares.

Palmira Maciel, Henrique Ferreira, João Pires, Carlos Saraiva e Manuel Moreira apresentaram o andebol do Arsenal da Devesa

sim a nível nacional, uma vez
que a equipa vai disputar o campeonato nacional de andebol”.
“Penso que temos aqui todas as
condições para criarmos uma
boa equipa de andebol. Temos
bons jogadores, espaços para
treinar e jogar e pessoas que conhecem muito bem a modalida-

de. Por isso mesmo, penso que
esta secção pode vir a ter muito
sucesso no futuro”, considerou o
presidente da direcção.
A vereadora do Desporto da
Câmara Municipal de Braga,
Palmira Maciel, também teceu
algumas considerações, afirmando que sempre sentiu o Ar-

Manuel Moreira

Carlos Saraiva

“Arsenal tem todas
as condições para
chegar longo no
andebol nacional”

“Este vai ser um
projecto pioneiro no
país e que vai crescer
muito no futuro”

“É sempre muito importante o
aparecimento de novas equipas.
No andebol isto é ainda mais importante quando falamos do escalão de seniores. A cidade perdeu a equipa do Sp. Braga e o
ABC não tem capacidade para
escoar todos os jogadores que
forma no seu escalão de juniores
para a sua equipa sénior. A maior
parte dos jogadores do ABC que
acabavam o escalão de juniores
não tinham possibilidade de dar
continuidade à sua carreira na
cidade e mesmo no concelho de
Braga. A criação desta secção de
andebol do Arsenal dá a hipótese
a esses jovens de continuarem a
praticar a modalidade.”
“Para a Associação de Andebol

“Durante seis anos fui director
no ABC. No último ano de mandato apresentei ao vice-presidente da Federação Portuguesa
de Andebol um projecto para
criação de equipas B, para permitir aos jogadores que deixavam de ser juniores a possibilidade de continuarem a carreira.
Apresentei o projecto ao ABC
mas decidiram não avançar. Pensei numa solução e cheguei à decisão de que o Arsenal da Devesa era o clube ideal porque
Braga é a cidade arsenalista. Pelo nome, pela localização e pelo
facto de que, na década de 90, as
pessoas desta zona eram os
maiores adeptos do ABC, apresentei o projecto ao presidente

de Braga também é muito importante o surgimento de mais
um clube, porque passamos a ter
uma cota maior de clubes no panorama nacional. Neste momento temos dois clubes na I divisão
(ABC e AC Fafe), dois na II
(Desp. Xico Andebol e Fermentões) e agora também o Arsenal
na III divisão nacional. É um
projecto que acreditamos que
tem pernas para andar para, num
futuro próximo, aspirar a outra
posição.

senal da Devesa como um clube
“simpático e trabalhador” e que,
por isso mesmo, acredita no sucesso que esta nova modalidade
pode vir a ter.
“Sempre tive a ideia de que o
Arsenal é um clube que quer
crescer. E aqui está uma excelente oportunidade para tal. O

Carlos Saraiva é o director
desportivo do andebol
do Arsenal da Devesa e conta com o apoio, na direcção
de João Bastos, Joaquim
Parrancho, António Pereira
e João Costa.
Secção de andebol usa o
nome do Arsenal, mas é
completamente autónoma
em relação à secção de futebol do clube.
Publicidade

QUINTA
DE JUSTE
Santa Lucrécia- BRAGA

que mostrou total abertura e começamos a trabalhar no sentido
de desenvolver o projecto, tendo
contado com o apoio incansável
da Associação de Andebol de
Braga, da Federação Portuguesa
de Andebol, da Junta de Freguesia de São Lázaro e, claro, da
Câmara Municipal de Braga.”
“Este vai ser um projecto pioneiro no país. Estamos em conversações com as escolas da freguesia para introduzir o andebol
nos miúdos dos seis aos 9 anos.”

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas...
exclusivas da quinta”
Branco e Tinto
1,50€ - Engarrafado
A GRANEL
Mínimo 50lts - 1,20€
Rota dos Vinhos Verdes
De Segunda a Sexta, das 08h às 17h
e Sábados, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

tlf. 253 284 390
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Corridas de cavalos em Cabeceiras
HIPÓDROMO MUNICIPAL de Cabeceiras de Basto é o palco de corridas de cavalos e do Campeonato Nacional Galope e Trote.
Prova vai juntar dezenas de participantes. Aposta da autarquia no sector equestre apontado como mais-valia para o concelho.
DESPORTO EQUESTRE

associada uma vertente mais lúdica, cuja dinâmica desportiva,
recreativa e também terapêutica,
tem vindo a conquistar adeptos,
a promover e a divulgar as raças
autóctones da região e do país e,
desta forma, a contribuir para o
desenvolvimento do concelho de
Cabeceiras de Basto.

| Redacção |

O Hipódromo Municipal de Cabeceiras de Basto recebe, hoje,
corridas de cavalos e o Campeonato Nacional Galope e Trote.
Trata-se de mais uma prova a
realizar na pista localizada na
freguesia de Abadim, em plena
Serra da Cabreira, cujo início está agendado para as 14.30 horas.
Estão já inscritas algumas dezenas de participantes, provenientes do Norte de Portugal,
que ao longo da tarde vão disputar corridas a galope e a trote
atrelado. Durante esta prova será
disputado o Campeonato Nacional de Trote e Galope que atrairá
certamente um grande número
de pessoas, à semelhança do que
vem acontecendo em eventos
anteriores e que se têm revelado
um verdadeiro êxito.
Espectáculo e competição estarão presentes nesta jornada a
realizar num dos mais atractivos
espaços da região Norte de Portugal, com dimensão Ibérica, a
funcionar desde Julho de 2009.
Esta iniciativa é, uma vez mais,
organizada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e pela empresa Emunibasto e conta
com o apoio da Liga Portuguesa

A realização de corridas de
cavalos no Hipódromo
Municipal insere-se na
aposta que a autarquia
tem vindo a fazer no sector
equestre por considerar que
este é uma mais-valia para
o concelho, seja na vertente
turística, como na vertente
cultural e económica.

DR

Durante a prova, será disputado o Campeonato Nacional de Trote e Galope

de Criadores de Cavalos de Corrida.
A realização de corridas de cavalos insere-se na aposta que a
autarquia cabeceirense tem vin-

do a fazer no sector equestre por
considerar que este é uma
mais-valia para o concelho, seja
na vertente turística, como na
vertente cultural e económica.

Tradicionalmente associado a
esta terra de Basto, o cavalo foi
ao longo dos tempos utilizado
pelas suas gentes como meio de
locomoção. Actualmente, tem

Neste âmbito, a autarquia tem
vindo, igualmente, a desenvolver projectos e a criar condições
propícias à dinamização de actividades, exposições, feiras e certames, capazes de contribuir para a promoção, valorização e
divulgação das raças autóctones,
mas também da ocupação dos
tempos livres das gentes da região, criando simultaneamente,
dinâmicas sócio-culturais e económicas concelhias.

Contributos ao desenvolvimento
do futebol feminino
AF BRAGA
| Redacção |

O auditório da Associação de
Futebol de Braga acolheu, ontem, algumas dezenas de treinadores, dirigentes e atletas ligadas
ao futebol feminino, tendo em
vista a participação no Plano Estratégico Nacional do Futebol
Feminino, organizado pela Escola Superior de Desporto de
Rio Maior e sob a tutela da Federação Portuguesa de Futebol.
Esta foi a última de quatro sessões de debate ocorridas no país,
com o intuito de colher contributos dos principais intervenientes
na modalidade.
“As opiniões e sugestões aqui

apresentadas, em termos gerais,
serão o resultado deste plano estratégico que assenta na melhoria do futebol feminino quer ao
nível da qualidade como quantidade”, salientou Mónica Jorge,
seleccionadora nacional de futebol feminino.

+ mais
Presentes representantes
da AF Braga, AF V. Castelo,
AF Porto, AF Bragança,
Sandinenses, Vilaverdense
e Pico de Regalados.

O presidente da AF Braga, Manuel Machado, destacou, por sua
vez, o trabalho realizado na região, mas que esbarra numa realidade fria que são as dificuldades “perante a actual conjuntura
económica” e aposta que o caminho a seguir passa pela persistência, lançando ainda no ar a
projecção da modalidade com
equipas debaixo da alçada dos
principais clubes, como FC Porto, Sporting e Benfica, dando
como exemplo os casos do futsal
em relação aos dois últimos.
Abel Santos e Alfredo Silva,
em representação da Escola Superior de Desporto de Rio
Maior, foram os orientadores . O
debate ficou marcado pela ne-

DR

Sessão realizou-se, ontem, no auditório da AF Braga

cessidade de “projecção e divulgação da modalidade”, quer ao
nível de iniciativas como dos
próprios meios da comunicação
social.
Uma opinião transversal a todos os presentes é a implementação do futebol feminino no programa do desporto escolar. Falta

saber como? Esta foi a interrogação que pairou, emergindo a
ideia de promover torneios abertos, realização de protocolos
com os clubes e até uma inter-acção da ocupação dos espaços
físicos que os clubes dispõem
ao serviço da comunidade escolar.
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Se escreves
e achas que tens qualidade,
os teus contos
vão ter outro destino!
Durante as férias o Correio do Minho
vai publicar diariamente as tuas histórias...

Se tens por hábito, ou por ‘hobby’, escrever contos ou histórias, agora
temos o espaço ideal para ti. Chegou o momento de mostrar a todos os
teus dotes literários. Até 31 de Agosto, as melhores histórias, ou contos, serão publicados no nosso jornal e, em troca, teremos muito gosto
em oferecer-te um livro.
Envia o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entrega-o pessoalmente nas nossas
instalações. O referido texto deverá ter cerca de cinco mil caracteres.

Envie para contaoleitor@correiodominho.pt
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Maria Inês Oliveira
campeã nacional

Ciclismo
Delegação de Neiva
da Cruz Vermelha
realiza caminhada
e passeio BTT

JOVEM MINHOTA EM DESTAQUE no 36.º campeonato nacional individual
feminino de xadrez, a famalicense Maria Inês Oliveira esteve em grande plano.

A Delegação de Neiva da Cruz
Vermelha Portuguesa promove,
em parceria com a Junta de Freguesia de Neiva e o grupo de BTT
‘Os Reumáticos’, um passeio de
BTT e uma caminhada, a 21 de
Julho, intitulada “Veia Solidária”.
Esta iniciativa além da vertente
de beneficência em prol da instituição, serve também para fomentar a prática salutar do desporto além de culminar com a
apresentação oficial da Equipa
de Bici-Socorro da Estrutura
Operacional de Emergência desta delegação.
Tanto o Passeio de BTT como a
Caminhada têm como local de
partida e chegada o campo de
futebol António Castanho, em
São Romão de Neiva. Todos os
interessados em participar, podem fazer a sua inscrição, até 20
de Julho, na junta de freguesia
de Neiva, na loja Castanheira e
Castanheira, através de ‘Os Reumáticos’ e na Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa de Neiva.

DR

Jovem minhota do Núcleo de Xadrez do Vale S. Cosme - Didáxis sagrou-se campeã nacional de xadrez em Aveiro

XADREZ
| Redacção |

A jovem minhota Maria Inês
Oliveira esteve em grande destaque na 36.ª edição do campeonato nacional individual feminino
de xadrez, tendo-se sagrado
campeã nacional da temporada
2012/2013
Numa prova que se disputou,
durante a passada semana, em
Aveiro, e que contou com o
apoio do Núcleo de Xadrez da
Associação Académica da Universidade de Aveiro e dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, vários xadrezistas encheram o Auditório da
Casa do Estudante da Associa-

A jovem famalicense Maria
Inês Oliveira conquistou o
título de campeã nacional
individual feminina somando um total de 4,5 pontos
em cinco possíveis, ou seja,
a xadrezista do NXVSC - Didáxis venceu quatro dos
cinco jogos que disputou,
tendo averbado apenas um
empate. Venceu a prova
com apenas mais meio ponto que a sua companheira
de equipa Mariana Silva,
que obteve quatro vitórias
e uma derrota.

ção Académica da Universidade
de Aveiro.
Em destaque nesta competição
esteve a jovem Maria Inês Oliveira do NXVSC - Didáxis, ao
conquistar o título de campeã
nacional, depois de ter assegurado 4,5 pontos em cinco possíveis. Mas as boas exibições minhotas não se remeteram à
conquista do título, uma vez que
também no segundo lugar terminou uma xadrezista do NXVSC
- Didáxis, mais concretamente
Mariana Silva, levando para Famalicão os dois primeiros lugares. O pódio da competição ficou completo com a presença de
Susana Ferreira, em representação do GD Dias Ferreira.

‘Oficinas de Futebol’ em Guimarães
TEMPOS LIVRES
| Redacção |

A cooperativa Tempo Livre organiza, desde o passado dia um e
até 26 de Julho, as ‘Oficinas de
Futebol’, iniciativa de ocupação
dos tempos livres destinada a jovens dos seis aos 16 anos que
decorrerá na Pista de Atletismo
Gémeos Castro.

O programa ocupacional integra actividades de treino, táctica
e técnica de futebol. Das ‘Oficinas de Futebol’ fazem também
parte do programa palestras formativas e actividades aquáticas,
entre outras.
De segunda a sexta-feira de cada semana as actividades iniciam-se às 9 e terminam às 18
horas. O custo de participação

(almoço e seguro de acidentes
pessoais incluídos) é de 35 euros
por semana e de 60 euros no caso de inscrição em duas semanas.
Em complemento, a organização disponibiliza transporte de
casa dos participantes ao local
de concentração e vice-versa,
mediante o pagamento de uma
taxa suplementar.

Paredes de Coura
recebe campeonato
regional do Minho
de BTT XCO
Hoje, Paredes de Coura recebe o
Campeonato Regional do Minho
de BTT Cross Country. Quando o
campeonato minhoto entra na
fase decisiva para a definição das
classificações finais e para a atribuição dos títulos de campeões
regionais, é agora a vez do Alto
Minho receber o 2.º BTT XCO de
Paredes de Coura.
Além das categorias de competição pontuáveis para o campeonato, a prova será aberta à participação de todos os interessados
que serão integrados na categoria de promoção.
Para a competição, oitava etapa
do Campeonato Regional do Minho de BTT Cross Country, é esperada a presença de muita gente para assistir a mais uma prova
do prestigiado campeonato que
está a ser disputado por cerca de
300 atletas de diversos escalões.
Organizado pela Associação de
Ciclismo do Minho e pela Câmara
Municipal de Paredes de Coura, a
concentração está marcada para
o Largo 5 de Outubro. As provas
dos diferentes escalões têm início a partir das 13 horas.

DR

André Gomes esteve imparável

Ténis

André Gomes vence
torneio disputado
em Ofir
O torneio de ténis H30, pertencente ao circuito Btennis, realizou-se nas instalações do Hotel
Axis Ofir e teve a sua final na última quinta-feira com um jogo
muito bem disputado entre dois
jogadores bracarenses, José Braga e André Gomes, tendo o último vencido o encontro final pelos parciais 6-0 e 6-1.
A nova escola de ténis Btennis
com sede em Braga, criou um
circuito de torneios não federados, com o objectivo de permitir
uma competição “mais social” e
mais acessível a todos. A primeira etapa, disputada em Maio no
Hotel Golden Tulip, foi um sucesso e esta segunda contou com
ainda mais participantes num
ambiente de grande amizade e
muito desportivismo.
O circuito terá mais três torneios, a realizar no Verão, e os
oito melhores jogadores poderão
jogar os Masters Btennis em Setembro.

Desporto Universitário

Portugal à procura
das medalhas
nas Universíadas
Começaram ontem as Universíadas de Verão em Kazan, Rússia, uma prova na qual Portugal
estará representado por 30 atletas que competirão em oito modalidades: atletismo, canoagem,
esgrima, ginástica artística, judo, natação, voleibol de praia e
xadrez. Carla Salomé Rocha,
atleta de meio-fundo no atletismo, foi escolhida para suceder a
atleta Sónia Tavares, porta-bandeira em Shenzhen 2011. Portugal entra hoje em acção com o
judoca Diogo Silva, as ginastas
Alexandra Choon e Rita Limão,
Marcos Caldeira no triplo salto,
e os atletas Pedro Bernardo, Sónia
Tavares e Carla Salomé Rocha.
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§Nacional

§Internacional
Estados Unidos da América

Política

Acidente com Boeing 777 no aeroporto de S. Francisco

Quase 30 anos depois, Portugal pode
voltar a ter um vice-primeiro-ministro

Um avião de passageiros Boeing 777, de uma companhia aérea sul-coreana chamada Asiana,
despenhou-se no Aeroporto de São Francisco, nos EUA, enquanto tentava fazer uma aterragem
de emergência. A Administração Federal de Aviação e as autoridades norte-americanas ao princípio da noite não confirmaram a existência de vítimas entre os passageiros do voo 214. Imagens
da Sky News mostraram ocupantes do avião a sair do aparelho pelos escorregas insufláveis de
emergência. As imagens transmitidas pela CNN e pela Sky News mostram que o avião perdeu a
cauda.

Egipto

El Baradei é o novo primeiro-ministro do país
O prémio Nobel da Paz Mohamed El Baradei é o novo primeiro-ministro do Egipto, depois de ter
sido nomeado pelo presidente interino, Adli Mansur, disse ontem o porta-voz da Frente de Salvação Nacional.
De acordo com a agência noticiosa Efe, a informação foi avançada por Jaled Daud, porta-voz da
Frente de Salvação Nacional, a principal aliança islamita do Egipto.
O novo presidente egípcio recebeu durante o dia de ontem, separadamente, representantes da
oposição ao presidente deposto Mohamed Morsi, entre os quais o oposicionista e Nobel da Paz
Mohamed El Baradei.
A deposição de Morsi, primeiro presidente democraticamente eleito, há um ano no poder, foi rejeitada pela Irmandade Muçulmana, que pediu aos seus apoiantes para saírem para exigirem nas
ruas o regresso do presidente islamita.
As autoridades detiveram vários dirigentes da organização, que acusaram de incitação à violência, mas já libertaram o presidente do braço político da Irmandade, o Partido Liberdade e Justiça,
Mohamed Saad al Katatni.

Pico S.Cristóvão - Vila Verde
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

LUÍS DA ROCHA PIMENTA
Sua esposa, filhas, genros, netos e restante família
cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade, o falecimento do seu
ente querido SR. LUÍS DA ROCHA PIMENTA de 70 anos
de idade, natural da freguesia do Pico S. Cristóvão, concelho de Vila Verde e residente que era no Lugar Casas
Novas, n.º 119, Pico S. Cristóvão – Vila Verde. O corpo do
saudoso falecido encontra-se em câmara ardente na Capela S. António do Pico S. Cristóvão – Vila Verde onde hoje, Domingo, dia 7, pelas 14 horas se procederá ao levantamento para a Igreja Paroquial do Pico S. Cristóvão onde
será celebrada missa de corpo presente pelas 19.30 horas. Finda a qual ira a sepultar
no cemitério local. Desde já agradecem a todos quantos se dignem com a sua presença participar nas cerimónias fúnebres do saudoso falecido.
Pico S. Cristóvão, 7 de Julho de 2013
A Família
Serviços fúnebres a cargo de “ A FUNERÁRIA DA LOUREIRA” - Tlm. 937652415

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

ANTÓNIO RIBEIRO
DE CAMPOS
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais
família, cumprem o doloroso dever de participar a todas
as pessoas das suas relações e amizade o falecimento do
seu ente querido Sr. ANTÓNIO RIBEIRO DE CAMPOS,
natural da Vila do Gerês - Terras de Bouro.
O corpo do falecido encontra-se em câmara ardente,
na que foi sua residência em Campo do Gerês, onde hoje,
dia 7, pelas 16.30 horas será celebrada Missa de corpo
presente na Igreja Paroquial e finda a qual irá a sepultar
em jazigo de família, no cemitério local.
Antecipadamente se confessam agradecidos a todos
quantos se dignem honrar com a sua presença às cerimónias fúnebres do saudoso extinto.

Paulo Portas poderá vir a assumir o cargo de vice-primeiro-ministro, caso o Presidente da República aceite a proposta de Pedro Passos Coelho, uma pasta que não existe em Portugal há quase
30 anos.
Em Portugal, o último vice primeiro-ministro foi Carlos Mota Pinto que, no XI Governo Constitucional (1983-1985), assumiu o cargo num Governo liderado por Mário Soares, acumulando esta
pasta com a da Defesa Nacional.

Acordo da coligação inclui manutenção
de Maria Luís Albuquerque nas Finanças
O primeiro-ministro anunciou que o acordo para assegurar a continuidade da coligação governamental PSD/CDS inclui a manutenção de Maria Luís Albuquerque como ministra de Estado e das
Finanças e “alterações profundas na organização do Governo”.
Este anúncio foi feito pelo primeiro-ministro e presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, com o
presidente do CDS-PP, Paulo Portas, ao seu lado, num hotel de Lisboa, no final de um encontro
entre elementos das direcções dos respectivos partidos.

PCP exige eleições e avisa Cavaco
que tem de cumprir a Constituição
PCP insistiu ontem na convocação de eleições antecipadas e advertiu o Presidente da República
que ninguém aceitará que deixe de assumir as suas competências constitucionais perante o “espectáculo de degradação” política do Governo.
A posição dos comunistas foi transmitida por Jorge Cordeiro, membro da Comissão Política e do
Secretariado do PCP, após o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ter anunciado o novo entendimento político de Governo com o CDS-PP.
“Nas actuais circunstâncias, o Presidente da República [Cavaco Silva] assume a inteira responsabilidade de todas as consequências que resultem do prolongamento deste caminho para o abismo
económico e social”, advertiu o membro da Comissão Política.

MISSA DE 7.º DIA E AGRADECIMENTO

MANUEL DAVID
ARAÚJO DA COSTA
(David Martas)
Sua esposa, filhas, genros e neto, profundamente sensibilizados pelas manifestações de pesar e carinho recebidas aquando
do falecimento do seu ente querido, Sr.º
MANUEL DAVID ARAÚJO DA COSTA, e na
impossibilidade de o fazerem individualmente, vêm por este único meio, agradecer
a todas as pessoas que participaram nas cerimónias fúnebres do saudoso falecido.
Aproveitam o ensejo para comunicar que
será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio
de sua alma hoje, Domingo, dia 7 de Julho
de 2013, pelas 10.30 horas na Igreja Paroquial de Aveleda-Braga.
Antecipadamente se confessam muito agradecidos a todos
quantos se dignem honrar com a sua presença a este tão piedoso
acto religioso.
Braga, 7 de Julho de 2013
A Família

Braga, 7 de Julho de 2013
A Família
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AS REGRAS DE OURO ÁGATA ROQUETTE

A DIETA DOS DOIS DIAS M. SPENCER, M. MOSLEY LUA DE PAPEL

EN

A MÃO DO DIABO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

GRADIVA

8

9

AS 50 SOMBRAS MAIS NEGRAS E.L. JAMES

LUA DE PAPEL

4

1

10 AS 50 SOMBRAS - LIVRE E.L. JAMES

LUA DE PAPEL

13

2

11 O CÉU EXISTE MESMO TODD BURPO

LUA DE PAPEL

6

ESFERA DOS LIVROS RN

12 AS 50 SOMBRAS DE GREY E.L. JAMES

LUA DE PAPEL

7

ESFERA DOS LIVROS RN

TAMBÉM HÁ FINAIS FELIZES FERNANDA SERRANO OFICINA DO LIVRO
MADRUGADA SUJA MIGUEL SOUSA TAVARES

7
8

CLUBE DO AUTOR

4

PAPA FRANCISCO SERGIO RUBIN, F. AMBROGETTI

PAULINAS

3

13 O QUE FAÇO HOJE PARA JANTAR? J. ROQUE

5

GIANE GUILHERME FIUZA

MARCADOR

EN

14 VELOCIDADE COLHER - ENTRE TACHOS E BIMBY

BERTRAND

EN

6

SER FIT ´BORA LÁ! TERESA BRANCO

GUERRA & PAZ

EN

15 A FILHA DO PAPA LUÍS MIGUEL ROCHA

PORTO EDITORA

9

NOVIDADES

A NÃO PERDER

Segredos Submersos

Os Milagres
Económicos
do Futuro

AUTORA Hannah Richell
EDITORA Civilização Editora
Os Tides são uma família com segredos sombrios. Marcados pelos acontecimentos de
um dia trágico, há dez anos, cada um deles, à sua maneira, tenta seguir com a sua vida. Dora, a filha mais nova, vive num armazém degradado no East End com o seu namorado artista, Dan. Está a conseguir levar uma vida calma – mas quando descobre
que está grávida, a notícia deixa-a abalada e leva-a a recordar uma culpa de longa data. Ao voltar a Clifftops, a casa da família situada no alto da costa de Dorset, Dora tem
de enfrentar o seu passado. Clifftops não mudou nos últimos anos e, ao percorrer as
suas divisões e jardins, Dora ainda consegue sentir o eco daquele terrível dia de verão
em que a vida dos Tides mudou para sempre. Quando Dora começa a procurar pistas
dos acontecimentos daquele dia fatídico, dá-se conta de que o caminho para a redenção pode estar na sua irmã problemática, Cassie. Se Dora conseguir arrancar a Cassie
os segredos que ela jurou levar consigo para o túmulo, talvez consiga a redenção. Mas
será que segredos antigos podem realmente ser perdoados? E mesmo que se consiga
perdoar e esquecer, como é que nos permitimos amar de novo?

DESTAQUES

As Vidas de 30 Césares

Sussurros Ousados

AUTOR Pedro Rabaçal
EDITORA Marcador

AUTORA Emma Wildes
EDITORA Planeta

Desde Júlio César, passando por Augusto, Calígula, Nero, Marco Aurélio, Caracala ou Constantino — apenas para citar alguns dos 30 Césares dos quais se
fala neste livro —os imperadores romanos sempre estiveram envoltos numa aura de mistério e fascínio. Saiba
como viveram e governaram os homens
mais poderosos.

Na sociedade do período da Regência,
espera-se que as mulheres casem jovens, governem a casa e sejam vistas,
não ouvidas. No entanto, estas senhoras dificilmente fazem o que se espera
delas… Lady Cecily Francis está resignada a tornar-se esposa de Lorde
Drury, o homem por quem desconfia
que a irmã nutre uma paixão secreta.

O Amor fez-te
regressar do Céu

Shadowfell

AUTORA Arielle Ford
EDITORA Matéria Prima
Um novo livro com dezenas de histórias invulgares, místicas, divinas que
aconteceram a pessoas comuns. São
relatos de pessoas que contactaram
com os entes queridos depois da sua
morte, de experiências místicas, de
coincidências reveladoras e de momentos em que a presença de Deus
foi inegável.

AUTORA Juliet Marillier
EDITORA Planeta
Na terra de Alban, onde o jugo tirânico de Keldec reduziu o mundo a cinzas
e terror, a esperança tem um nome
que só os mais corajosos se atrevem a
murmurar: Shadowfell. Diz a lenda
que aí se refugia uma força rebelde
que lutará para libertar o povo das
trevas e da opressão.

AUTOR
Ruchir Sharma
EDITORA
Clube do Autor
‘Os Milagres Económicos
do Futuro’ defende que o
rápido crescimento dos famosos mercados emergentes está a chegar ao fim: a
era do lucro fácil e do crescimento veloz terminou.
A China, por exemplo, irá
abrandar em breve, mas o seu lugar não será necessariamente
ocupado pelo Brasil, Rússia ou Índia. Para identificar as estrelas
económicas do futuro temos de abandonar o hábito de extrapolar a partir do passado recente e de agrupar países distintos. Este
livro identifica quais os países que irão florescer - ou desiludir na nova era de perspectivas económicas, com base numa pormenorizada análise demográfica, política e económica.

Na Cama
dos Reis
AUTORA
Juliette Benzoni
EDITORA
Planeta
Muito já se publicou sobre
o casamento. Mas pouco,
ou quase nada, sobre os
momentos íntimos no segredo das alcovas depois
das cerimónias oficiais. Juliette Benzoni, historiadora e romancista, soube encontrar o fio condutor dos
escritos e memórias de várias personagens da História, desde
noites de núpcias de deuses, de reis a príncipes.
Noites grandiosas de Alexandre, o Grande, noites resignadas
de Luís XVI, noites reticentes, noites de lágrimas, estranhas,
entusiastas e desesperadas.
Noites dramáticas, da tenda de Átila, o Huno ao quarto de
Mayerling, terminam em amor ou ódio instilados no sangue.

Publicidade

‘OS MILAGRES ECONÓMICOS DO FUTURO’ =16.65 €
‘SEGREDOS SUBMERSOS’ = 14.00 €
‘NA CAMA DOS REIS’ = 15.98 €
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ANTES: 75.000€!
Garagem/Armazém com
210m2! 2 Portões, W.C.
Perto do centro.
3153 - 35.000€

Prédio p/ reconstrução.
No centro histórico da
cidade! Com possibilidade
de aumentar 1 piso.

ANTES: 50.000€.
Lote em Cunha
c/ 850 m2.
Para Moradia Individual.
4236 - 37.500€

Moradia p/ restauro e lote
com área total de 2600 m2.
Ótimos acessos. Sol o dia
todo. Comboio à porta.

ERA Santa Tecla

3482 - 127.500€

4433 - 55.000€

Rua Dr. Francisco Duarte, 106, loja 2 - 4715-018 Braga
bragasantatecla@era.pt - www.era.pt/bragasantatecla

t. 253 615 765
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OFERTA DE EMPREGO
Nome
da Profissão

Nº Oferta

Costureira
Telefonista
Bordadora (Máquina)
Ladrilhador
Centro de Emprego Serralheiro Civil
Costureira
e Formação
Profissional de Braga Carpinteiro de Limpos
Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127 Serralheiro Civil
4700-224 Braga
Moto-serrista
tlf. 253 606 700
e-mail: cte.braga@iefp.pt Cabeleireiro(a)
Cozinheira(o)
Polidor

588026545
5880095357
588107530
588108205
588109466
588109835
588111432
588114667
588115248
588117487
588119627
588121087

Indicação do Regime de Trabalho
(a tempo parcial ou completo) e Informações Complementares

A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com exp. e conhec. de Françês, Inglês e Alemão
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência em revestimentos
A Tempo Completo, com licenciatura em Portões
A Tempo Completo, com experiência em Corte e Cose e Ponto Corrido
A Tempo Completo, com experiência em construçao civil
A Tempo Completo, com experiência em caixilharia de alumínio
A Tempo Completo, com experiência em madeiras
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência

tlf./fax 253 272155 • tlm. 93 7041329
saserino@hotmail.com

www.inomi.pt
geral@inomi.pt
960 050 509 • 253 270 853

Arquitectura moderna,
grande piscina, acab.
em excelentes
materiais, 5 suites,
ar condi. inverter,
aspiração central,
alarme, preparada
para domótica, terreno
com 3000m2.
(Ref.ª M456)
POSSIBILIDADE
DE PERMUTA

MORADIA T4
GEMINADA
SÃO VICTOR
Moradia perto do
centro, com lareira,
aquecimento eléctrico,
2 anexos, jardim,
garagem para quatro
carros interior
+ garagem para dois
carros exterior.
(Ref.ª M474)
VENDA
OU ARRENDAMENTO

SE TEM
APARTAMENTOS
OU MORADIAS PARA
VENDA OU
ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.
TEMOS CLIENTES
EM CARTEIRA.

Moradia T4, aquecimento central, pré de ar
condicionado, pré de som amb., churrasqueira,
garagem para dois carros + salão de jogos ou
quarto, área de lote 321,00m2.
(Ref.ªM471)
190,000€

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

MORADIA T4
GEMINADA
FIGUEIREDO
Sala com lareira
com recuperador,
aquecimento
central, pré ar
cond., alarme,
painéis solares.
Local Calmo
(RefªM482)
190,000€

VENDAS

MORADIA GAVETO S.PEDRO DESTE

Póvoa de Lanhoso
Braga
Braga
Vila verde
Braga
Braga
Vila verde
Braga
Vieira do Minho
Póvoa de Lanhoso
Braga
Braga

Junto ao L.I. Nanotecnologia - Flats T1
para VENDA ou ARRENDAMENTO - Totalmente equipados

MORADIA DE LUXO TÉRREA
ESPORÕES

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

Nome da Freguesia/
/Concelho a que respeita
o Posto Trabalho a
ser preenchido

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.Lázaro, remod., 2 gar..........................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 Duplex, S.Vicente, gar.ind ......................85,000€
T3 Maximinos, remod, duplex ....................93,000€
Moradia T4, Ferreiros....................................98,000€
T3 Av.João XX1, remodelado..................102,000€
T3 São Lázaro, remodelado, gar. Ind ..105,000€

CASA PRONTA A PARTIR
DE 85.000€
Durma descansado, deixe
a construção da sua casa
na mão de profissionais...

96.9060901
inovsale@gmail.com
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Predial Bracarense
AMI-3079

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

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

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

ARRENDAMENTOS
LOJA para Restauração, 500m2, com
equipamento, centro cidade ................550€
T1 - Ao c. das Hortas , gar. ..................255€
T1 - Centro de Braga,mob,eq. ............ 400€
T1 - Centro, mobilado e equip. ............350€
T3 - Av JoãoXXI,mob,equip...................400€
T3 - Couteiro, garagem ........................250€
T4 - Couteiro, mob. e equip,gar. ..........310€
LOJAS - Av. Porf da Silva, várias áreas,
desde 80 a 300m2 ................................visite
LOJA - Couteiro, 90m .......................... 250€
LOJA - Galerias do bingo, 40m ............250€

OPORTUNIDADES
T1 - C/Novo, lug gar, central ..........50 000€
T3 - C/Novo, lug gar, central ..........80 000€
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
6200m2. Permuta ..........................260 000€
PRÉDIO - Rés-do.chão e andar, devoluto,
R. N. de Sta Cruz ............................80 000€

PRECISA-SE
LADRILHADORES/
/CERÂMICAS
Com mais de 3 anos
de experiência.
Admissão imediata - França.

Tlm. 933 772 716

VENDO VIVENDA
DE LUXO - 400M2
Nova, 3.300m2 de terreno,
piscina, térrea e churrasqueira.
Lage - Vila Verde.
Aceito permuta até 50%
350.000€

Tlm. 969 024 259
Tlf. 253 921 656

T1+1 CIVIDADE
Apartamento c/ 70m2,
elevador.
Vistas sobre a ruínas,
49.000€
Tlm: 926 014 179

COLABORADOR/A

Departamento
Administrativo
REQUISITOS FUNDAMENTAIS:

INGLÊS + ALEMÃO
FLUENTES;
SECTOR TRANSPORTE
E LOGÍSTICA
Resposta a este Jornal ao n.º 11
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

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

€€€ DINHEIRO JÁ €€€
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: 962 655 327 ou 253 615 311 • statusmoneylda@gmail.com

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

• T1 COZINHA com eletrodomésticos,
aquecimento central, lugar de garagem,
junto à Universidade do Minho . .300€
• T1 MOBILADO, Centro da cidade,
junto ao hotel MERCURI . . . . . . . .290€
• T2 Maximinos, lareira, gar. ind. .225€
• T2 Lamaçães, lareira, Gar. ind. 320€
•T3 Rua Padre António Vieira,
Garagem Ind., COZINHA NOVA . .310€
• T2 Centro da cidade - Junto ao
Mercado Municipal, MOBILADO, Rua José
Afonso, c/ garagem individual . . .275€
• T3 SÃO VICENTE, Pachancho,
cozinha com eletrod., aquecimento central, banheira e cabine de hidromassagem, garagem individual . . . . . . .550€
• T3 MOBILADO, Areal de Cima,
Rua José Gabriel Bacelar, com garagem
individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .325€
Diversos apartamentos
e áreas comerciais.

ARRENDO
T2 c/ electrodomésticos e móveis,
terraço e garagem ind.
Prox. ao liceu S. Vicente
€ 280 (condomínio incluído)
T2 c/ alguns electrodomésticos,
prédio sossegado c/ vigilância.
Maximinos. €280
T2, com garagem ind. Prox. às piscinas
(St.a Tecla) - €250 (condomínio incluído)
Escritório c/ 80 M2 c/ divisórias
Senhora-a-Branca - €200

Favor ligar para o
tlm. 927 562 704

ESPOSENDE
ALUGO T2

ARRENDA-SE MORADIAS
PARA FÉRIAS EM APÚLIA

Junto à praia.
Para férias, mobilado.
2.ª quinzena de Julho
e mês de Setembro.
Tlm. 935 572 901

A 3 minutos da praia, com
garagem, TV cabo, churrasqueira,
Mq. loiça, roupa e cozinha
equipada! Bom preço.

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE

T2 Areal

Bar em S.Lázaro . . . . . . . . . . . . . . .250€
T1 Bragajav c/cond. . . . . . . . . . . . .170€
T1+1 Ferreiros c/cond. . . . . . . . . . .200€
T1 Maximinos c/cond. . . . . . . . . . . .210€
T1 Nogueiró c/cond. . . . . . . . . . . . .210€
T2 Ferreiros c/cond. . . . . . . . . . . ..215€
T1 Bragaparque c/cond. . . . . . . . . .230€
T0 Novo Junto à Universidade . . .250€
T3 Mobilado Camélia . . . . . . . . . . .260€
T1 Bragaparque Mob c/cond. . . . .295€
T2 Retailcenter Mob c/cond. . . . . .295€
T2+1 S.Vicente c/cond. . . . . . . . . .250€
T2 Maximinos c/cond. . . . . . . . . . . .250€
T3 Ponte Pedrinha . . . . . . . . . . . . .275€

250€ cond. incluído

T3 Areal
c/eletrodomésticos,
aq.central, gar. Ind
300€ cond. Incluído

T1+1 Bragaparque
c/ electrodom. e
garagem individual
235€ cond. incluído
T3 Mobilado P. Expos.
c/ garagem individual
300€ Cond. Incluído

T3 Maximinos

TULHAS

Soc. Med. Imobiliária, Lda.
Rua Rosália Castro, 9 - Fujacal
Telef. 253 214 402 • Tlm. 96 6053 898
AMI 1528 • www.tulhas.com

ARMAZÉM CENTRO
Com 600m2 cobertos, 350m2
logradouro, 5m pé direito,

com electro. e garagem
individual
300€ cond. Incluído

com acesso directo ao exterior.

Contacto: 910 425 000

Tlm. 969 060 901

inclui 5 garagens individuais
150.000€ ACEITO PERMUTA

GUIRASSY
Astrólogo - Curandeiro
Médium Africano
30 anos de experiência, leitura do futuro e mãos,
resultados em 48 horas, facilidades de pagamento.
Especialista em problemas de Amor. Não há problemas
sem solução, com a ajuda do Professor Guirassy.
Especialista e cientista, dotado em conhecimentos e
poderes, ajuda a resolver problemas, mesmo os mais
difíceis e desesperados. Amor, amarração exames,
doenças físicas e espirituais, negócios, impotência
sexual, justiça, invejas, maus-olhados, vícios de
droga, problemas familiares. Se quer resolver o mais
rápido possível os seus problemas, ligue para o
PROFESSOR GUIRASSY que pode mudar a sua vida.

Morada: Rua Luís Soares Barbosa n.º 3, 8.º andar (porta 60)
4710-403 BRAGA (Junto ao Braga Parque) - Tlm. 961 023 209 - 253 267 496
Todos os dias das 09h00 às 21h00 - Pessoalmente ou carta.

912 594 594 - 912 594 923
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2.ª Publicação

Tribunal de Família
e Menores de Braga
2.ª Secção

Anúncio
Processo: 787/08.2TMBRG-A
Inibição e Limitação ao Exercício
Poder Paternal
Requerente: Ministério Público
Requerido: Raul Eduardo Ribeiro
Chula e outro(s)...
Nos autos acima identificados,
correm éditos de 30 dias, contados da data da segunda e última
publicação do anúncio, citando o
Requerido: Raul Eduardo Ribeiro
Chula, nascido em 24-06-1968,
freguesia de São Domingos de
Benfica [Lisboa], BI - 8534190,
domicílio: Centro de Acolhimento da Cruz Vermelha, Sita Em
Nogueira, 4700-000 Braga, com
última residência conhecida na
morada indicada, para no prazo de
10 (dias, decorrido que seja o dos
éditos, contestar, querendo, a acção, devendo arrolar testemunhas e
requerer outras diligências de prova
consistindo o pedido na de tudo
como melhor consta do duplicado
da petição inicial que se encontra
nesta Secretaria. à disposição do
citando.
Fica advertido de que não é obrigatória a constituição de mandatário judicial, salvo na fase de
recurso.
Braga, 01-07-2013
N/Referência: 1292345
O Juiz de Direito,
Dr(a). Susana Neto
O Oficial de Justiça,
Jorge Manuel C. C. Bacelar
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de: Rui Faria - www.standruifaria.com
Compra e Venda de Automóveis Usados
AUDI A4 1.9 TDI AVANT 130CV - PRATA - AC. AUTO, ABS, JE, VE, FC, FN, XENON, T. ABRIR ELEC. . . . . 10/2001
FORD FIESTA 1.4 I 80CV - CINZA - AC, ABS, VE, FC, FN, DA, JE, R.CD´S, ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
OPEL ASTRA 1.7D TURBO INTERCOOLER - CINZA - T. ABRIR, FN, DA, RC, VE, ESP. ELEC.,
JE, ETC. - 1500€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
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€
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
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
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

IVECO DAILY 35-C12 HPI 116CV - C/ FRIO/CONGELAÇÃO, C/ IVA DEDUTÍVEL
MERCEDES VITO 108D - BRANCA - 1 SÓ REGISTO - 150.000Kms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
NISSAN ALMERA 2.2 DI 110CV - PRETA - AC, VE, FC, DA, ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
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
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
HYNDAI H1 TURBO INTERCOOLER - PRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001

COM OUTRAS VIATURAS EM STOCK
Rua da Bicainha, n.º 1- 4705-630 - TEBOSA - BRAGA
Tlf. 253 673 201 - Tlm. 917 641 432 - Abertos ao sábado e Domingo

MOTORES

RECONSTRUÍDOS

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

OPORTUNIDADES
FIAT BRAVO 1.2 16V
82CV SX

Nacional 1999/12
Direcção Assistida - 1.000€

FORD C-MAX 1.6 TDCI
109CV TITANIUM

Nacional 2009 - Tecto de Abrir, Bi-Xenon Pele, Vidros escurecidos, Voice 13.800€
Rolar 1:
Rolar 2:

MERCEDES CLK 200 136CV
AVANTGARD

2000 - AC, JLL - Selo Antigo
6.500€

TOYOTA AVENSIS SW 2.2
D4D 150CV SOL

Nacional 2010 - Full Extras,
Motor 150cv - 22.990€

VW GOLF 1.4I 16V 75CV
GENERATION

Nacional 2003 Ar Condicionado - 4,500€

MERCEDES C 220 CDI 150CV
SW AVANTGARDE

Nacional 2008 - 80 Mil Km
19.990€

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

AUTO STAND CORREIA
www.autostandcorreia.pt • geral@autostandcorreia.pt

VFV - CENTRO DE ABATE AUTOMÓVEL

CANCELAMOS A MATRÍCULA
DA SUA VIATURA

LAVAGENS MANUAIS
SIMPLES E DE INTERIORES

BONS PREÇOS
GARANTIA TOTAL
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

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

PEÇAS AUTO
253 672 166
Rua Monte Carrinhos, Celeirós - BRAGA
tlm. 932 302 333 - beaceleiros@sapo.pt

Preparação Completa de Interiores
(Lavagem de Estofos e Alcatifas)
Para Stands e Particulares
Oferta de 1 SEMANA de FÉRIAS
no ALGARVE Aparthotel 4 Estrelas
após 16 LAVAGENS
tlf. 253 264 826 • tlm. 916 192 284
ASTRÓLOGO - MESTRE - ESPIRITUALISTA

MÁRIO
Grande cientista, espiritualista e curandeiro, descendente de uma antiga
família com poderes absolutos, magia negra e branca e feitiços do mal.
Coordenador dos impérios do mal há muitos anos; conhecedor de casos
desesperados, ajuda a resolver qualquer problema grande ou de difícil
solução, com rapidez, eficácia e sabedoria, em curtos prazos, por exemplo:
amor, insucesso, depressão, saúde, negócios, justiça, impotência sexual,
maus-olhados, inveja, doenças, alcoolismo e tabaco, arranja e matem
emprego, afasta e aproxima amados com rapidez total, lê a sorte,
dá previsão da vida, faz saber o passado, presente e futuro
pelo bom espírito e forte talismã.
Faz trabalhos à distância. Resultados seguros e eficazes.
Consultas das 08h30 às 21h30, de segunda a sábado, marcando por telefone ou carta.
AJUDO A RESOLVER O SEU PROBLEMA EM 15 DIAS
Tlf. 253 261 998 | 915 750 131
Rua Fonte do Mundo n.º 45, 4.º Dt.º - S. Vicente, 4700-383 Braga
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Automóveis

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

diesel

diesel

diesel

diesel

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

automóveis
O mais nobre dos produtos
de polimento

WWW.COTEQ.PT

• Limpeza de estofos
• Substituição e reparação de vidros
• Serviço de lavagens 100% manuais
• Substituição de vidros ao domicílio

Assumimos a sua FRANQUIA AUTOMÓVEL
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

Rua de Mazagão, 78 – 4705-074 Aveleda BRG
Telefone: 253 670 663 – Fax: 253 674 212
E-Mail: geral@coteq.pt

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

ARRENDA-SE T1 MOBILADO
EM LAMAÇÃES
Cozinha equipada, frigorífico, placa de fogão, exaustor, esquentador,
máquina da roupa. Quarto totalmente mobilado com roupeiro
embutido. Aquecimento na sala e quarto, lugar de garagem
e varandas. Boa exposição solar
Perto da escola de Lamaçães - Renda mensal de 260€
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COMPRO
IMÓVEIS
NA ZONA DE BRAGA

Tlm. 925 978 850

LOJA MÍSTICA
Parapsicologia • Taróloga
FERNANDA RIBEIRO
MARGARIDA CIDRAIS
Resolvemos todos os problemas.
Av. João XXI - Loja 491 - BRAGA
Tlm. 917 173 817 • Tlf. 253 257 096
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CHAPARIA e PINTURA
Pintura geral do seu veículo
A partir de:

450€
(Deslocamos-nos até ao local
para avaliar a sua viatura)

ANÚNCIO

ANÚNCIO
TRIBUNAL JUDICIAL DE BRAGA
Processo de Insolvência n.º 2036/13.2TBBRG
2º Juízo Cível
Mário Martins Pimenta e outro(s)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BRAGA
Processo de Insolvência n.º 1862/13.7TBBRG
4º Juízo Cível
Alexandre Manuel Oliveira de Carvalho e Outro(s)
Avenida João XXI nº 531, Braga

VENDA DE BEM IMÓVEL

VENDA DE BEM IMÓVEL
Nos autos acima identificados foi designado 19 de Julho de
2013, pelas 16:00, para abertura de propostas por carta fechada
que sejam entregues até esse momento, no escritório da
Administradora da Insolvência, sito na Rua Bernardo Sequeira,
nº 78, 1º, Sala I, Apartado 3033, 4710-358 Braga na compra do
bem imóvel a seguir descriminado, pelo valor mínimo infra indicado e nas seguintes condições:
1.
2.
3.
4.

O valor base de venda de € 65.200,00.
Os proponentes devem juntar à sua proposta um cheque
visado, no montante correspondente a 20% do valor da proposta ou garantia bancária no mesmo valor.
O bem pode ser visitado 17 de Julho de 2013, pelas 17:00
horas.
Marcações de Visitas e demais condições de venda: a
serem solicitadas para nelsonpinto@nadv.pt; telef:
253609330;

Bem imóvel
Verba 1 - Fracção autónoma designada pelas letras “AG”,
correspondente ao quarto andar esquerdo, destinado a
habitação, sito no ângulo sul, nascente do edifício, com entrada
pelo número quinhentos e trinta e um, com uma garagem na
cave comum para recolha de um veículo automóvel ligeiro, designado pelo número três, a qual faz parte integrante do prédio
urbano, situado na Avenida João XXI, n.os 507, 513, 519, 521,
529, 531, 535, Freguesia de Braga (São José de S. Lázaro), concelho de Braga, descrito na segunda Conservatória do Registo
Predial de Braga sob o nº 878/Braga (S. José de S. Lázaro), e
inscrito na matriz sob o artigo 1859.
A Administradora de Insolvência
Deolinda Ribas
Rua Bernardo Sequeira 78, Sala 1, Apartado 3033, 4710-358 Braga
+351 253 609 330 | +351 253 609 310 | FAX: +351 253 609 311 geral@nadv.pt

NNos autos acima identificados foi designado 19 de Julho
de 2013, pelas 15:00, para abertura de propostas por carta
fechada que sejam entregues até esse momento, no escritório da
Administradora da Insolvência, sito na Rua Bernardo Sequeira,
nº 78, 1º, Sala I, Apartado 3033, 4710-358 Braga na compra do
bem imóvel a seguir descriminado, pelo valor mínimo infra indicado e nas seguintes condições:
1.
2.
3.
4.

O valor base de venda é o infra indicado, aceitando-se propostas de valores iguais ou superiores a 70% do valor base.
Os proponentes devem juntar à sua proposta um cheque
visado, no montante correspondente a 20% do valor da proposta ou garantia bancária no mesmo valor.
O bem pode ser visitado 17 de Julho de 2013, pelas 15:00
horas.
Marcações de Visitas e demais condições de venda: a
serem solicitadas para nelsonpinto@nadv.pt; telef:
253609330;

Bem
Verba 1 - Fracção predial autónoma designada pela letra
“E”, correspondente a habitação primeiro andar direito, com
entrada pelo n° 12, a qual faz parte integrante do prédio urbano
sito na Rua de Diu, com os números 10, 12 e 20 e Rua
Engenheiro Arantes Oliveira, actualmente designada Rua Vinte e
Cinco de Abril, com os números 393, 397 e 401, freguesia Braga
(São José de São Lázaro),do concelho de Braga, descrito na
Segunda Conservatória do Registo Predial de Braga sob o
número 1099 (Mil e noventa e nove) Braga (São José de São
Lázaro) e inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1666, com o
valor base será de €50.000,00.
A Administradora de Insolvência
Deolinda Ribas
Rua Bernardo Sequeira 78, Sala 1, Apartado 3033, 4710-358 Braga
+351 253 609 330 | +351 253 609 310 | FAX: +351 253 609 311 geral@nadv.pt

Pintura Auto Braga

Rua Dr. Felicíssimo Campos, n.º 195 - 4700-224 Maximinos - BRAGA
931 148 380 / 918 661 308
E-mail: pinturaautobraga@hotmail.com

ASTRO-ÁFRICA
Tem problemas
sentimentais com
o(a) companheiro(a),
que se afasta ou
a(o) quer deixar?
A sua vida financeira
e profissional está
cada vez pior e não
consegue levar a
vida para a frente?
Se sente bloqueios e
azares, seja qual for
o seu problema,
amor, trabalho,
espiritual, inveja,
ou quebra de feitiços.
Atracção de clientes
para o negócio.

BRAGA

LIGUE: 918 680 658 - 961 834 489
253 165 448 Praça das Fontaínhas n.º 2 - 5.º Esq.º
4700-382 Braga

RECONCILIAÇÃO DE CASAIS

30
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GRELHADA MISTA

MISTO DE MARISCO

Publicidade

MARISCADA ESPECIAL
Av. 31 de Janeiro (ao lado da BP) • tlf. 253 063 348 • E-mail: restaurantedocamar@gmail.com • www.facebook.com/docamar

Agenda

facebook.com/correiodominho

TELEVISÃO

CINEMA BRAGA
RTP 2

RTP 1

SIC

TVI

06:30 Zig Zag
07:00 Músicas De África 2013
08:00 Bom Dia Portugal
11:00 BBC Terra
12:00 AntiCrise (Compacto)
13:00 Jornal Da Tarde
14:15 Só Visto!
16:00 Missa Solene - D. Manuel
Clemente Como Patriarca De Lisboa
18:00 A Mãe Do Senhor Ministro
19:00 Camp. Mundo 2013 (Sub 20
21:00 Telejornal
21:30 A Opinião de José Sócrates
22:00 Depois do Adeus
23:00 Hora da Sorte: Sorteio Joker
23:15 A Tempo e Horas
01:00 Tirar Vidas

07:00 Zig Zag
10:00 Caminhos
10:30 70x7
11:00 Nós
11:30 Eurodeputados
12:00 Biosfera
12:30 Ciclismo: Volta a França 2013
16:00 Desporto 2
19:00 A Entrevista de
Maria Flor Pedroso
19:30 A Teoria Do Big Bang
20:00 Zig Zag
21:00 Profissão 'It Girl'
22:00 Agora
22:45 Britcom
23:30 Onda Curta
00:00 24 Horas

06:45
08:15
10:15
11:15
12:00
13:00
14:15
20:00
21:30
01:00
03:15
04:00
06:00
07:00

TVI 24

SPORTTV 1

SPORTTV 2

SIC NOTICIAS

13:30 Repórter TVI 14:00 Notícias
das 14 15:00 Portugal Português
16:00 Observatório do Mundo 17:00
Notícias das 17 17:30 Repórter TVI
18:00 Notícias das 18 18:15 Governo
Sombra 18:45 Reportagem TVI 19:00
Notícias das 19 20:00 Observatório
do Mundo 21:00 Notícias 21:30 Máquina do Tempo, História de Detetives 22:00 Notícias das 22

15:30 Taça dos Libertadores da
America Resumo 16:00 Messi x Resto
Do Mundo Jogo de Preparação 18:30
Voleibol: Portugal x Coreia - Jogo 1
20:50 Informação: Liga de Verão
21:00 Formula 1 - Grosser Preis Santander Von Deutschland 2013 22:00
Últimas Notícias 22:30 Canadá x
Martinica Gold Cup 23:30 Gold Cup Canadá x Martinica (2ª Part) (Direto)

11:00 Ténis: Wimbledon - Meias-Finais Masculinas 12:00 Ténis: Wimbledon - Meias-Finais Masculinas
13:00 Ténis: Grand Slam Wimbledon
- Resumo 14:00 Ténis: Wimbledon Final Masculina 17:00 Ténis: Wimbledon - Final Pares Mistos 20:00 Ténis:
Grand Slam Wimbledon - Melhores
Jogos 22:00 Ténis: Grand Slam Wimbledon - Melhores Jogos

16:30 Imagens De Marca 17:00 Jornal Síntese 17:30 The Next Big Idea
Compacto 17:40 Contra Poder Compacto 18:00 Jornal Síntese 18:30 Volante 19:00 Jornal Das 7 20:00 Noticiário Das 20 20:05 Sociedade Das
Nações 20:30 Sucesso.pt 21:00 Jornal Das 9 21:30 Ponto Contraponto
21:50 Exame Informática 22:00 Jornal De Domingo 23:00 A Propósito

Lol!
Disney Kids
Os Protegidos
Rex, O Cão Polícia
Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Portugal Em Festa
Jornal Da Noite
Splash
Cinema
Podia Acabar o Mundo
Televendas
SIC Notícias
Edição da Manhã

06:15
06:30
07:30
09:45
10:30
11:15
13:00
14:00
20:00
22:00
01:15
01:45
03:30
04:30

Os Batanetes
Animações
Kid Kanal
Inspetor Max
O Bando dos Quatro
Missa + Oitavo Dia
Jornal Da Uma
Somos Portugal
Jornal Das 8
Gala: Big Brother VIP
As Melhores Mãos de Poker
Filme a Designar
Deixa-me Amar
TV Shop

Cinemax | BRAGA SHOPPING
MONSTROS A UNIVERSIDADE SALA 1 15.00
WWZ GUERRA MUNDIAL SALA 1 17.10, 19.20, 21.55, 00.05
OS ESTAGIÁRIOS SALA 2 14.45, 17.05, 19.25, 21.50, 00.10
A RESSACA-PARTE III SALA 1 22H00, 00H00
VELOCIDADAE FURIOSA 6 SALA 3 14.40, 17.20, 21.40, 00.20
GRU - O MALDISPOSTO SALA 3 15.00, 17.00, 19.15, 22.00, 00.00
HOMEM DE AÇO SALA 5 14.35, 17.15, 21.35, 00.15
FILME DE CULTO: OS AMANTES PASSAGEIROS SALA 4 19H15

LUSOMUNDO | BRAGA PARQUE
BAIRRO SALA 1 13.15, 16.00, 18.50, 21.30, 00.10
OPERAÇÃO GERÓNIMO A CAÇA AO BIN LADEN SALA 1 18.50
REDENÇÃO SALA 2 13.20, 15.50, 18.20, 21.40, 00.10
GRU O MAL DISPOSTO SALA 3 11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10, 23.40
WWZ GUERRA MUNDIAL SALA 5 13.10, 15.55, 18.45
HOMEM DE AÇO SALA 5 15.00, 21.20, 00.30
HOMEM DE AÇO SALA 5 18.10
GRU O MAL DISPOSTO SALA 6 11.20, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 00.00
MONSTROS A UNIVERSIDADE SALA 7 10.50(DOM.),13.30, 16.00, 18.30
MONSTROS A UNIVERSIDADE SALA 7 10.400(DOM), 21.00, 23.30
OS ESTAGIÁRIOS SALA 8 13.10, 16.20, 19.10, 22.00, 00.40
MESTRES DA ILUSÃO SALA 9 14.20, 17.10, 21.50, 00.3

TELEFONES ÚTEIS

Publicidade

AV. DA LIBERDADE
N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923
labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIA
AMARES
MARQUES REGO T. 253993124

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253635800

V. N. FAMALICÃO
BARBOSA T. 252302120

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258452114

Praça do Comércio, 47

Rua Ponte de Pereiros, 60

Rua Santo António, 34

Lugar de Agrelos- Bloco A, LOJA 3

BARCELOS
CENTRAL T. 253815765

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253311172

GUIMARÃES
HORUS T. 253517144

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258941154

Rua Bom Jesus da Cruz, Fracção A,

Praça da República, 11

Largo do Toural, 26

Rua Cardeal Saraiva

BRAGA
PINHEIRO T. 253203760

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253654984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253647123

VALENÇA
CENTRAL T. 251822142

Rua de Caires, 82

Rua da Fonte de São João, 3A e 3B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Urbanizaçao Cidade Nova, LOTE 4

LIMA T. 253262384

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255323413

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258514104

VIANA DO CASTELO
NELSINA T. 258822235

Rua Serpa Pinto, Edificio Santa Catarina

Praça D. Manuel I, 73

Praça da República, 3-5

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253503452

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251782109

Rua Luís de Camões, 114, FR B F

Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

Rua dos Chãos, 166

ESPOSENDE
MONTEIRO T. 253961258
Rua 1º de Dezembro, 64
Publicidade

medicina
veterinária

twitter.com/correiodominho

medicina
dentária

produtos médicos
hospitalares

Distribuidor oficial

medicina humana

t. 253 248 304 • f. 253 248 306 • Rua José António Cruz, 44 • 4715-343 - BRAGA • www.utilmedica.pt

AMARES
Bombeiros
253993162
GNR
253900070
BRAGA
Voluntários
253200430
Sapadores
253264077
Ambubraga
253257257
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
ESPOSENDE
Voluntários
GNR
Hospital de Fão
FAFE
Voluntários
Hospital
GUIMARÃES
Voluntários
PSP
Hospital
PÓVOA DE LANHOSO
Voluntários
Hospital
PÓVOA DE VARZIM
Voluntários
TERRAS DE BOURO
Voluntários
VIEIRA DO MINHO
Voluntários
C. Saúde
VILA VERDE
Voluntários
Hospital
V.N. FAMALICÃO
B.V.
PSP
Hospital

255321223
253969110
253961233
253989300
253598111
253540330
253515444
253513334
253540330
253639240
253639030
252622305
253350110
253649500
253649250
253310390
253310120
252322055
252373375
252300800
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Loiraça
do
Momento
Peito XXL, peludinha
Act. Colaboradora

960 176 029

Mulatinha
Cor de canela, oral oa natural, 69, beijo,
peludinha. Se procuras algo diferente
como uma mulher meiga com muita
atenção para dar, então vem fazer amor
comigo. Estou toda fresquinha para ti.

910 436 784

Publicidade 31

Duas jóias raras
BRAGA
Meigas, elegantes, sedutoras,
com massagem relaxante.
Todos os dias
das 09h00 às 22h00.

917 497 348
Cabritinha
quente
Peito XXL,
espanholada
natural, completa.

Morena
quente
foto real
15 beijos
965 500 138
938 890 430

Só hoje
10 BEIJINHOS - Portuguesa, 3 pratos,
69 com orgasmo, botão de rosa, beijo
de língua, relação à vontade, peludinha
e meiguinha. Das 09h00 às 22h00.

925 901 401
912 590 319

917 170 782

Novidade

Massagens

Loiraça

Biquinhos
arrepiantes.
O... delírio total.
912 696 913

24 HORAS - Menina., só, elegante, meiga,
exótica e sexy,a tende cavalheiros de bom
gosto, massagens relaxantes, corpo inteiro com
fins terapêuticos , dores lombares, musculares,
stress. Convívio + acessórios e duche.
Profissional de massagens. Lugar discreto.

1.ª VEZ BRAGA
20 anos elegante
sexy uma brasa na
cama boca gulosa
oral molhadinho.
Completa.

Travesty
MARIA FERNANDA
Super fêmea, dotada, devoradora
de machos, oral completo.
Especial 1.ª vez.
Aceito colaboradora.

911 855 903

961 916 021

911 011 304

Portuguesa

1.ª VEZ

Transmontana,
oral ao natural, meiguinha,
relação à vontade.
Venha conhecer-me.

EM BRAGA
Bem dotada
Dote de ferro

968 534 872

915 890 541

MICHELLE

Colombiana

Loiraça

Nova em Braga
peito XXL.
15 beijinhos,

Sensual, super meiguinha,
oral profundo,
peito XXL + acessórios.
15 beijinhos.

1.ª VEZ
Peitos fartos, grelinho
doce, meiga,
gostosona toda boa
c/ acess. massagem
e duche. atendo
homens de bom gosto
e casais

foto real

911 816 790

Travesty
Nova na cidade, morena
chocolate, dote de cavalo,
corpo de bailarina, completa.
Ideal para principiantes.

911 730 262

Casa portuguesa
Local fresco e higiénico.
Atendem homens que pretendam
desfrutar das suas fantasias.
Quentes, boas e simpáticas.

914 352 678

911 898 483
MEIGA
E SENSUAL
Braga
Bela morena.
20 aninhos.

916 223 368

Massagista
PROFISSIONAL
Portuguesa, massagem relaxante e
arrepiante, dores de cabeça, coluna,
anca, aciática, rotura de ligamentos,
tendinites, musculares, etc...

911 843 509

914 219 521

Soraia

Pérola negra, mulata, coxa
grossa, rabo arrebitado, oral ao
natural, beijinhos, espanholada,
69, tudo nas calminhas.
Todos os dias.

910 973 435

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

Horóscopo
CARNEIRO
Amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peça-lhes alguns conselhos.
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito.
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
TOURO
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem confie, verá que se sentirá
bem mais leve. Saúde: Não tenha medo de ir ao médico.
Dinheiro: Não terá problemas de maior.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
GÉMEOS
Amor: O convívio com a pessoa amada será muito bom. Aproveite estes momentos e
esqueça todos os seus receios.
Saúde: Fase estável mas esteja sempre alerta.
Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42
CARANGUEJO
Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças da sua família.
Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura.
Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
LEÃO
Amor: Os seus familiares sentem a sua ausência.
Saúde: Para recuperar energias, nada melhor que uma boa noite de sono.
Dinheiro: Poderá perder dinheiro, se não cumprir prazos estabelecidos.
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30
VIRGEM
Amor: Entregue-se a uma nova paixão.
Saúde: Dia em que se sentirá excessivamente preguiçoso.
Dinheiro: Perca a cabeça e compre o que já há muito tempo andava a cobiçar.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47
BALANÇA
Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com calma tudo se resolve.
Saúde: Faça um exame geral para ficar mais descansado.
Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes investimentos.
Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49
ESCORPIÃO
Amor: Seja prudente, não se deixe iludir por amizades muito repentinas.
Saúde: Atenção aos níveis de colesterol.
Dinheiro: O seu desempenho profissional poderá ser posto em causa.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
SAGITÁRIO
Amor: Seja sincero de forma a que o seu companheiro tenha confiança em si.
Saúde: Liberte-se e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Altura propícia para tratar de assuntos relacionados com o seu trabalho.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
CAPRICÓRNIO
Amor: Modere o seu comportamento. Não aborreça os que o rodeiam com o seu mau
humor. Saúde: Não seja hipocondríaco.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
AQUÁRIO
Amor: Sentirá necessidade de receber carinho e afeto dos seus familiares.
Saúde: Cuide mais da sua saúde.
Dinheiro: Poderá receber uma herança, o que colocará a sua vida financeira num patamar privilegiado.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
PEIXES
Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com alguém da sua família.
Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar.
Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos.
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

Publicidade

C
m

DOMINGO, 7
Julho 2013
Geral 253 309 500
Publicidade 253 309 507
Faxes 253 309 525 / 26%
redaccao@correiodominho.pt
54/2013

1 5 6 36 47 +11
Esta informação não dispensa
a consulta da lista oficial de prémios

Benidorm • HOTEL ROSA MAR
partida 16 Agosto / valor por pessoa em duplo

desde

469.00€ bebidas incluídas
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

Últimas

Braga
Fogo destruiu
cozinha em Lomar
Um incêndio destruiu ontem uma
cozinha na freguesia de Lomar, em
Braga. As chamas foram combatidas por sete elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga, apoiados por uma viatura.
A mesma corporação foi, entretanto, chamada a combater um outro
fogo que deflagrou numa casa desabitada da freguesia de Adaúfe.

Incêndios
Fogos em mato
mobilizam bombeiros
Os Bombeiros Voluntários de Braga
combateram ontem um incêndio
num silvado em Tebosa.
Em Guimarães, os bombeiros
voluntários foram chamados, pelas
19 horas, a combater um incêndio
em mato em São Torcato.
Em Famalicão, os Bombeiros Voluntários Famalicenses estiveram envolvidos no combate às chamas
junto ao nó da A3 em Santiago
da Cruz. Este incêndio deflagrou
pelas 14 horas.

Póvoa de Lanhoso
Despiste faz
dois feridos ligeiros

Quarteto de luxo
Kenda Perez, Rachelle Leah, Chrissy Blair e Vanessa Hanson deram nas vistas numa das
iniciativas da ‘Semana da Luta’ do UFC, campeonato que envolve diversas artes marciais
e que é muito apreciado nos Estados Unidos da América. Este quarteto de luxo já aqueceu
a arena...antes das lutas começarem.

Almas gémeas
Kristina e Karissa Shannon,
mais conhecidas pelas
‘Gémeas Shannon’
mostraram os seus
atributos durante uma
sessão de fotos à beira de
uma piscina, em plena
Beverly Hills.

Dois feridos ligeiros foi o resultado
do despiste de uma viatura no Lugar da Calva, freguesia de Geraz do
Minho.
Depois de se despistar, a viatura
caiu a um campo e capotou.
Publicidade

Antonia Fontenelle
posou para
a revista Playboy
Pela segunda vez a revista
Playboy conseguiu convencer
a actriz Antonia Fontenelle
a posar para a publicação.
Segundo fontes ligadas ao
processo, a revista convenceu
Fontenelle com o argumento de
inspirar outras mulheres da sua
idade, uma vez que a viúva mais
famosa do Brasil já ultrapassou
a barreira dos 40 anos de idade.
Pela prova...as brasileiras ficaram
com ciúme.

Ninguém lhe paga
mais pelo seu
OURO

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

