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João Alvarenga Fernandes é director e
fundador do Colégio Didálvi, em
Barcelos. Venha connosco conhecer
esta instituição de ensino privado onde
o querer e o trabalho transformam
o sonho... >> 19 a 22
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Reabilitação e Construção
de Edifícios, Lda.
• REABILITAÇÃO
• RECONSTRUÇÃO RURAL E URBANA
• CONSTRUÇÃO DE RAÍZ DE EDIFÍCIOS

ANO LXXVI SÉRIE VI N.º 8593
DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.
DIRECTOR PAULO MONTEIRO

Av. Artur Soares, n.º 332 - BRAGA
tlf./fax 253 612 580
e-mail: qualifica.ger@gmail.com
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HOJE NA AV. LIBERDADE
A PARTIR DAS 9 HORAS

UNIVERSIDADE DO MINHO

TROFÉU REITOR ENCERRA

Carlos Soutelo
e Hélder Baptista
animam
‘O Comércio
está no Centro’

NUNO GONÇALVES
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MONÇÃO

DR

Vitória
de S. Jorge
promete
muito
alvarinho
>> 15

BIFANAS DE PORCO . . . . .3,39€/KG
PÃO CARCAÇA/BIJOU
40G . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,07€/UN
Salvo erro tipográfico ou ruptura de stock
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Ca sos do dia
MORTES NA RUA DOS CHÃOS, EM BRAGA

BREVES

Empresa absolvida
de pagar indemnização
Supremo Tribunal de Justiça deu como provada a violação das regras de construção mas absolveu empresa de indemnização cível.
> redacção/lusa

O Supremo Tribunal de Justiça
(STJ) considerou que a empresa
responsável pela obra de recons
trução de um prédio em Braga
aonde, em Setembro de 2008,
morreram três trabalhadores,
“violou, culposamente, as regras legais de segurança”.
No entanto, absolveu-a do pedido de indemnização cível formulado pela família de uma das
vítimas, por não ter ficado provado que a violação daquelas regras de segurança foi a causa
“directa, necessária e adequada”
do acidente.
Esta decisão, datada de 8 de
Maio, assume particular acuidade numa altura em que está
marcada para 25 de Junho, no
Tribunal de Braga, a leitura do
acórdão do processo-crime relativo àquele acidente, em que são

arguidos o empreiteiro e o engenheiro responsáveis pela obra,
acusados do crime de violação
das regras de construção.
O acidente registou-se a 8 Setembro de 2008, na rua dos
Chãos, quando as vítimas trabalhavam na reconstrução de um
prédio e ficaram soterradas numa vala, após o desmoronamento de um edifício contíguo.
O tribunal deu como provado
que os alicerces da parede que
ruiu “eram visíveis” após o corte
e a retirada das terras, que “não
tinham sido adoptadas quaisquer
medidas de contenção da parede” e que “não existia qualquer
entivação na frente escavada,
nem tão pouco na própria vala,
nem na parede que se veio a
desmoronar”.
Acrescentou que a empresa
construtora “não procedeu à estabilização das paredes dos edi-

fícios contíguos” nem efectuou
“qualquer estudo geológico do
terreno envolvente, nem da estabilidade e robustez das paredes
dos prédios contíguos, nem teve
em conta as vibrações provocadas pela retroescavadora e outros meios mecânicos utilizados
na obra”. Para o STJ, estas circunstâncias provam que a empresa “violou, culposamente, as
regras legais de segurança”.
O mesmo tribunal, porém, sublinha que a obrigação do empregador de indemnizar “só tem
cabimento quando existir um
nexo de causalidade entre o acto
ilícito do agente e o dano produzido”.
O STJ, contrariando a decisão
do Tribunal da Relação do Porto,
transferiu para a companhia seguradora toda a responsabilidade pela indemnização à família
das vítimas.

Homem teve de ser resgatado
de conduta no Parque da Ponte
Foi a curiosidade de Augusto da Silva Coelho que ‘salvou’ um homem
encontrado inconsciente no interior de uma conduta no Parque da Ponte,
na cidade de Braga.
Augusto da Silva Coelho, de 67 anos, residente em Maximinos, viu a
tampa fora do lugar e decidiu espreitar. “Vi um senhor ao comprido.
Falei com ele, mas não respondia”, descreveu.
Accionado o socorro, o homem, de cerca de 50 anos teve de ser retirado
pelos Bombeiros Sapadores de Braga (BSB), apoiados pelos Bombeiros
Voluntários da cidade.
A vítima - funcionário da Câmara Municipal de Braga - desceu pelo seu
próprio pé à conduta onde passam cabos de telecomunicações e o sistema de rega, mas já não conseguiu sair.
Sem medida de gases na viatura que acorreu ao local, o chefe de
operações dos BSB no local adiantou a hipótese de gases no local ou a
vítima ter-se sentido.
O homem foi transportado ao Hospital de Braga.

Idosa burlada na Póvoa de Lanhoso
ficou sem dinheiro, ouro e prata
Uma idosa foi vítima de burla, quarta-feira, em Fontarcada, concelho
da Póvoa de Lanhoso, tendo ficado sem 180 euros e alguns artigos
em ouro e prata.
A mulher foi abordada em casa, num momento em que se encontrava
sozinha.
O burlão apresentou-se como amigo de um familiar alegando que tinha
uma encomenda para entregar, mas tinha que ser paga.
A vítima acabou por entregar 180 euros em dinheiro e ainda ficou sem
alguns artigos em ouro e prata.
Os idosos são o principal alvo dos burlões. Por isso, não devem abrir a
porta a estranhos que normalmente se apresentam bem vestidos e bem
falantes. É comum recolherem informações sobre as vítimas e família,
por isso, o melhor sempre é desconfiar.
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EM GUIMARÃES

Homem atropelado
trazia várias armas
> t. m. c.

Um homem de 58 anos foi atropelado e quando estava a ser tratado, no Hospital de Guimarães,
foram-lhe detectadas uma pistola municiada e pronta a disparar
e duas facas.
O atropelamento ocorreu na
madrugada de quarta-feira. O
homem de 58 anos foi colhido
pela viatura da padeira pelas
05.10 horas, na Rua Bouça da
Lage, freguesia de Stº Estevão

de Briteiros, em Guimarães,
onde a vítima reside.
Por sorte não houve mais feridos. É que a vítima carregava
uma pistola semi-automática de
calibre 6.35 mm pronta a disparar e mais seis munições no
carregador e ainda duas facas
que só lhe foram detectadas no
hospital.
A GNR foi alertada e as armas
foram apreendidas.
O homem, já com antecedentes
criminais, ficou internado.

ESCOLA DE CONDUÇÃO

QUINTA
DE JUSTE
Santa Lucrécia- BRAGA

C.A.M. Veículos Pesados de Mercadorias e Passageiros (140h e 35h)
T.C.C. Transporte Colectivo de Crianças (Inicial e Renovação)
TAC. Manuseamento do Tacógrafo e Legislação
C.D. Condução Defensiva

INSCRIÇÕES ABERTAS

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas...
exclusivas da quinta”
Venha visitar-nos e conhecer
os nossos preços especiais

Branco e Tinto
1,50€
Rota dos Vinhos Verdes

Rua Monsenhor Airosa, n.º 24 - 4705-102 BRAGA
E-mail: formacao@ec-aminhota.pt
T. 253 279 990 - Tlm. 968 496 981 - Tlm. 935 955 866

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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Dr. João Gonçalves

A VOZ
DA JUSTIÇA
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Se um trabalhador
durante uma baixa
médica prestar
trabalho remunerado
para outra entidade
patronal, pode vir
a ser despedido?

Esta situação suscita dois tipos de questões, uma do âmbito da
alçada da Segurança Social, por eventual fraude, e outra de
natureza disciplinar, por violação do dever de lealdade que os
trabalhadores devem observar para com a entidade patronal. É
um dever de natureza acentuadamente subjectiva, que assenta e
resulta da necessidade da manutenção de uma relação de confiança entre as partes, empregador e trabalhador, e segundo o
qual, este não deve ter uma conduta que ponha em causa a confiança que aquele em si deposita, criando-lhe uma desconfiança
sobre as suas qualidades e sobre a sua idoneidade para o futuro
da relação laboral. A situação será ainda mais grave se tiver sido

GUIMARÃES

escondida da entidade patronal, o que revela uma actuação
culposa, que pode fundamentar um despedimento com justa
causa, por se ter criado um clima que traiu a confiança do empregador e torna difícil a continuidade da relação laboral.

Envie as questões para:
avozdajustica@correiodominho.pt
ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS NA ANTENA MINHO

CASOS DO DIA

DEMONSTRAÇÃO

GNR fez a ‘ponte’
com as crianças

As várias valências da GNR mostraram aos alunos do Agrupamento
de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso como actuam no dia-a-dia.
> teresa marques costa

“Gostei quando o polícia veio
assim rápido para apanhar o
ladrão” relatou o Pedro Daniel,
aluno do 4.º ano do 1.º ciclo da
EB1 Cerca do Paço, de Prazins
Stª Eufémia, que assistiu à demonstração de meios da GNR na
escola-sede do Agrupamento Arqueólogo Mário Cardoso, em
Ponte, concelho de Guimarães.
O Pedro Daniel foi um dos cerca de 1400 alunos que, esta semana, ficaram a conhecer as
principais valências da GNR,
numa iniciativa promovida pela
Secção de Programas Especiais
do Destacamento Territorial de
Guimarães integrada no Dia do
Agrupamento.
A GNR simulou várias situações reais - como a que descreveu o Pedro Daniel - para mostrar como actuam as suas diferentes valências.
Alguns alunos simularam uma
manifestação que ‘exigiu’ a intervenção do Pelotão de Intervenção Rápida para repor a ordem pública.

ROSA SANTOS

Equipa cinotécnica fez as delícias dos mais novos

R. S.

Mais de mil crianças participaram nas actividades

A equipa cinotécnica do Destacamento de Intervenção de Braga foi uma das que mais agradou
às crianças que tiveram ainda
contacto com o Destacamento
de Trânsito; o Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro
(GIPS) e Núcleo de Protecção
Ambiental.

Foi um Dia diferente no Agrupamento de Escolas Arqueólogo
Mário Cardoso com um conjunto diversificado de actividades desde pinturas faciais, coreografias infantis e até cozedura do
pão - realizadas pelos vários estabelecimentos e que culminou
com uma ‘noite de talentos’.

R. S.

Suspeito armado foi imobilizado pela patrulha do Posto

Publicidade

dos 3 meses aos 5 anos

rua nova santa cruz, 179
(a 2 min. da U. Minho)

253 253 245
miudosepimpolhos@sapo.pt

R. S.

Pelotão de Intervenção Rápida teve que repor a ordem pública
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Br

HUGO PIRES: FESTIVAL PROJECTA
BRAGA A NÍVEL INTERNACIONAL
Hugo Pires, presidente do Conselho
de Administração da Fundação Bracara
Augusta/Braga 2012: capital Europeia
da Juventude, destacou que Festival
SEMIBREVE projectou, já em 2011,
a marca Braga — “um dos eixos
principais da Capital Europeia da
Juventude” — como uma cidade com
história, mas também como uma marca
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CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA
REPRESENTADA NA APRESENÇÃO
Presente na apresentação do festival
esteve também Carlos Martins.
O director-geral da Capital Europeia da
Cultura 2012 realçou que o SEMIBREVE
é o exemplo das “sinergias” entre
os duas capitais europeias e adiantou
“haverá outros momentos de contacto”,
concretamente um concerto da Fundação Orquestra Estúdio, em Braga.

de futuro e inovadora.
O sucesso do Festival SEMIBREVE em
2011 ditou a realização da segunda
edição, que decorrerá em Braga e
Guimarães, de 2 a 6 de Outubro.
O Theatro Circo e o Centro Cultural Vila
Flor albergarão concertos, instalações,
workshops e uma mostra de trabalhos
produzidos pelo Centro de Computação
Gráfica e pelo Departamento de Sistemas da Informação da UMinho.

DE 2 A 6 DE OUTUBRO

BRAGA

FESTIVAL

SEMIBREVE une capitais europeias
A segunda edição do SEMIBREVE decorre de 2 a 6 de Outubro, em Braga e Guimarães. Criação de prémio internacional é a novidade deste festival que une conceitos musicais com música electrónica, performances e workshops.
> marlene cerqueira

As capitais europeias da Juventude e da Cultura 2012, respectivamente Braga e Guimarães,
surgem unidas numa iniciativa
que vai ter em Outubro a sua segunda edição: o Festival SEMIBREVE.
O sucesso do primeiro SEMIBREVE, um festival de música
electrónica e arte digital, realizado no ano passado em Braga, foi
o mote para a Braga 2012: Capital Europeia da Juventude desaﬁar a organização para este
ano elevar ainda mais a fasquia
do evento. A Capital Europeia da
Cultura, Guimarães, associou-se
à iniciativa e este festival tornou-se assim num dos poucos
eventos visíveis partilhados por
ambas as capitais.
Prémio é novidade
Além da cooperação entre
capitais europeias, este festival
apresenta uma novidade. Trata-se do ‘SEMIBREVE Award’,

DR

Segunda edição do SEMIBREVE foi apresentada à imprensa, no Theatro Circo

um prémio internacional dedicado às artes digitais resultante da
parceria entre o SEMIBREVE, o
EngageLab da Universidade do
Minho e a CEJ.
Este prémio, aberto a candidaturas nacionais e internacionais,
pretende premiar e estimular a

criação artística digital, dando
especial atenção a projectos
artísticos que recorram a interactividade, ao som e à imagem.
As candidaturas abrem a 15 de
Julho e terminam a 1 de Agosto.
O melhor trabalho recebe um
prémio de 2500 euros e se-

rá exibido durante o Festival
SEMIBREVE, a decorrer entre 2
e 6 de Outubro.
Os concertos propriamente ditos decorrem nos dias 4, 5 e 6 de
Outubro.
No dia 4, no Centro Cultural
Vila Flor, em Guimarães, apre-

sentam-se Vladislav Delay, com
visuais de AGF. Oportunidade
também para ver os alemães
Pole, mestre no cruzamento da
música de vanguarda com a
electrónica dançável que se
apresentará com p.ma, e Grischa
Lichtenberger.
Nos dias 5 e 6, o SEMIBREVE
regressa ao Theatro Circo.
Mouse on Mars, Roly Porter e
Flicker, emptyset e Joanie Lemercier protagonizam o dia 5.
No dia 6, o australiano Ben
Frost, uma das ﬁguras de proa da
electrónica contemporânea, promete apresentar no Theatro Circo um espectáculo memorável.
Ryoji Ikeda, Most People Have
Been e Trained To Be Bored
completam o cartaz do último
dia do festival.
Destaque ainda para a presença
do dinamarquês Jacob Kirkgaard que vai apresentar AION,
uma instalação audiovisual criada a partir de recolhas na zona
radioactiva interdita de Chernobyl.
Publicidade

Guimarães
no roteiro
da arte digital
A extensão do SEMIBREVE na
Capital Europeia da Cultura
2012 levará a Guimarães uma
série de workshops entre os
quais se destaca a presença do
belga Joanie Lemercier, director
artístico do colectivo visual
Antivj, na condução de um
workshop focado na arte vídeo.
Recorde-se que é em
Guimarães, no campus da
Azurém, que a Universidade
do Minho tem a funcionar o
Laboratório EngageLab e onde
é ministrado o mestrado em
Tecnologia e Arte Digital.

A MINHA JÓIA, LDA.
COMPRAMOS TODOS OS ARTIGOS
Discuta
o preço
connosco!

OURO • PRATA• JÓIAS • RELÓGIOS
• CAUTELAS DE PENHOR
• COBRIMOS OFERTAS

Não venda
sem nos
consultar

Empréstimos sobre valores, Lda.
- Capital Social 401.750,16 Euros - Registada na Conservatóriade Fafe
com o número1277/990318 - Contribuinte número 504501275 Alvará Proc.º 12-7-4/99

CARO LEITOR: Se tem um problema financeiro, que precisa resolver
e não sabe como, em Braga ou em Fafe, consulte a Prestiminho

PRESTIMINHO - EMPRÉSTIMOS SOBRE OURO, PRATAS, JÓIAS, ANTIGUIDADES,
ARTE, RELÓGIOS E OUTROS VALORES MÓVEIS
PRESTIMINHO - A solução legal - A solução rápida e sem burocracias!
O sigilo absoluto - A garantia total!!
BRAGA: Rua de São Marcos, 126-1.º. Esq. Frente (junto à Igreja Santa Cruz - Largo Carlos Amarante)
Tel. 253 617 561 / 936 858 515 - Aberto das 9h00 às 18h00, sem interrupção para almoço e aos sábados até às 13h00
FAFE:
Praça 25 de Abril, 66 S/L, (Centro) - Tel. 253 598 533 - Aberto ao sábado até às 13h00
GUIMARÃES: Av. D. João IV, 187 - 1.º - Sala 12 - Tel. 253 527 180
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TERAPIAS COM ANIMAIS: CURSO
NO NOVAIS E SOUSA E LAR S. JOSÉ
Decorreu nos dias 1, 2 e 3 de Junho, no
Centro Novais e Sousa e Lar de S. José,
o primeiro curso de técnicos de terapias
assistidas com animais, organizada pelo
treinador e terapeuta Fernando Silva,
com a participação das formadoras
Mona Tailer, Maribel Villa e Raquel
Pacheco. O curso visou a formação de
futuros técnicos em terapias assistidas
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BRAGAHABIT DISCUTE
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A Bragahabit promove hoje, às 14h30,
no Parque de Exposições de Braga,
uma tertúlia sobre estratégias de
intervenção e de combate à violência
doméstica. A iniciativa, aberto ao
público, conta com a participação de
técnicos do Gabinete de Apoio a Vítima
de Braga, Adereminho e da Guarda
Nacional Republicana .

com animais para geriatria, educacão
especial, saúde mental, sistema judicial
e outros, bem como demonstrar os
benefícios do recurso a animais como
meio terapêutico. A medicina reconhece
o animal de estimação como agente
terapêutico e social, considerando-os
mais-valias perante determinadas
doenças, facilitadores de integração
social de individuos com necessidades
especiais.

À ESPERA DE ACORDO COM SEGURANÇA SOCIAL

BRAGA

Centro Social de Nogueira
com lar quase pronto
A direcção do Centro Social da Paróquia de Nogueira já investiu cerca de um milhão de euros no lar de terceira idade ainda sem data marcada para entrada em funcionamento.
> josé paulo silva

A direcção do Centro Social da
Paróquia de Nogueira aguarda
por um acordo de cooperação
com a Segurança Social para
poder abrir o seu lar de terceira
idade a utentes com carências
económicas. As obras da nova
valência social estão concluídas,
faltando apenas o seu equipamento.
O lar foi construído sem recurso a financiamento público e
tem capacidade para 20 camas.
Manuel Marques, vice-presidente do Centro Social da Paróquia de Nogueira, aponta um
milhão de euros já gastos no novo lar, localizado em edifício
contíguo às restantes valências
da instituição.
A direcção do Centro Social
iniciou deligências para a com-

BRUNO PEREIRA

Lar do Centro Social da Paróquia apenas tem falta de equipamento

pra do equipamento, mas aguarda pela resposta da Segurança
Social ao pedido de acordo de
cooperação, matéria que foi
tratada em recente visita do di-

rector do Centro Distrital de Segurança Social, Rui Barreira, à
instituição.
O padre José Ribeiro Mendes,
pároco de Nogueira e presidente

da direcção do Centro Social,
deseja o apoio estatal para que o
lar não sirva apenas idosos com
mais recursos económicos. Sem
acordo que garanta compartici-

pações da Segurança Social, os
dirigentes do Centro terão mais
dificuldades em garantir a sustentabilidade do lar.
Segurança social atenta
O director distrital de Segurança Social tem sido cauteloso
no que respeita ao financiamento de novos lares de terceira
idade, defendendo uma avaliação correcta das reais necessidades nesta área. Quanto à viabilidade de um acordo de cooperação com o Centro Social da
Paróquia de Nogueira, Rui Barreira refere que o orçamentoprograma da Segurança Social
para 2012 “ainda não existe”,
mas que aquela obra “terá o nosso carinho”.
O Centro Social da Paróquia de
Nogueira funciona actualmente
com as valências de creche,
jardim de infância, centro de actividades de tempos livres, centro de dia e serviço de apoio
domiciliário.
Os serviços de apoio à infância
têm tido uma grande procura, esperando agora a direcção do
Centro Social por condições
para a entrada em funcionamento do lar residencial, projecto assumido, desta o início, por administração directa e sem financiamento estatal ou da União
Europeia.
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Churrasqueira
Restaurante

• Bacalhau • Feijoada de Marisco
• Arroz de Tamboril • Polvo na Brasa
• Papas de Sarrabulho
• Cozido à Portuguesa
• Cabrito à Padeiro
• Leitão à Bairrada
• Posta à Mirandesa
SERVIMOS REFEIÇÕES E SOBREMESAS PARA FORA

Rua de S. Vítor, n.º 36 - Tlf. 253 216 790 - BRAGA
ABERTO ATÉ ÀS 02H00

CIPERDENT
Clínica de Reabilitação,
Implantes e Prevenção
Dentária, Lda.
• PLANO DE TRATAMENTO
• IMPLANTOLOGIA
• PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL
• CIRURGIA
• ORTODONTIA (Aparelhos Fixos)
• ESTÉTICA DENTÁRIA

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

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

ESTÃO ABERTAS
AS INSCRIÇÕES PARA:
Motorista de Táxi - RENOVAÇÃO
Motorista de Taxi - INICIAL
CAM pesados - ADR
INSCREVA-SE
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> Mais doze lojistas do centro da cidade vão dar a conhecer espaços comerciais.
BRAGA

PARCERIA ACB, CM E AM

HOJE

O comércio está no centro
A iniciativa da Associação Comercial de Braga, que conta com a parceria da rádio Antena Minho e do jornal
‘Correio do Minho’, regressa hoje. ‘O comércio está no centro’ conta com muita música e animação.

ACB falar dos comerciantes,
animar as ruas do centro da cidade e chamar sobretudo os bracarenses para ver que há excelente comércio no centro da
cidade”.

> redacção

Carlos Soutelo e Hélder Baptista
vão animar mais uma edição da
iniciativa ‘O comércio está no
centro’, uma parceria entre a Associação Comercial de Braga
(ACB), a rádio Antena Minho e
o jornal Correio do Minho. A
iniciativa volta às ruas, durante a
manhã de hoje, e conta para
além de muita música e de momentos de stand up comedy, de
entrevistas com os responsáveis
do projecto e de intervenções de
mais 12 lojistas do centro da
cidade.
Em directo da Avenida da Liberdade (em frente ao Liberdade
Street Fashion), ‘O Comércio
está no centro’, é transmitido,
das 9 às 13 horas, para os microfones da rádio (106FM) e na
edição de amanhã do jornal pode
ler tudo o que aconteceu.
O presidente da ACB, Macedo
Barbosa, acredita que esta parceria “é feliz e tem tudo para ter
sucesso”, sublinhando que “vai

DR

Carlos Soutelo e Hélder Baptista animam, hoje, ‘O comércio está no centro, em directo da Avenida da Liberdade

trazer bom ambiente, negócios e
animar os espírito dos comerciantes para enfrentar a situação
actual”. Macedo Barbosa aproveita para deixar o convite para
visitar o centro da cidade nas

próximas sextas-feiras, porque
“vão ser surpreendidos com um
mês de muita animação”.
Entretanto, o director geral do
grupo Arcada Nova, Paulo Monteiro, fala mais uma vez na pro-

ximidade: “sempre foi e sempre
será uma aposta forte da nossa
parte. Queremos estar cada vez
mais perto das pessoas e, neste
momento de crise, queremos dar
as mãos e juntamente com a

Mais doze lojistas dão a
conhecer espaços comerciais
Na emissão de hoje da iniciativa ‘O comércio está no centro’,
os lojistas que marcam presença
são Franco Oculista; Milha de
Ouro; Open; Era Imobiliária Avenida da Liberdade; Rosil confeitaria e salão de chá; Panibral; Jorge Lima - pronto-a-vestir; Barão - entreposto de carnes;
Escola de Condução Sameiro;
Cristo Rei - grupo Jolima; Nova
Agrícola de Braga, Lda e Pastelaria S. João.
De destacar, na que na semana
passada, a festa aconteceu no
Largo de S. João do Souto com a
participação de Zé Amaro e Juliana Duarte, do comediante
Amaury Moraes e do grupo de
mimos da EB2,3 André Soares.
Publicidade

Obras de João Lobo e Fernando Pinheiro
são apresentadas hoje à noite
As obras ‘O voo do Noitibó’ de João Lobo, e ‘Sonho e paixão em Apúlia,
de Fernando Pinheiro, são apresentadas, hoje, na Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva. A apresentação dos 18.º e 19.º títulos da colecção
Verde d’Honra da Calígrafos edições, que começa às 21.30 horas, é da
responsabilidade de Agostinho Domingues, doutorado em Letras pela
Universidade do Porto.
Em ‘O Voo do Noitibó’, João Lobo conta seis histórias. Já ‘Sonho e
paixão em Apúlia’ é uma novela ecológica e sentimental que celebra o
idealismo juvenil.

‘Verde Azul’ de Isaías Teles
na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro
A apresentação do livro ‘Verde Azul’ de Isaías Teles acontece, amanhã,
a partir das 19.45 horas, na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro,
após o jantar.
O livro será apresentado pelo professor José Machado, após abertura da
sessão pelo presidente da casa, Correia Vaz, seguindo-se a intervenção
do autor. No final das intervenções está prevista a realização de um
colóquio e sessão de autógrafos. A música também não vai faltar
na festa de apresentação do livro. ‘Verde Azul’ é a biografia
do intendente Isaías Teles, com referências curriculares desenvolvidas
aos vários períodos da sua vida e às várias missões de defesa
e segurança do Estado que exerceu.

®

FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA INICIAL
DE FORMADORES
Horário das 20h00 às 23h00
Inscrições e Informação na Nexus
Av.ª 31 de Janeiro, n.º 417 - 4710-452 Braga
Telef. 253 261 222
nexus@nexus.pt • www.nexus.pt
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> Concurso Jovens Jornalistas de Ciência é organizado pela Ciência Hoje e Ciência Viva.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS

BRAGA

ENSINO

ESMAX: alunas
ganham viagem
a Bruxelas

Educação especial
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos (de referência para
a educação de alunos cegos e
com baixa visão do distrito
de Braga), em parceria com a
Biblioteca Craveiro da Silva,
organiza hoje uma formação no
âmbito da educação especial,
intitulada ‘Tecnologias pata a
educação e inclusão: a visão
e quem as produz’. Iniciativa
decorre na BLCS.

DR

Raquel Alves, Daniela Soares e Sofia Marques, as alunas premiadas
Publicidade

Três alunas do 12.º 1 da Escola Secundária
de Maximinos ficaram em segundo lugar
no Concurso Jovens Jornalistas de Ciência.
O prémio é uma viagem a Bruxelas.
> redacção

Três alunas do Agrupamento de
Escolas de Maximinos alcançaram o 2.º lugar no Concurso
Jovens Jornalistas de Ciência.
Daniela Soares, Raquel Alves e
Soﬁa Marques, alunas do 12.º 1
ganharam assim uma viagem a
Bruxelas.
Este concurso contou com a
participação de 147 equipas de
escolas de todo o país.
O Concurso Jovens Jornalistas
de Ciência, organizado pela
Ciência Hoje e Ciência Viva, foi
destinado às escolas do Ensino
Secundário e visou estimular o
gosto pela comunicação pública
de Ciência entre os jovens.
As alunas do 12.º 1, da Escola
Secundária de Maximinos, classiﬁcaram-se entre as cinco melhores equipas da primeira fase,
apuradas para a ﬁnal do concurso, que foi disputada no passado
dia 25 de Maio, no Casino da
Figueira da Foz.
A quarta e última prova tratou-

se de uma entrevista a um cientista que esteve presente no
casino, e só foi conhecido duas
horas antes da redacção da entrevista.
Cada equipa teve 30 minutos
para a entrevista e duas horas e
meia para a escrever. A equipa
‘Science Today’ (nome da equipa da ESMAX), entrevistou o
professor João Malva, que ganhou notoriedade ao presidir a
Sociedade Portuguesa de Neurociências e expandiu a sua carreira ao tornar-se o líder de uma
equipa de investigação que foi
distinguida em 2009 no concurso Bio-Innovation Teams (BioTeams), promovido pelo MIT.
Com a entrevista ‘CSI: Cérebro Sob Investigação’, as três
jovens conseguiram o segundo
lugar da ﬁnal e um prémio: uma
viagem a Bruxelas — para as
três alunas e para a professora
acompanhante — ao Parlamento Europeu, onde serão recebidas pela eurodeputada Maria
Graça de Carvalho.

‘Peddy Paper’ pelo barroco de Braga
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O Agrupamento de Escolas de Maximinos realiza hoje, durante toda a
manhã, o ‘IV Peddy Paper’, que terá início e termo na Escola EB 2,3
Frei Caetano Brandão. A exemplo de edições anteriores, o ‘Peddy Paper’
procura sempre ir ao encontro do Património Histórico, passando por
diferentes locais da cidade de Braga, onde as equipas concorrentes
terão de efectuar provas. Este ano, será subordinada ao tema ‘Braga
Barroca é Jovem’.
Esta iniciativa, transversal a todo o agrupamento de escolas, que é
da responsabilidade dos grupos disciplinares de História e História e
Geografia de Portugal com a colaboração de outros grupos disciplinares,
envolverá alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, pais e encarregados
de educação, professores e funcionários. Tem como principais
objectivos fomentar o convívio e as relações saudáveis entre todos
os concorrentes; promover uma cultura de participação em actividades
ao nível do agrupamento; desenvolver de forma lúdica, actividades de
carácter educativo e cultural de forma interdisciplinar; promover a
educação para o património; proporcionar a aplicação de conhecimentos
adquiridos, entre muitos outros objectivos.
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>“Esta é uma festa que deve ser vivida interiormente o ano inteiro”, afirmou Jorge Ortiga.
PARA COMBATER “FUGA” DE FIÉIS

BRAGA

CORPO DE DEUS

Arcebispo quer missas vivas e criativas

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, apelou ontem à criatividade na celebração das missas, para as tornar “vivas
e compreendidas” e assim contrariar a tendência de diminuição de leigos nas eucaristias dominicais.
> redacção/lusa

“Acima de tudo, façamos da Eucaristia uma celebração viva,
participada, compreendida e
amada. Não se trata de inventar
nada de novo, mas de ser criativos no modo de a celebrar”,
aﬁrmou D. Jorge Ortiga, na
Homilia da Solenidade do Corpo de Deus, na Sé de Braga.
Dirigindo-se de uma forma
particular a sacerdotes, diáconos, seminaristas e religiosas,
Jorge Ortiga soltou o “desaba-

fo”, dando conta do resultado da
última sondagem sobre a participação dos leigos na Eucaristia
Dominical, que “revela que o
número a nível nacional tem diminuído”.
“As razões poderão ser muitas,
mas gostava de vos desaﬁar a
olhar apenas para um aspecto: o
pragmatismo da liturgia eucarística”, referiu, para sublinhar
a necessidade de “avaliar” a forma como é feita aquela celebração.
“Avaliemos as nossas celebra-

ções eucarísticas, proponhamos
a formação eucarística aos adultos, apostemos em bons grupos
de leitores e acólitos, tantas vezes um viveiro de vocações sacerdotais e religiosas, instruamos os grupos corais e redescubramos os diversos ministérios
laicais, que o Concílio Vaticano
II despertou”, aconselhou.
Igreja tem necessidade
de um “ícone social”
Para o arcebispo de Braga, a
Igreja de hoje tem também ne-

cessidade de um “ícone social”
do Evangelho, “no sentido de
apresentar comunidades que
mostrem com a sua vida quotidiana a novidade e a importância
da Eucaristia”.
“Ela nunca pode ser mera consolação intimista, de prazer pessoal, ou experiência que situamos no interno da vida comunitária. As relações novas entre as
pessoas e as instituições devem
provar que a vida segundo o
Evangelho é fermento de renovação cultural e social, isto é,

uma vida Evangélica com todos,
a começar pelos pobres. Como é
importante este aceno que esquecemos”, enfatizou.
Em relação ao feriado do Corpo de Deus, que vai ser suspenso nos próximos cinco anos,
D. Jorge Ortiga disse que esta é
uma “festa que deve ser vivida interiormente o ano inteiro”.
O arcebispo de Braga já tinha
admitido anteriormente que o
que lhe custou “verdadeiramente” foi a suspensão do feriado de
1 de Novembro.
Publicidade

Site da junta de S. José de S. Lázaro
conta com cerca de 1500 visitas
O website da Junta de Freguesia de S. José de S. Lázaro já regista uma
boa afluência de visitas. Só durante o mês de Maio, as páginas deste
canal de comunicação institucional foram visitadas perto de 1500 vezes.
A nível de visitas o sitio virtual de S. Lázaro, regista 354 acessos.
O tempo médio da visita é de mais de quatro minutos, o que demonstra
que existem conteúdos apelativos para os cibernautas. O item mais visto
é o das notícias. Neste campo, existe um registo de perto de 140 visitas
às notícias da freguesia, seguida da localização, com 74 visitas,
e dos contactos com a Junta, com 73 visitas.
A nível de cobertura geográfica as visitas efectuadas têm origem em
Portugal, Brasil, França, Espanha, Holanda, Estados Unidos da América
e Alemanha.

Dia da Comunidade comemora-se
no fim-de-semana em Merelim S. Pedro
A junta de freguesia e a Comissão de Apoio das Actividades Culturais
preparam para este fim-de-semana a celebração do Dia da Comunidade.
Neste que será um fim-de-semana diferente para toda a família, a organização aconselha: “traga o almoço e faça um pic-nic no parque”.
Amanhã, pelas 19.30 horas, dá-se início ao programa com uma concentração no Parque da Freguesia para apoiar a Selecção Nacional de Futebol, através da visualização, em ecrã gigante, do jogo de Portugal com
a Alemanha e, a partir das 21.45 horas, a animação noturna fica garantida com a presença de vários grupos musicais e culturais da freguesia.
No domingo as actividades começam às 10.45 horas com uma concentração na sede da junta, seguindo-se uma arruada até ao cemitério,
acompanhada pelo Agrupamento de Escuteiros n.º 25. Às 11 horas
realiza-se a cerimónia de homenagem a todos os merelinenses
falecidos, seguida, por volta das 11.15 horas, de uma arruada
do cemitério para o parque da freguesia. A missa campal no parque,
prevista para as 11.30 horas, conta com uma homenagem a uma
personalidade ou instituição da freguesia.
Já da parte da tarde, depois das 14 horas, começam as actividades
desportivas e de lazer com torneios de sueca, fito, futebol e jogos tradicionais. Ainda durante a tarde de domingo realiza-se a 1.ª concentração
de concertinas em Merelim S. Pedro com a actuação da ‘Geração de
Ouro’ de Merelim S. Pedro e da ‘Rusga de Merelim S. Pedro’. Antes
da festa terminar, há ainda a entrega de prémios relativos aos torneios
e maios.
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> Um livro autobiográfico e um CD de música litúrgica estão nos planos para este ano
AZEITUNA - UNIVERSIDADE DO MINHO

BRAGA

MÚSICA

‘Espectáculo
dos 20 anos’
esgota
Theatro Circo
Os 60 elementos que fizeram parte deste
espectáculo proporcionaram grandes
momentos de festa ao público presente.
DR

> redacção

A sala principal do Theatro Circo esgotou, na quarta-feira à
noite, para o ‘Espectáculo dos
20 anos’ da Azeituna, um espectáculo que o grupo apresentou
como sendo a principal celebração do seu vigésimo aniversário.
Nesta actuação, a Azeituna reuniu cerca de 60 elementos em
palco e revisitou toda a sua hisPublicidade

tória musical, contando com a
participação de alguns convidados especiais: a Tuna Universitária do Minho, a Gatuna, a Tuna
da Universidade Lusíada do Porto e ainda o Coro Académico da
Universidade do Minho. A intervenção de grupos de dança, uma
escola de capoeira e os habituais
pandeiretas e porta-estandarte
contribuiram com uma forte
componente visual para o espectáculo.

Espectáculo dos 20 anos da Azeituna revisitou toda a sua história musical

Os momentos de humor que intercalaram as músicas ajudaram
a manter o ambiente de festa que
se fez sentir no teatro e a boa
disposição do público que manteve a sala cheia até ao ﬁnal do
espectáculo e ainda para algumas músicas em “encore”.
Uma prenda de aniversário imprevista surgiu pouco antes do
ﬁnal da actuação, quando a

Azeituna recebeu um telefonema em palco com a informação
de que um organismo da Universidade do Minho ofereceria o
aluguer do Theatro Circo à
Azeituna.
Comemorações continuam
até final do ano
Até ao ﬁnal do ano civil, as
comemorações do vigésimo ani-

versário da Azeituna continuam.
Para já, nos planos estão o lançamento de um livro autobiográﬁco do grupo, a sair no ﬁnal do
ano, um CD de música litúrgica
e a 19.ª edição do CELTA, festival de tunas organizado anualmente pela Azeituna, já agendado também no Theatro Circo,
para os dias 14 e 15 de Dezembro.
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ESPOSENDE: FINANCIAMENTO
DOS CLUBES EM ANÁLISE HOJE
O Fórum Municipal Rodrigues Sampaio,
Esposende, recebe, hoje, o seminário
‘Modelos de gestão desportiva - Novos
modelos de financiamento dos clubes’,
a partir das 21.30 horas.
Esta é uma iniciativa direccionada para
agentes desportivos, atendendo às
dificuldades de financiamento e de
mobilização de recursos humanos.

DIA DE CAMÕES ASSINALADO
AMANHÃ COM CONCERTO CORAL
A Câmara Municipal de Esposende vai
assinalar o Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas com um
Concerto Coral Sinfónico pela Banda
de Música de Belinho e grupos corais
de Marinhas e de Belinho, amanhã.
O evento decorre a partir das 22 horas,
no Largo dos Bombeiros, em Esposende.
Numa viagem pelo tempo e sob a

VILA VERDE

MINHO

direcção musical da maestrina Ana
Carolina Capitão, serão relembrados
temas do festival da canção e alguns
temas populares portugueses.
Após um período de interregno,
a Banda de Belinho retomou a sua
actividade em Agosto de 2000. Desde
2007, tem vindo a organizar anualmente
o Festival de Bandas de Música - um
evento único no concelho de
Esposende.

PRÉMIO

Aluna distinguida pelo INATEL
O INATEL, que celebrou recentemente o seu centésimo aniversário, premiou a aluna Marisa Sousa, da Escola Secundária de Vila Verde, pelo trabalho digital que concebeu para promover a terra. O galardão foi entregue anteontem.
> marta caldeira

Marisa Sousa tem 19 anos, está a
terminar o 12º ano de escolaridade no curso proﬁssional de turismo na Escola Secundária de
Vila Verde (ESVV) e acaba de
ganhar o segundo prémio do
concurso ‘Centenário do Turismo das Escolas’, promovido pelo INATEL, no âmbito das comemorações do seu 100º aniver-

sário.
A aluna da secundária vilaverdense recebeu, anteontem, o
prémio das mãos de Carlos
Mamede, vice-presidente daquele instituto, pelo trabalho digital
que desenvolveu para promover
as terras de Vila Verde.
O prémio - um voucher para
passar uma noite num dos hotéis
do INATEL - foi recebido com
entusiasmo, quer pela estudante,

Luís Monteiro,
director da ESVV,
mostrou “orgulho”
ao ver a aluna
da escola reconhecida
pelo seu mérito.

quer pela escola.
Luís Monteiro, director da
ESVV, mostrou “orgulho” ao
ver uma aluna da escola - e a
própria escola - reconhecida pelo seu mérito. “A Marisa fez um
trabalho muito bom e estamos
muitos contentes porque se trata
de um prémio nacional”, destacou o responsável, sublinhando,
todavia, o apoio dado pelos professores Alexandra Amador e

Lourenço Aquiles.
Segundo representante do
INATEL, que veio propositada e
pessoalmente à escola entregar o
prémio, a iniciativa visou “divulgar o turismo que existe em
Portugal”.
Carlos Mamede advertiu, ainda, para a disseminação de cursos de turismo e alertou que
“mais importante do que saber
como fazer, é saber fazer”.
Publicidade

ROSA SANTOS

Representante do INATEL(esq.) entregou, ontem, prémio à aluna Marisa

“O meu sonho é trabalhar em cruzeiros”
“Muito contente”, assim se caracterizou a aluna da Secundária de Vila
Verde, Marisa Sousa, ao receber o prémio do INATEL, pelo seu trabalho
digital (em After Effects) a promover Vila Verde, nas vertentes
das tradições, gastronomia e património.
“O meu namorado é que me ensinou a trabalhar com o programa e
depois desenvolvi a minha ideia”, contou. A estudante e finalista do
ensino secundário prepara-se, agora, para prosseguir os estudos na área
do turismo, confessando: “O meu sonho é trabalhar em cruzeiros”.
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> Apresentação da dança robótica da equipa vai versar sobre os Jogos Olímpicos.
AMARES

MINHO

ENSINO

ESA Robots à conquista do mundo
A equipa de robótica da Escola Secundária de Amares - ESA Robots - está, de novo, à conquista do título mundial
na dança robótica. Depois de terem vencido os dois últimos campeonatos na área, partem em busca do terceiro.
lll

> marta caldeira

A ESA Robots - a equipa de
robótica da Escola Secundária
de Amares está de partida para o
México com o objectivo de revalidar, mais uma vez, o título
de campeões do mundo em dança robótica, no Robocup 2012 o Campeonato Mundial de Robótica. Direcção da escola, Universidade do Minho (UMinho) e
câmara de Amares desejaram ao
grupo de alunos felicidades e a
obtenção dos melhores resultados possíveis, tecendo-lhe os
mais rasgados elogios.
Depois do reconhecimento internacional e nacional, depois
dos prémios já obtidos, incluído
o facto de serem já bi-campeões
mundiais de dança robótica (em
2010 e 2011), a ESA Robots
parte de novo à conquista do
mundo, com uma apresentação
singular, protagonizada pela
figura do ‘Weenlock’, tendo como cenário os Jogos Olímpicos.
No final da dança, o protagonista acende a tocha olímpica.

“Esperamos que sejam reconhecidos pelo vosso trabalho”, disse o pró-reitor
da universidade aos
alunos. “Este é um dos
grandes projectos de Educação de Amares”, assinalou Sara Leite.

ROSA SANTOS

Equipa ESA Robots da Escola Secundária de Amares apresentou projecto na reitoria da Universidade do Minho

A apresentação prévia foi feita
na passada quarta-feira, na reitoria da UMinho, mas a dança verdadeiramente dita, só será exibida na totalidade durante o mundial, que decorre entre os próximos dias 19 e 24, em terras me-

xicanas.
A Secundária de Amares vai
ser uma entre as várias equipas
de 35 países, competindo entre
dois mil alunos, do ensino secundário e universitário, numa
apresentação com duração de

dois minutos.
Rui Baptista, um dos professores que integra a equipa de
robótica da escola, garante, todavia, que “o principal objectivo
deste projecto não é competição,
mas sim a componente educati-

va, promovendo o gosto pela
ciência e pela tecnologia”.
Na cerimónia de apresentação,
o director da ESA, Pedro Cerqueira, o pró-reitor da UMinho,
Vasco Teixeira, o professor de
Física, Filipe Costa, e a vereadora da Educação da câmara de
Amares, Sara Leite, manifestaram apoio ao seu projecto.
“Esperamos que sejam reconhecidos pelo vosso trabalho”,
disse o pró-reitor da universidade aos alunos. “Este é um dos
grandes projectos de Educação
de Amares”, assinalou Sara Leite.

Publicidade

Barcelos
celebra amanhã
‘Dia dos Arquivos’
Com nova Gerência (Grupo Rochedo)

Santa Gula...
o pecado que vale
a pena ter!
Venha
apreciar
a nossa
selecção
de vinhos

Avenida D. João II - Nogueiró - BRAGA • tlf 253 258 177

A Câmara Municipal de
Barcelos vai comemorar o ‘Dia
Internacional dos Arquivos’
com a realização de uma
conferência subordinada ao
tema ‘Os Arquivos Públicos
como elemento estruturante e
dinamizador da Modernização
Administrativa’, proferida por
Pedro Penteado, director de
Serviços de Arquivística e
Apoio Técnico da DirecçãoGeral de Arquivos.
A conferência, que tem entrada
livre, realiza-se no auditório da
Biblioteca Municipal de
Barcelos, amanhã, às 18 horas.
Os temas serão a modernização
da Administração Pública no
contexto actual da crise
económica e financeira do país
e a necessidade de reforçar as
soluções de administração
electrónica.
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> José Cid actua na véspera de feriado, no Estádio Municipal de Famalicão, num concerto imperdível.
ANTONINAS 2012

MINHO

FAMALICÃO

Toninho’s trazem
muita música
e o Euro 2012

DR

São cerca de 2300 crianças que vão percorrer as ruas da cidade, num desfile encantador, repleto de cor, alegria e muita imaginação

A semana mais longa do ano
Como manda a tradição, são os mais novos que têm honras de abertura nas grandiosas
Festas Antoninas de Famalicão. O véu levanta-se com as marchas infantis e os próximos
seis dias vão ser recheados de animação e romaria.
> rui miguel graça

As ruas de Vila Nova de Famalicão vão encher-se ao início da
tarde, com cerca de 2300 crianças a marcarem o arranque das
grandiosas Festas Antoninas.
São as marchas infantis, este ano
subordinadas ao ‘Santo António
e os afectos’. Nos próximos dias
a cidade vai estar entregue à alegria, à cor, à imaginação, com a
romaria a atrair inúmeros visitantes a Famalicão.
A marcha começa às 14.30 horas, desde a Praça D. Maria II até
ao Estádio Municipal, naquele
que é um dos eventos mais apelativos das festas Antoninas. As
crianças, a magia e o imaginário
marcam um desﬁle cujo lado
afectivo vai ser temática principal. Desde o início do ano que as
escolas e jardins-de-infância do
concelho - 36 na totalidade preparam os trajes, os arcos e os
adereços para este grande dia.
Onze associações
marcham amanhã
Depois do véu erguer-se com
os mais novos, as festividades
prosseguem amanhã com as

DR

Ao contrário do que é habitual, as Marchas Antoninas realizam-se amanhã, a partir das 21.30 horas

lll

lll

Armindo Costa: “as Antoninas são o estandarte da
nossa cultura. São a força
que mantém vivas e actuais as nossas tradições
e os nossos costumes”.

“Viver as Antoninas é, acima de tudo, afirmar e celebrar a essência de ser
famalicense”, destaca ainda o presidente do município de Famalicão.

Marchas Antoninas. São onze
associações que desfilam no
grandioso cortejo, num dia que é
igualmente para reviver tradições com o Folclore na Praça, a
partir das 15.30 horas.
No domingo, dia de Portugal,
realiza-se o Encontro de Coros,
na Casa das Artes, teatro de rua,
e a sétima edição da Caminhada

Toninhos é o sugestivo nome
do arraial festivo que vai encher
as Antoninas de Vila Nova de
Famalicão de alegria e muita
animação. A iniciativa, promovida pelos bares da cidade, tem
entrada livre e decorre todas as
noites, entre hoje e a próxima
quarta-feira, na Praça D. Maria
II. O espaço está apetrechado
com um ecrã gigante que fará
a cobertura dos jogos do Euro
2012. Para além disso, está
prevista a actuação de Dj’s e a
promoção de noites temáticas.
Hoje entram em acção os dj’s
Begueiros Miguel 7Estacas
e João Seabra.
Amanhã há arraial com porco
no espeto e o ambiente será
animado pelo dj’s Rafael Pinho;
Meninos do Coro, The Bond
Girls, João Peixoto e Pedro
Marques. Domingo é a noite do
bigode e óculos e os convidados são os dj’s Pedro Tinoco,
Tó Sousa e Landu Bi. No dia
11, haverá demonstração de
aulas, pelo ginásio Fitness Up.
A animação está a cargo dos
dj’s Cabi, Assis Martim, João
Peixoto e Pedro Marques. No
dia 12, noitada das Antoninas
haverá sardinhada e muita
música com os dj’s MC Demo
(Expensive Soul), Nuno Av,
Da Costa, Alive.
Por fim, no dia 13, a noite
começa com a transmissão
do jogo de Portugal e segue-se
a animação com a participação
dos dj’s PC Lux, Cláudio
Salgado e Landu Bi.

Camiliana.
A noite de segunda-feira apresenta um espectáculo de dança,
mas é no dia 12, véspera de feríado municipal que as emoções
vão aumentar, com as rusgas de
Santo António e com o concerto
de José Cid no Estádio Municipal. A lenda viva da música nacional é cabeça de cartaz das
Antoninas.
No dia 13, feriado municipal,
destacam-se naturalmente as
festividades religiosas. A realização da Missa em honra de S.
António, presidida pelo Arcebispo Primaz D. Jorge Ortiga é uma
cerimónia imperdível, até porque no final vai ser distribuído o
tradicional Pão Bento.
As festividades terminam com
a beleza do fogo-de-artifício.
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ESCOLA INDUSTRIAL DE FAFE:
EX-ALUNOS REUNIRAM
NO XXI ENCONTRO
Foram cerca de oito dezenas, os
participantes no XXI Encontro dos
antigos alunos, professores e
funcionários da Escola Industrial e
Comercial de Fafe, realizado no passado
sábado. A iniciativa foi organizada pela
Associação dos Antigos Professores,
Funcionários e Alunos daquele antigo

DRAGÃO COCA FOI DERROTADO... ESPERAM-SE BOAS NOTÍCIAS

estabelecimento de ensino, que
precedeu a Escola Secundária e que
funcionou entre os anos de 1959 e
1974.
Os participantes deste encontro, que
teve a concentração na Casa Municipal
de Cultura, onde funcionou a antiga
Escola Industrial e Comercial, em cujo
auditório foi feita a apresentação da
revista Labor et Virtus nº 7, pelo
historiador Artur Coimbra, sócio

MINHO

MONÇÃO

Vitória de S. Jorge e muito
alvarinho nas adegas
S. Jorge precisou de 20 minutos para meter a lança nas goelas do dragão e cortar-lhe uma
orelha para sair vencedor do combate. Agora espera-se um bom ano agrícola.
> redacção

Depois da eucaristia na Igreja
Matriz e procissão solene pelo
centro histórico de Monção, o
povo deslocou-se, em massa,
para o Anfiteatro do Souto. Apesar do tempo incerto, ora com
uma nesga de sol ora com pingos de chuva, muita gente quis
assistir às emoções do tradicional encontro entre S. Jorge,
cavaleiro que personifica o bem,
e a Coca, monstro que personifica o mal.
Este “combate”, único em Portugal e ponto alto das Festas do
Corpo de Deus, teve como vencedor S. Jorge que, em cerca de
vinte minutos, meteu por três
vezes a lança nas goelas do dragão e cortou-lhe uma orelha com
a espada oferecida pelo Governador da Praça, José Emílio

DR

Combate entre S. Jorge e o dragão foi renhido mas trouxe boas notícias para os agricultores da região

LIGAÇÃO ENTRE CAMINHA E LA GUARDIA

Ferryboat parou para revisão
> redacção/lusa

O ferryboat que liga Caminha a
La Guardia, na Galiza fez quarta-feira o seu último serviço e
está agora parado por tempo indeterminado para uma revisão
obrigatória que ainda não está
totalmente garantida.
A situação foi admitida por
fonte do município liderado por
Júlia Paula Costa, acrescentando
que o ferryboat, seguiu viagem
para os estaleiros galegos responsáveis pela manutenção.
“A correr bem, estará parado
15 dias, para mandar arranjar o

que é necessário”, explicou a
fonte, estimando-se que serão
necessários mais de 50 mil euros
em trabalhos no ‘Santa Rita de
Cássia’.
Esta paragem para revisão e
manutenção é “obrigatória” devido à caducidade do certificado
de navegabilidade, não existindo, contudo, garantia de regresso, já que o município português, que tem suportado sozinho
os custos de operação, afirma
que só será intervencionado caso
La Guardia liquide os quase 200
mil euros em atraso desde final
de 2011.

Após um diferendo que se arrastava desde Abril, fonte da autarquia de Caminha confirmou
que o município galego informou que estaria a proceder à
transferência da verba em atraso,
relativamente a esta tranche.
Desde Setembro, esta é já a segunda vez que a Câmara Municipal de Caminha ameaça suspender a operação, depois de
resolvido o problema do desassoreamento do canal de navegação do rio Minho, operação concluída em Janeiro e que foi suportada pelas instituições espanholas

benemérito da associação.
Na ocasião, interveio ainda o vereador da
cultura Pompeu Martins, para elogiar a
actividade da AAPAEIF no contexto
cultural da cidade.
Por sua vez, a artista plástica Fernanda
Aguiar ofereceu uma obra de arte, que
acabaria por reverter para o espólio da
associação, durante as comemorações
deste encontro, que elegeu, também, os
órgãos para 2012-2014.

Moreira, para gaudio do público
afecto ao cavaleiro.
Reza a tradição que, em caso de
vitória do S. Jorge, haverá um
bom ano agrícola com vinho Alvarinho em quantidade e qualidade. Com este triunfo, os produtores já esfregam as mãos
com a possibilidade de uma
maior rentabilização económica.
Os apreciadores também porque
podem contar, mais uma vez,
com um produto vínico de qualidade.
O cavaleiro, de nome José Esteves, montado na égua Ukra,
ganhou mas não teve a vida facilitada. A Coca, muito bem empurrada por quatro valentes, sob
coordenador do Sr. Salgado,
apelidado pelo apresentador do
torneio, Carlos Alberto Diales,
como o ‘Mourinho’ deste género
de “combates”, dificultava ao
máximo as manobras do padroeiro do reino.
A experiência do cavaleiro acabou, no entanto, por prevalecer
com a estocada final na orelha
do dragão.
Agora terá que recolher ao armazém da autarquia para receber os respectivos enxertos e
ganhar forma para o próximo
ano. Não vai haver feriado mas a
tradição mantém-se. O “combate” passa a realizar-se no domingo.

P. Lima não recorre a apoio do Estado
porque tem 13,5 milhões no banco
A Câmara de Ponte de Lima não vai recorrer ao apoio a disponibilizar
pelo Estado, de mil milhões de euros, porque, garante o autarca local,
além de não ter dívidas, apresenta um saldo positivo de 13,5 milhões de
euros. Conforme explicou Victor Mendes, a Câmara de Ponte de Lima
"paga aos fornecedores, em média, a 17 dias" e por isso "não tem
dívidas" ou problemas de tesouraria. "Não precisamos disso [apoio do
Estado], felizmente. Temos disponibilidade e saúde financeira para
apoiar os nossos cidadãos, instituições sociais e empresas nesta altura
difícil", sublinhou o autarca, eleito em 2009 pelo CDS-PP, sucedendo a
Daniel Campelo.
Embora sem querer comentar o saldo das contas do município, os
dados mais recentes do município, relativos ao mês passado e que são
públicos, identificam um resultado positivo (excedente) de 13,5 milhões
de euros. "A lei dos compromissos há muito que é aplicada em Ponte de
Lima, porque só avançamos com determinados projectos quando temos
disponibilidade financeira para tal. Por isso, o que poderá mudar para
nós é apenas a parte funcional e não a financeira", sublinhou Victor
Mendes, garantindo que o concelho "é um bom exemplo nacional".
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“A taxa de 36% de jovens desempregados é preocupante e merece combate. O problema, no entanto, é
mais vasto. Abrange mais de um milhão de portugueses
e é imprudente não equacionar apoios para portugueses acima dos 34 anos de idade, muitos deles vítimas do
desemprego de longa duração e considerados novos
para a reforma e velhos para trabalhar.”

“A discussão sobre as alegadas PPP portuguesas deve
servir para delimitá-las no
futuro a circunstâncias de excepcional necessidade pública, travando os sucessivos
abusos que em seu nome se
fizeram”

“O relatório da Transparência
Internacional mostra uma nítida
correlação entre a corrupção e
a crise. Os países do Sul da
Europa mais vulneráveis do
euro (Portugal, Grécia,
Espanha e Itália) aparecem
muito mal na fotografia.”

Fernando Santos
Jornal de Notícias, 07/06/2012

João Assunção Ribeiro
i, 07/06/2012

Armando E. Pereira
Correio da Manhã, 07/06/2012

IMPRESSÕES COSTA GUIMARÃES

IDEIAS

Quando os outros
nos incapacitam
J.A. OLIVEIRA ROCHA*
Há uma lenda contada por Albert Einstein que nos fala de duas
crianças que patinavam num lago gelado.
Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, ficando
presa na fenda que se formou.
A outra, vendo o seu amiguinho preso, e a enregelar, tirou um
dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças,
conseguindo por fim, quebrá-lo e libertar o amigo.
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino:
— Como conseguiste fazer isso? É impossível que tenhas conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão
frágeis!
Nesse instante, um ancião que passava pelo local, comentou:
— Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
— E pode nos dizer como?
— É simples: — respondeu o velho.
— Não havia ninguém à sua volta para lhe dizer que não seria
capaz.
Esta história traz-nos para o século XXI, para Eric M. Parker,
um bilionário de 28 anos que é o paradigma do nosso tempo: o
poder construído sobre o domínio da informação, a gestão da informação gerida ao nanossegundo, a sua integridade física e
emocional protegida por uma redoma que o mantém intocável.
Na vertigem do domínio sobre os mercados, pessoas e todas as
coisas, Parker reconhece no entanto o desejo do intangível e a
existência de algo que falhou na ambicionada perfeição, que o
leva agora a procurar, mais que uma explicação, um sentido.
Eric Parker representa o contraste entre o isolamento virtual do
indivíduo e a velocidade do mundo, a mudança, que acredita poder controlar; a angústia entre a ambição do perfeito equilíbrio
universal e a diversidade, escondida na universalidade, que a todo o momento o desafia.
É do contraste e do desencontro que nenhuma conquista humana suprime que resulta o melancólico desejo do imaterial sonho
que comanda a nossa vida.
Quer o menino do lago gelado quer a figura central de Cosmópolis constituem um bom estímulo para cada um de nós.
Tantas vezes damos mais importância aos que nos travam os
patins do que à nossa capacidade para enfrentar os problemas e
patinamos sem sair da derrota.
Os que afirmam a nossa incapacidade apenas querem testemunhar o nosso insucesso. São os eternos velhos do Restelo que
volta e meia nos colocam os patins da derrota.
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Retalhos da vida política quotidiana

A

s últimas duas semanas
estão cheias de casos
que permitem medir a
temperatura da vida política
portuguesa.
I - Em 29 de maio foi anunciado um acordo entre os municípios e o governo em que este prometia transferir mil milhões de
euros para dívidas a curto prazo.
Não se dizia, mas estava implícito, que os municípios aceitavam a política de racionalização
da administração local. Em contrapartida, o recurso a estes fundos especiais, por parte dos municípios, implicava a aplicação
de taxas máximas designadamente o IMI. Em resumo, paga o
contribuinte. Mas, logo em 1 de
Junho o governo enfrentou uma
reação coletiva dos municípios
face ao protocolo de acordo relativo á linha de financiamento.
Em resumo, a lei das finanças
locais tornou-se uma lei morta,
já que não é aplicada e os municípios continuam a endividar-se.
Por outro lado, esta lei de racionalização é completamente inadequada porque nada resolve. É
uma faz de conta, como aliás a
lei Relvas de 2004.
II - Outro fato da agenda política são as parcerias públicoprivadas. Tecnicamente são um
bom instrumento de gestão pública. Permitem ao Estado antecipar determinados investimentos públicos, financiados pelos
privados. Mas constata-se agora
que foi um mau negócio para o
Estado Português, já que os pri-

vados esbulharam os contribuintes. Descuidou-se um ponto importante que é prévio e consiste
em saber se o investimento era
de fato importante. Em segundo
lugar, sendo as parcerias público-privadas um agregado de
contratos, pergunta-se quem as
negociou por parte do Estado?
Diz-se que este não tem técnicos
competentes para intervir neste
tipo de contratos. É falso porque
o Estado tem recorrido sistematicamente a gabinetes de advogados que essessoriam também
os grandes grupos económicos.
Tal como a questão municipal,
esta também é uma grande nebulosa que importa esclarecer.
III - O terceiro fato político é o
caso das secretas. Seria uma risota se não fosse sério. Mas para
além do escabroso da situação,
mostra o equívoco das empresas
de nova geração, caso da Finertec. Nada produzem, vivem de
negociatas, de redes de influência e da confusão com o interesse público. Empresas da nova
geração, gabinetes de advogados, consultoras, secretas, maçonarias parasitam o Estado,
sugando os nossos impostos. E
sabemos que estes parasitas trazem a doença, a seca e a morte.
IV - Pressionado pela Troika o
Estado converteu-se em Estado
rapina, ameaçando diminuir ainda mais os salários, como se
Portugal se pudesse converter
numa China da Europa. Mas se
o governo se mantém olimpicamente no mesmo caminho, a
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mesma Troika recomenda mudanças estruturais e desafia o
governo a enfrentar os interesses instalados que absorvem as
medidas tomadas para controlar
o défice. E os interesses instalados são as empresas públicas, as
autarquias e regiões autónomas,
mas também as profissões reguladas, os monopólios naturais e
ainda os bancos e os tribunais. O
Estado foi absorvido por estes
interesses e quem paga são os
cidadãos.
Mas sem esta reforma, não há
mudança, mas tão só o apertar
do cinto para pagar a dívida. Paga esta, volta tudo ao mesmo.
Sem uma distinção entre o
público e o privado não há Estado liberal. E se como defende
Pacheco Pereira, o Estado português é estruturalmente clientelar e culturalmente antiliberal,
então a política do governo está
votada ao fracasso.
Existem duas maneiras de organizar os sistemas políticos:
uma baseada em Rousseau, a
qual parte o conceito do “bon
sauvage” e do homem naturalmente bom em que as leis são o
resultado ótimo da vontade geral; e uma outra suportada em
Hobbes em que o homem é considerado lobo do homem. Sou
fracamente adepto desta ultima
filosofia política. O Estado tem
de criar mecanismos que evitem
que seja apropriado por uma alcateia de lobos.
*Professor Universitário
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Quais as suas
perspectivas
para o jogo
PortugalAlemanha?
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CARLOS PIRES
Porteiro

PEDRO CERQUEIRA
Dirigente escolar

FERNANDO COSTA
Professor

PATRICK TEIXEIRA
Estudante

“Não ligo à bola.
É-me indiferente,
porque ao fim e ao
cabo não temos bons resultados.
Fiquei triste por a selecção ter
pedido no outro dia.”

“Penso que vamos
empatar. Como
qualquer
português gostaria que a selecção
ganhasse, mas penso que vai haver
um empate.”

“Eu penso que é
capaz de ganhar a
Alemanha, embora
preferisse que fosse Portugal,
claro.”

“Na minha opinião
quem vai vencer o
jogo é a
Alemanha. Mas Portugal também
pode ganhar, se acreditar.”

OPINIÃO

IDEIAS

BOM DIA

BORGES DE PINHO*

José
Paulo Silva

“O poder persegue os homens livres”

O

título, apelativo, encimava a última página
do JN de 5.5.12 dando
natural ênfase ao facto de ter sido chumbada a reeleição de Pinto Nogueira como PGD do Porto que, em comunicado, se insurgiu “contra o sindicato do
MP e representantes do poder
político”, que teriam contribuído para o desfecho do acto eleitoral, anotando-se que já dois
dias antes, e no mesmo diário,
se exarara: “chumbada reeleição de procurador polémico”,
“nove membros do Conselho
Superior vetam continuidade do
procurador-distrital do Porto” e
“a decisão gera mal-estar em
magistrados”.
Mas a notícia não nos surpreendeu pois tal reeleição estava
condenada “ab initio” face aos
muitos anticorpos, alergias e engulhos existentes, afigurandose-nos que o PGR apenas o indicara devido a toda uma falta de
coragem em assumir uma rotura
e se sentir “coagido” pela lógica
duma natural continuidade de
uma comissão de serviço, aliás
inatacável quanto a profissionalismo, competência e eficiência
na acção.
Pinto Nogueira, diga-se, foi
sempre um corpo estranho e incómodo devido ao seu perfil incontornável de posições firmes
e atitudes de “independência”
(não confundir com rebeldia),
naturalmente gerando “anticorpos”, “alergias” e antipatia em
muitos “yes man” de um corporativismo feudal, centralista e
alfacinha de MP. Até por se perfilar como um homem do norte,
independente, sem medos nem
compromissos e indomável na
defesa das ideias e princípios ti-

dos por mais válidos para a magistratura que servia, tendo tido
a coragem de não se calar e de
revelar sinais da sua desafectação à política e a qualquer poder, enunciando as mazelas da
justiça e suas causas e de algum
modo deixando extravasar toda
uma crítica ao incontornável
feudalismo e minorização a que
tem estado sujeito o MP do norte, como o fez em recente entrevista ao JN.
Aliás não são desconhecidas as
suas divergências e algum desalinhamento em relação ao PGR
nem ignorados ou esquecidos os
seus desacordo e mal estar
quanto às atitudes de “ultrapassagem” ao MP do Porto, “atropelando-o”, “ferindo-o” na sua
competência e “maculando-o”
nas suas dignidade e imparcialidade, e seus efeitos perversos,
sendo mister recordar os processos “chefiados” pelas Morgado
e Fazenda, com o beneplácito e
apoio do PGR e ordem sua de
recurso das decisões “desalinhadas”.
E os problemas surgidos a nível do MP do norte com os famosos processos “Apito Dourado” (aliás um fiasco!) e “Noite
Branca” e atropelos havidos
desde logo revelaram uma manifesta e inquestionável inépcia
do PGR na direcção e gestão do
MP, a par de toda uma incompetência e indesmentível imprudência ao jogar com “cartas” já
muito marcadas a que acrescentou insensatez e falta de tacto na
colocação e manejo de certas
peças do “tabuleiro de damas”
que lhe foi presente, tendo resvalado para um isotérico centralismo de contornos feudais e de
dúbia acção interventiva.

Falência e inépcia previsíveis
por ser um civilista sem uma
“cultura”especial do MP, e há
muito divorciado de suas “vivências”, “realidades” e “sensibilidade”.
E sem dúvida que a entrevista
dada e a “ameaça” de fecho das
instalações do DIAP do Porto
devido às suas deficientes, inseguras e insalubres condições
não terão caído bem na Procuradoria Geral nem nos políticos,
estando nós convictos de que a
sua não reeleição terá sido “cozinhada” em esconso conúbio
de parcerias e poderes, com a
proposta do PGR a emergir
“despida” de quaisquer adornos,
explicações e “vontades”.
Segundo consta, os 9 votos
contra teriam tido origem nos
membros nomeados pelo poder
político (4), em representantes
do MP “próximos” do Sindicato
(4) e no PGD de Coimbra (1),
tendo havido 6 a favor e faltado
3 “conselheiros”, e Pinto Nogueira diz ter havido um «vexame público» evitável pois “o
conselho «não teve a coragem
exigível de anunciar um só argumento» para a não reeleição”
(JN, 3 e 5.5.12).
Polémico, havia dito que “Os
políticos não podem com o MP.
São democratas, mas jacobinos.
Quando chega a justiça à porta
deles, vê-se o que acontece”
(id), pelo que era expectável que
não agradasse à política e não
tivesse apoio no Sindicato, que
havia criticado, e que logo se
apressou a dizer-se alheio ao assunto mas lamentando “« a falta
de capacidade do dr. Pinto Nogueira para aceitar a deliberação
democrática ( já cá só faltava esta !...) do órgão que até agora in-

tegrou e o desrespeito que pelo
mesmo e pelos seus membros
demonstra»”(id). Mas é melhor
calarmo-nos, ficando por aqui!
É natural que Pinto Nogueira
se sinta vexado por não ter sido
discutido o seu trabalho de seis
anos nem avançadas justificações, e compreende-se que tenha escrito: “«Há uma razão que
sintetiza todas as outras: o poder, seja lá de que natureza for,
persegue e odeia os homens livres, mas favorece, protege e
promove os medíocres e os sabujadores»”(id). Mas será que
só agora chegou a tal conclusão?!...
No entanto, diga-se, a vida por
vezes mostra-nos excepções
gratificantes já que a figura escolhida para o substituir não é
“sabuja” nem “medíocre”. Projectando-se pelas suas qualidades de magistrada competente,
sabedora, inteligente, afável, experiente, cordata, independente
e com capacidade de direcção e
de chefia, apresenta-se como
uma personalidade respeitada,
respeitadora, sensata e nada subserviente. Aliás a “mini-maxi”
que conhecemos em Albergaria
nos idos de 80 e mais tarde no
DIAP do Parque Itália do Porto
é de facto a pessoa ideal e indicada no contexto actual, tão só
nos surpreendendo, por inesperada, a “inteligência“ do PGR e
CSMP na solução e no “descalçar” da bota.

Centro
histórico:
sinais
O interesse suscitado pelo
recente leilão de um prédio
do centro histórico de Braga
a partir de uma base de licitação de um euro surpreendeu o próprio presidente da
Câmara Municipal de Braga.
O desejo do novo proprietário do nº8 da Rua de Santo
António das Travessas em
criar ali residência é um sinal
contrário à tendência de desertificação humana do centro urbano de Braga.
Também útil na regeneração do centro da urbe pode
ser o programa ‘EnCaixa-te’,
uma das ideias interessantes
da organização de Braga Capital Europeia da Juventude.
Oferecer seis meses de renda de espaços comerciais a
10 jovens empreendedores é
um pequeno contributo para
alterar o estado depressivo
que se vive em algumas artérias da cidade, vítimas da
crise de consumo e da saída
do Hospital de Braga do centro da cidade.
Dez jovens empreendedores não irão alterar este estado de coisas, mas se os
seus negócios se mantiveram
para além dos seis meses de
acolhimento grátis, muitos
outros poderão pensar que
será bom investir no apelidado maior centro comercial do
país a céu aberto.

* Juiz Conselheiro Jubilado
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TOP DISCOS

TOP LIVROS

UP ALL NIGHT:THE LIVE TOUR (DVD) \ ONE DIRECTION
EN ACÚSTICO (CD) \ PABLO ALBORAN
MYLO XYLOTO \ COLDPLAY
AS CANÇÕES DA MARIA (DIGIBOOK) \ MARIA DE VASCONCELOS
CINCO DIAS E MEIO (CD+DVD)ED.EXC.D. \ MIGUEL ARAÚJO
CANTIGAS DO MAIO (DGP) \ JOSÉ AFONSO
UP ALL NIGHT (CD+BOOKLET+2 TEMAS EX \ ONE DIRECTION
BEST OF JAMES \ JAMES
MAKING MIRRORS \ GOTYE
ORELHA NEGRA (2012) \ ORELHA NEGRA

DIETA DOS 31 DIAS (A) \ ROQUETTE, AGATA
TEU ROSTO SERÁ O ÚLTIMO (O) \ PEDRO, JOÃO RICARDO
HISTÓRIA NÃO ACABA ASSIM (A) \ TAVARES, MIGUEL SOUSA
CONFISSÃO DA LEOA (A) \ COUTO, MIA
D MARIA II \ STILWELL, ISABEL
AQUILO EM QUE EU ACREDITO \ CABRAL, HELENA SACADURA
TEORIA GERAL DO ESQUECIMENTO \ AGUALUSA, JOSÉ EDUARDO
CARTAS DA MAYA O DILEMA \ MAYA
NATIONAL GEOGRAPHIC BLISTER \ VA
GAVE MATEMATICA VOL2 2011 FUNCOES \ VA

DESTAQUES

LANÇAMENTO

EXPERIÊNCIAS

Sigur Rós
Valtari
Uma das bandas mais conceptuais da música moderna actual está de regresso com este
fabuloso Valtari. Os islandeses Sigur Rós brincam com emoções profundas, autênticas
pérolas sensitivas que não deixam nada nem ninguém indiferente Ekki Mukk, o single, é
uma espécie rara de sedução. Jonsi continua com a voz em falsete tão característica; as
guitarras, eléctricas tocadas com arcos continuam a ser o som de marca desta – já - mítica
banda da música Alternativa.

DESCUBRA OS NOVOS PRESENTES
A VIDA É BELA®
NA FNAC DE BRAGA

M.F

Televisor
Samsung
46D6500
Led Tv 3D
de 116cm
Para quem procura uma TV de grandes dimensões com tecnologia
3D a Samsung 46D6500 será uma opção a ter em conta.
Com um ecrã de 116cm e tecnologia 3D proporciona uma experiência de televisão como nunca viu.

COOL ADVENTURES

Nas suas principais características de salientar o seu painel Full
HD que proporciona imagens mais nítidas com cores naturais e
reais e os seus 400hz de taxa de refrescamento permitem-lhe ter
uma imagem com movimentos fluídos aumentando assim a qualidade de imagem.
Caso pretenda um televisor com acesso à internet, fique sabendo
que este televisor já tem ligação sem fios integrada não precisando de comprar nenhum acessório extra.
Aproveite a campanha de retoma da Fnac e na compra deste televisor obtenha um desconto de 116€(tamanho do ecrã) , para isso
apenas necessita de entregar uma tv antiga no acto da compra, esta campanha é válida na compra de qualquer televisor de valor
igual ou superior a 699€.
Valor de compra 899€ com a campanha de retoma fica a 783€
Rui Aldeia

Televisor LG 42LV3550
Led Tv de 106cm
Televisor de qualidade a um preço muito atractivo.
Com tecnologia Led que proporciona um consumo de energia mais baixo e uma qualidade de imagem superior com imagens mais brilhantes.
Esta TV tem um ecrã Full HD, oferecendo imagens cristalinas, nítidas e realistas, os seus 100hz
proporcionam uma maior fluídez de imagem, para que possa seguir todos os detalhes com a máxima qualidade.
As suas portas USB permitem a ligação de uma pen ou disco externo de forma a transformar esta
TV num leitor multimédia e poder reproduzir os seus ficheiros de vídeo, música e foto, para além disso permite fazer pause/gravação
aquando da sua utilização no sinal TDT (Televisão Digital Terrestre) pois já tem sintonizador Mpeg4 integrado. Valor 499€
Rui Aldeia

Publicidade

Investiga as sugestões
que te damos e descobre
a aventura que melhor
condiz contigo! Diversão
e adrenalina de certeza
que não faltarão! Difícil
mesmo será escolher a
aventura que preferes.
Aulas de surf, passeios
de cavalo, workshops de
maquilhagem, aulas de
hip hop, treinos de
futebol e muito mais! Serás Cool o suficiente para te aventurares
neste mundo de experiências?...

MUST TRY
Desfrute de pequenos
prazeres que vão dar
uma nova cor ao seu
dia-a-dia e aceite desde
já as nossas sugestões!
Momentos de deleite,
recheados de puro
relaxamento ou de
emocionantes aventuras!
Torne a sua vida mais
empolgante com
experiências que não
pode deixar de vivenciar e de emoções que não pode deixar de
sentir.
Tudo isto está ao seu alcance, neste fantástico presente!
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Colégio

Didálvi
“O Ensino
Privado tem
dado muito ao
país em termos
de qualidade
e inovação”

O querer e o trabalho
transformam o sonho
em realidade
Cada aluno possui um
talento. Cada um tem
uma capacidade acima
da média numa área.
Essa é uma norma
vigente e robusta no
Colégio Didálvi. Por
vezes esse talento está à
tona, contudo em outras
ocasiões há um desconhecimento total. Com
querer e trabalho todos
podem lá chegar
e tornar os seus sonhos
e desejos em deliciosas
realidades.

O

Colégio Didálvi nasceu
há 28 anos atrás para
servir a educação. Depois da realização de um
diagnóstico, o projecto
emergiu tendo por base
o sonho do seu fundador. Nesta instituição acredita-se que o querer e o trabalho
transformam o sonho em realidade, na
mesma medida que o Colégio foi pensado e tem vindo a ser ediﬁcado ao longo
de praticamente três décadas. Cada aluno
possui um talento. Umas vezes está à
tona, em outras ocasiões está perfeitamente escondido, mas todos possuem
uma área onde estão talhados para o sucesso. Qual é? O Colégio Didálvi propõe-se a ajudar nessa busca incessante...
É certo que o caminho é sinuoso e cheio
de obstáculos. O Colégio Didálvi também
não possui o mapa que leve cada aluno ao
seu tesouro escondido, aos seus desejos
por concretizar. Possui sim um conjunto

de regras, de normais vigentes, que assentam num modelo e numa estratégia que
tem sido igualmente de sucesso.
Todavia regressando à base, ao seu diagnóstico, em 1984 a região norte do concelho de Barcelos era uma zona profundamente carenciada. Vida rural fechada,
um nível reduzido de escolaridade, percentagem elevada de analfabetismo,
ausência de centros de cultura e desporto
e as escolas mais próximas de 2.º e 3.º ciclos ficavam entre 10 e 20 quilómetros de
distância. Perante este cenário, um filho
da terra, conhecedor profundo da região e
com ela comprometido, porque nesta
nasceu e nela também sofreu as carências
e dificuldades, deu corpo a uma ideia e
empenhou-se na sua transformação, num
projecto que visava a superação dessas
carências verificadas.
João Alvarenga Fernandes elaborou um
estudo e esboçou os macro-objectivos
orientadores de um projecto educativo a

que não seriam alheios os valores absorvidos na sua própria formação e a experiência já adquirida noutras terras, como
professor, director e também gestor escolar.
O sonho do fundador, o seu ideário,
apontava para um colégio cujo plano de
actividades seria uma simbiose perfeita
entre o curricular e o complemento, num
desenvolvimento unitário do processo
educativo. Nascia uma instituição cuja
filosofia educativa assentava em valores,
considerando a pessoa humana na sua dimensão pessoal, social e religiosa. Servir
a comunidade, constituindo igualmente
uma comunidade salutar e com princípios
de cidadania. Perante esse ideário, o
crescimento tem sido uma constante,
sendo que no presente são cerca de 1400
os alunos que frequentam a instituição. O
Colégio Didálvi procura, de forma permanente a qualidade e a excelência, ajudando a moldar e a criar talentos.
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Colégio

Didálvi

Veados em estado selvagem, esquilos e raposas, javalis, patos e gansos podem ser
observados ao longo da Quinta.
Uma imensidão de espécies de aves, cisnes
brancos e pretos, gamos, pavões, galinholas e avestruzes...
Cavalos, póneis, cabras anãs e ovelhas
fazem as delícias dos visitantes.
As trutas e as abelhas gozam de um estatuto especial na Quinta D’Alvarenga, já
que a presença destas duas espécies abre
os horizontes para inúmeras iniciativas
pedagógicas e ambientais neste Parque
Zoológico.
Contudo não é apenas a fauna que se assume como um dos grandes atractivos
deste espaço, já que os aromas florais
ocupam uma vasta área na Quinta D’Alvarenga. No Parque Biológico predominam as plantas autóctones. Há salgueiros,
carvalhos, castanheiros e amieiros, uma
imensidão verde, um arco-íris de flores e o
lugar mais perfumado é o canto das ervas
aromáticas e medicinais, que são objecto
de estudo de várias disciplinas.

O querer e o trabalho transformam o sonho em realidade

Um apelo ímpar
aos cinco sentidos

J

á imaginou um paraíso ao
serviço da educação? Uma
escola atractiva e apetecível, com um mundo de fantasia ao seu dispor? A propriedade Quinta D’Alvarenga é já
um clássico no projecto educativo
do Colégio Didálvi. É um apelo
único aos cinco sentidos. Aqui vai
entrar num universo de emoções,
num viveiro de experiências únicas, sentindo aromas, provando
momentos que se tornam num precioso apontamento do crescimento
humano e educativo.
Trata-se de uma varanda para a felicidade, um verdadeiro emblema
de quem se cultiva na natureza e,
face ao prestígio adquirido, conta já
com mais de cinquenta mil visitantes. Todavia é, acima de tudo para
os alunos e suas famílias, que esta
propriedade situada no vale entre as
freguesias de Alvito S. Pedro e

Couto S. Tiago, em Barcelos, tem
como essência. Está dividida em
cinco espaços: Habitação, Parque
Zoológico, Parque Biológico, Zona
de Desporto e de Lazer e Mostra e
Conservação de Alfaias Agrícolas.
Os alunos podem experimentar hipismo, golfe, ténis, esgrima, natação e actividades radicais; podem
observar plantas carnívoras, aromáticas e medicinais, autóctones e ornamentais; contactar com animais
domésticos, espécies cinegéticas,
aves e os viveiros de trutas; recolher mel do apiário e uma visita ao
Museu Agrícola são actividades
que figuram igualmente no cardápio da Quinta D’Alvarenga, um
verdadeiro cocktail de frescura e
silêncio, de gelo e de fogo, que foi
pensando para estar ao serviço da
comunidade.
A propriedade pertence ao director e fundador do Colégio. Foi her-

dada dos seus pais, conservada e
trabalhada como espaço educativo.
Há seis anos que o Clube de Golfe
do Cólegio Didálvi pratica a modalidade com um grupo de alunos que
vai aumentando de ano para ano. A
presença assídua no circuito de desporto escolar já valeu inclusivamente conquistas no campeonato
nacional. Para a prática do ténis, há
cinco courts de ténis há disposição,
sendo que um deles é coberto. Sendo um desporto predominantemente individual, é possível também
praticá-lo na vertente colectiva,
promovendo dessa forma o desenvolvimento de práticas físicas e intelectuais, tais como a coordenação
motora, a percepção visual, a concentração.
A existência de clubes de xadrez
nas instituições de ensino tem sido
uma estratégia utilizada para aumentar ajudar as competências ao

nível da matemática. Contudo são
vários que consideram que o tabuleiro tornar-se pouco atractivo. Por
isso, existe a esgrima, que é um jogo de xadrez disputado a uma velocidade estonteante, cujo objectivo é enganar o adversário, marcar
pontos e ganhar. Torna-se um desporto emocionante, com exigência
física, para além da mental.
Dentro deste fabuloso menu à disposição dos alunos, num espaço
onde a natureza é raínha, as actividades radicais são presença constante. Há inclusivamente um circuito que inclui doze pontes, onde o
praticante precisa de ultrapassar
obstáculos e percorrer diferentes
percursos suspensos a alguns metros do chão.
Por último, num país de cavaleiros, o fascinante mundo da equitação está presente na sua carismática
Escola Equestre.
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Colégio

Didálvi

“A autonomia
curricular
é indispensável
à inovação”

João Alvarenga Fernandes, director e fundador do Colégio
Didálvi, desmistiﬁca o ensino privado, assumindo que a instituição que dirige é frequentada por “57 por cento de alunos
subsidiados”. No futuro pretende aproximar a escola de uma
condição bilingual, mas acima de tudo é a ausência de autonomia que mais o preocupa. “As escolas precisam de vincar os seus projectos educativos”, salienta.

J

oão Alvarenga, para além de director e fundador do Colégio
Didálvi, tem uma função pilar
no ensino privado português, já
que preside a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, associação patronal de um sector que representa quase
20 por cento do sistema educativo português e que, no caminho da construção da
excelência educativa, tem desempenhado um papel fundamental. Para o director
da instituição de ensino barcelense, as
ques-tões da “autonomia curricular” e do
“ﬁnanciamento da educação” são
“temáticas urgentes para deﬁnir o futuro
dos projectos nacionais”.
Recentemente a associação que preside
levou a cabo o X Fórum do Ensino Particular e Cooperativo e estas questões foram abordadas e debatidas, com a presença de especialistas espanhóis, holandeses e nórdicos, países que já experimentaram diversos modelos educativos.
Para João Alvarenga, em Portugal “há
ainda um longo caminho a percorrer”.
“Defendemos a liberdade de ensinar e de
aprender”, começou por referir.
“A liberdade de ensinar implica, em
primeiro lugar, a liberdade de as entidades instituidores criarem os seus próprios projectos educativos. Em segundo
lugar, para as entidades construírem os
seus projectos educativos necessitam de
autonomia curricular administrativa e financeira”, considera o director do Colégio Didálvi.
Já no que diz respeito à liberdade de
aprender, as implicações estão direccionadas para “a possibilidade de escolha
do projecto educativo, a liberdade de

opção educativa”. “Só é possível escolher
se existem projectos educativos diferentes e também só existe verdadeira escolha
se existir igualdade de condições de cursos e de oportunidades de acesso”, acrescentou ainda. “Está consagrado no protocolo celebrado em 9 de Setembro passado
entre a AEEP e o Ministério da Educação
a implementação da liberdade de escolha
para as famílias. É tempo de fazer com
que tal aconteça, de permitir que esse direito se concretize”, salienta o presidente
da Associação.
Em jeito de conclusão acerca desta
temática, João Alvarenga assume que “o
financiamento é uma questão de coragem
ou de decisão política corajosa”, até porque “investir na educação é preparar o futuro”, e “a autonomia curricular é indis-

pensável à liberdade de projecto e à inovação”.
O modelo no Colégio Didálvi é claro e
conciso: “Em primeiro lugar educámos e
depois ensinámos”, refere. “Existe um
crescimento integrado, que aborda os lados pessoal, social e religioso”. Método,
auto-disciplina, estimular a cidadania e
promover igualmente a festa e lado social
são pontos-chave no projecto desta instituição barcelense. “A motivação tem que
caminhar lado a lado com a exigência. O
nosso modelo é reconhecido como um
sucesso. Os tempos livres e as actividades
lúdicas são programadas para consolidar
conteúdos e valores”.
Ensino privado disponível para todos
“Tradicionalmente associa-se ao ensino

DR

João Alvarenga preside a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo

privado a ideia de elitista e muito caro.
Há colégios com mensalidades altas, mas
também existem muitos que são instituições de solidariedade social. Muitas instituições escolares são cooperativas. No
ensino privado a diversidade é enriquecedora. A qualidade das escolas privadas
não está exclusivamente relacionada com
o estrato social que as frequenta. Há
muitas escolas privadas com comunidades educativas sociologicamente idênticas ás escolas estatais e que tem muitos
bons resultados académicos. O Colégio
Didálvi tem cerca de 57 por cento de
alunos com apoios do SASE e tem uma
taxa de sucesso de 94 por cento. Teve no
ano passado 95 por cento de entradas no
ensino superior. Nos exames nacionais do
ensino secundário ficou no número 54 do
ranking nacional. O ensino privado é para
todos. Deve ser uma opção livre dos encarregados de educação”.
Em termos de projectos futuros, João
Alvarenga tem como ponto importante
“aproximar a escola à condição bilingual”. “Vivemos numa aldeia global, onde o inglês assume-se como condição vital ao sucesso no mercado de trabalho, até
porque hoje em dia o conceito da emigração está muito patente nos discursos dos
nossos governantes”. “Aliado a esse factor da língua há igualmente outra ideia,
que passa pela promoção de intercâmbios. Não só ao nível de instituições de
ensino, mas também no mundo empresarial. As escolas não podem perder terreno
para o desenvolvimento que se está a registar nos mercados de trabalho. É imperioso estar cada vez mais dotado para as
exigências e para os desafios que são colocados nesta aldeia global”, conclui.
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De sporto
NOVO TÉCNICO É O 11.º DA ‘ERA’ ANTÓNIO SALVADOR

A.F. BRAGA>>24

FUTSAL SOLIDÁRIO>>27

Francisco Branco
regressa ao Torcatense

UMinho recebe jogo
para ajudar a APPACDM

FUTEBOL AMADOR>>25

ANDEBOL>>28

Penela é bi-campeão
do Vale do Cávado

ABC disputa títulos
de juvenis e infantis

SP. BRAGA

NOVA ÉPOCA

É hora de José Peseiro
O novo treinador do Sp. Braga, José Peseiro, é hoje oficialmente
apresentado, numa conferência marcada para as 12 horas.
> carlos costinha sousa

Chegou a hora de José Peseiro.
O novo treinador do Sporting
Clube de Braga é hoje apresentado oficialmente pelo clube, numa conferência de imprensa
agendada para as 12 horas.
O treinador é o substituto de
Leonardo Jardim no comando da
equipa técnica arsenalista e é o
11.º técnico contratado por António Salvador para assumir a a
liderança da equipa em onze

anos de liderança do clube.
José Peseiro chega a Braga e
sabe que vai contar com o auxílio de uma equipa técnica que,
pelo menos parte dela, conhece
bem os cantos à casa. Fernando
Couto foi o escolhido para assumir o cargo de adjunto do novo treinador e regressa a Braga,
poucos meses depois de ter
abandonado o cargo de manager
para assumir uma experiência de
treinador principal na Índia.
À equipa junta-se também Jor-

ge Vital, considerado por muitos
como um dos melhores treinadores de guarda-redes a nível
nacional e outro homem que é
da casa. A nova equipa técnica
do Sp. Braga fica completa com
duas caras novas no clube:
Eduardinho e Alexandre Santos.
José Peseiro começa já de imediato a preparar a nova temporada e recorde-se que tem uma
série de casos pendentes no
plantel, aos quais terá que dar,
certamente, o seu aval.

DR

José Peseiro é hoje oficialmente apresentado como treinador do Sp. Braga
Publicidade
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> Sequeirense FC realiza hoje uma assembleia geral para apresentação de listas candidatas à direcção.
TRÊS TEMPORADAS DEPOIS DE SAIR DO CLUBE

A.F. BRAGA

I DIVISÃO DISTRITAL

Francisco Mendes

Francisco Branco
regressa ao Torcatense
Está encontrado o sucessor de Ricardo Silva no comando técnico do Torcatense. Francisco
Branco regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter saído do clube há três épocas.
> carlos costinha sousa

Foram três épocas de interregno
e agora Francisco Branco está de
regresso ao comando técnico do
Torcatense, assumindo o lugar
deixado vago por Ricardo Silva,
técnico que transitou para os juniores do Vitória de Guimarães.
Três épocas depois, Francisco
Branco regressa a uma casa que
bem conhece, mas com a consciência de que tudo está bem diferente.
“Três temporadas depois regresso ao comando técnico do
Torcatense e com a ambição de
sempre, ou seja, vencer. Aceitei
o convite da direcção porque
este é um clube que me diz
muito e também porque o projecto que me apresentaram é aliciante. Sei que encontro agora

DR

Três temporadas depois, Francisco Branco regressa ao Torcatense

um clube mais organizado e que
luta por vencer as competições
em que está inserido, o que é algo aliciante”, referiu o treinador,
explicando também a razão que
o levou a aceitar o convite.

As metas de Branco para este
Torcatense são claras e ambiciosas. O clube é um histórico
do futebol distrital, habitualmente caminha sempre entre os
primeiros classificados da Di-

visão de Honra da AF Braga e é
esse trajecto que o técnico quer
continuar a manter.
“Quanto a objectivos, a direcção apenas me pediu para conseguir sempre o melhor possível
e esse melhor possível passa por
andar sempre perto dos primeiros lugares. Claro que tenho ambição e se a direcção pede o melhor possível, eu traço para mim
a meta de conseguir fazer e alcançar sempre mais e melhor. Se
estou em terceiro quero lutar pelo segundo, se estou em segundo
procuro o primeiro lugar. É
nesse sentido que vamos trabalhar neste Torcatense”, afirmou.
O novo treinador vai agora reunir-se com a direcção do clube
para decidir a sua equipa técnica
e começar a preparar a nova
temporada.

“Neste momento ainda está tudomantém-se
muito verde e não temos aindana
umaliderança
equipa técnica definida.
Também ainda não vimos bem
do Martim
analisamos
qualquer situação do
plantel. Vamos agora reunir e
começar
a tratar
devai
tudo
no senFrancisco
Mendes
mantertido
tempora-sede
napreparar
liderança adanova
direcção
do
daMartim
da melhor
o mais
por, peloforma
menos,e mais
rápido
possível”,
finalizou.conum mandato.
O presidente
firmou a sua permanência com
grande parte da sua direcção,
mas apela para que apareça
gente nova no clube.
“No fim da época passada queria que alguém assumisse o
clube, mas não apareceu ninguém e por isso volto a assumir
a presidência com cerca de 90
por cento dos elementos da minha direcção. Mantém-se a nossa força de trabalho, mas precisamos de mais gente nova para
ajudar”, referiu o presidente,
acrescentando que relativamente à nova temporada ainda nada
está decidido: “vamos agora
realizar a tomada de posse e
também começar a preparar a
nova época. Queria apenas lembrar todos os adeptos do Martim e todos os martinenses que
o Martim desceu de divisão,
mas não decresceu. Estamos
maiores. Estivemos oito anos
sem camadas jovens e agora já
temos mais de cem miúdos nos
escalões mais novos”.

CAMPEONATO DA EUROPA DE FUTEBOL 2012

‘Rola a bola’ no Europeu da Polónia e Ucrânia
> c.c.s.

Estão hoje de regresso as grandes emoções do futebol europeu,
com o arranque do Campeonato
Europeu 2012, prova que se disputa na Polónia e Ucrânia e na
qual as 16 selecções nacionais
que garantiram apuramento para
esta fase ﬁnal, procuram caminhar em direcção à ﬁnal e à glória da conquista do troféu.
Hoje, dia de estreia, entra em
campo uma da equipas da casa.
A formação do Polónia defronta
a equipa da Grécia, a partir das
17 horas, na partida que marca o
início deste campeonato europeu. O primeiro jogo, entre polacos e helénicos, abre as hostilidades e o dia um do Euro 2012
encerra com o confronto sempre
interessante - pela história que
envolve os dois países -, entre
Rússia e República Checa, com

DR

Selecção nacional portuguesa entra amanhã em acção, contra a poderosa Alemanha

início às 19.45 horas.
Amanhã entra em campo a
equipa de todos nós. Portugal es-

treia-se no segundo dia de competição e logo com um confronto com a poderosa Alemanha. A

equipa germânica é, habitualmente, uma das favoritas à conquista do troféu, mas os por-

tugueses já provaram, por diversas vezes, que têm capacidades e
argumentos para contrariar os
bávaros.
O jogo entre Alemanha e Portugal tem o seu início marcado
para as 19.45 horas, no estádio
de Lviv. Antes da entrada em
acção da equipa das quinas,
pelas 17 horas entram em campo
as outras duas selecções adversárias de Portugal no grupo B da
competição. Holanda e Dinamarca estreiam-se também no
Euro 2012 neste segundo dia de
prova.
Apesar de jogar depois contra a
Alemanha, a selecção portuguesa estará, certamente, atenta a
este confronto entre holandeses
e dinamarqueses, não só para ver
o potencial das duas equipas,
mas também para ver se o resultado da partida é o que melhor
serve as aspirações lusitanas.
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FECHO DE ÉPOCA COM JOGO
DE CAMPEÕES E SELECÇÃO
O encerramento da época desportiva do
Campeonato do Vale do Cávado realiza-se esta noite com um jogo de futebol
entre os campeões — GD Penela — e
uma selecção composta pelos melhores
jogadores de todos os clubes presentes
nesta prova. O jogo realiza-se no campo
do GD Adaúfe, pelas 21 horas, e no final
é a cerimónia da entrega de troféus.
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JOÃO BAPTISTA
FOI O MELHOR ÁRBITRO
João Baptista (Camaradas) foi distinguido como o melhor árbitro da competição. Em segundo lugar ficou Francisco
Aguiar (Malmequeres) seguido de
António Braga (Barros). Na classificação
de fiscal de linha, José Gomes e Tiago
Abreu, ambos dos Camaradas, foram os
melhores classificados. Em 3.º lugar
ficou Luís Silva (Barros).

CLÁUDIO MARTINHO (ADN) FOI
O MELHOR MARCADOR DA PROVA
O atleta do ADN, Cláudio Martinho,
sagrou-se no melhor marcador do Campeonato do Vale do Cávado, com 42
golos apontados. A lista dos marcadores
referente à temporada é a seguinte:

3.º Bruno M. Ribeiro (Jacarés) 19 golos

1.º Cláudio Martinho (ADN)

42 golos

9.º José Paulo (Malmequeres) 14 golos

2.º Jorge Vieira (Juv. Real)

32 golos

10.º Bruno Lopes (Amigos)

4.º Luís Ramos (Penela)

19 golos

5.º Emanuel V. (Camadaras)

18 golos

6.º Luís Fernandes (Penela)

18 golos

7.º Ruben Gomes (Dukes)

18 golos

8.º Vítor Bogas (Leões)

16 golos

13 golos

VIII CAMPEONATO DO VALE DO CÁVADO

FUTEBOL

G.D. Penela campeão pelo
segundo ano consecutivo

A força de um campeonato
que nasceu pelos próprios clubes

AMADOR

O Campeonato do Vale do Cávado reúne 17 clubes, sendo a
esmagadora maioria do concelho de Braga, mas também há
clubes do concelho de Amares. Esta competição nasce da
força dos próprios clubes, com voz activa na organização da
própria competição. Os primeiros passos foram dados pelo
Leões de Santa Lucrécia e a prova ganhou dimensão tal que
até já se chegou a pensar noutros voos. “A ideia passa por
manter estes clubes, todos os anos há clubes que querem
entrar mas não queremos perder o controlo e alargar o
campeonato está fora de questão. Já pensamos em fazer uma
taça pelo meio, mas seria sobrecarga de jogos e são sempre
jogos arriscados. Por isso, vamos manter como está”,
salientou José Oliveira, o porta-voz dos clubes que estão em
competição no Campeonato do Vale do Cávado. Acrescenta
José Oliveira que “este campeonato nasceu para fugir aos
torneios e manter uma competição mais frequente, mas
sempre na óptica de um desporto saudável e com fair-play”
situação que dá conta pela positiva tendo como reflexo a
colaboração dos clubes.
De resto, a dimensão desta prova, apesar do seu amadorismo,
começa a destacar-se pela região.

O Grupo Desportivo de Penela sagrou-se ‘bi-campeão’ do Campeonato
do Vale do Cávado, uma prova destinada a equipas de futebol amador.

Rua Damião de Góis, 178 - 4700-028 Maximinos - BRAGA
tlm. 939 042 514 • tlf. 253 261 741 • offsidedesportos@gmail.com
DR

Equipa do Grupo Despotivo de Penela foi o grande vencedor do Campeonato de Vale do Cávado

CAMP. VALE DO CÁVADO
J

R E S U LTA D O S

> paulo machado

O Grupo Desportivo de Penela dependia só de si para festejar o título
no Campeonato do Vale do Cávado
e não vacilou, triunfando sobre o
Leões de Santa Lucrécia (0-4) na
última jornada e assim garantiu a
liderança na prova, pelo segundo
ano consecutivo.
Este clube, da freguesia da
Adaúfe, reúne um grupo de “amigos” que desde a primeira edição
do torneio marcam presença de
uma forma assídua, destacando-se
dos demais adversários ao longo
das últimas duas edições. O plantel
reúne um leque de jogadores amadores, que treinam apenas uma vez
por semana, e aos domingos entram
em campo para “ganhar todos os
jogos”. Equipa reúne pessoas dos
distintos sectores profissionais,
desde estudantes, operários a engenheiros. “O mais importante é a
união que se criou neste grupo”,

lll
Equipa do Grupo Desportivo
de Penela é treinada por um
jovem de 25 anos e reúne
jogadores dos diversos
sectores de actividade
profissional: desde estudantes, operários a engenheiros.
aponta Paulo Dias. Operário de
Máquina, de profissão, Paulo Dias,
25 anos, é o treinador da equipa e
mostra-se orgulhoso pelo título alcançado pelo Grupo Desportivo de
Penela. “Preparámos esta equipa
sempre no sentido de ganhar o
campeonato. Só fazia sentido andar
aqui com a ambição de ganhar o
campeonato”, apontou, Paulo Dias
que deixou de jogar na época passada estreando-se nas lides de
treinador. “Foi uma experiência
positiva, porque os nossos objec-

tivos foram conseguidos, mas deve-se tudo aos jogadores”, salientou Paulo Dias.
O jovem técnico aponta que Amigos E. Noval e Jacarés deram luta
até ao final, mas destaca que no
confronto directo “o Penela foi
melhor” e daí a justiça neste título.
Apesar de se tratar de uma prova
amadora, há encargos para assumir
na vertente financeira e nesse sentido o GD Penela tem como suporte
as receitas de um bar. Os jogos (e
treinos) decorrem no Campo de
Águas Santas (Póvoa de Lanhoso),
pelo qual conseguiram um aluguer
a baixo custo. “Há alguns patrocinadores que nos apoiam e pessoas
que ajudam e isso é importante
para manter este projecto”, contou
Paulo Dias ao ‘Correio do Minho’.
Quanto ao campeonato, o treinador
do Penela é da opinião que “está
mais competitivo, porque as equipas revelam maior cultura e respeitam-se mutuamente”.

Barros FC, 1 - ACR Fiscal, 3
L.StªLucrécia, 0 - Penela, 4
Dínamo, 4 - EU Barreiro, 1
J. Gualtar, 1 - Jacarés, 6
J.Real, 0 - Malmequeres, 2
SCOT, 2 - ADN, 8

1. GD Penela

V

E

JOR. 34
D

M

S

P

32 25 5

2 105 34 80

2. Amigos E.Noval 32 24 6

2 85 28 78

3. Jacarés FC

32 24 5

3 108 34 77

4. A.D.N.

32 21 3

8 88 41 66

5. L.Sta. Lucrécia 32 19 7

6 65 34 64

6. Malmequeres

32 14 5 13 65 52 47

7. Dukes FC

32 12 7 13 61 55 43

8. Dínamo FC

32 12 5 15 49 52 41

9. ARC Caires

32 10 9 13 58 74 39

Campeão

10. ACR Fiscal

32 10 8 14 42 49 38

GD Penela

11. Barros FC

32 10 7 15 52 69 37

Imparáveis,2-ARCCaires,2
Amigos EN,5-Camaradas,0
FOLGA: Dukes FC
FINAL

12. Juventus Real 32 10 7 15 58 80 37
13. Camaradas

32 10 4 18 48 76 34

14. Imparáveis FC 32

7 6 19 44 82 27

15. Juv. Gualtar

32

5 9 18 39 77 24

16. EU Barreiro

32

5 1 26 36 102 16

17. SCOT

32

2 5 25 39 108 11
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> Provas de acesso aos campeonatos nacionais decorrem este sábado em Tomar.
JOÃO RICARDO SILVA FOI O MELHOR ÁRBITRO DO ANO 2011/2012

A. F. BRAGA

“A pressão dos grandes jogos
é sempre um sinal de motivação”
Tem apenas 24 anos, mas já está no mundo da arbitragem há uma dezena de anos.
João Ricardo Silva, natural de Braga, foi o melhor árbitro da 1.ª categoria distrital na
A. F. Braga e amanhã vai efectuar as provas decisivas de acesso aos quadros nacionais.
> paulo machado

O árbitro João Ricardo Silva, estudante no Curso de Contabilidade, cumpriu um dos principais
objectivos que tinha delineado
para a sua carreira de árbitro ao
classiﬁcar-se no primeiro lugar
da categoria distrital. Satisfeito,
depois de ter conhecimento da
classiﬁcação nacional, mas ao
mesmo tempo cauteloso. “Temos ainda de cumprir as provas
de acessso aos nacionais e nada
disto fará sentido se não conseguir passar essas provas”,
salientou Ricardo Silva ao ‘Correio do Minho’. Amanhã é o dia
decisivo, estando previsto a realização das provas físicas e teóricas em Tomar.
O jovem árbitro faz um balanço positivo da época que
chegou ao fim e mostra apetência pelos grandes jogos. “Gosto
de estar sempre nos grandes jogos, aqueles que são mais decisivos. A pressão pode ser grande

ROSA SANTOS

Ricardo Silva com presidente do CA, na final da Taça A. F. Braga

mas abre sempre o apetite a
qualquer árbitro”, contou. O jogo que mais marcou? “Há vários
jogos, mas deu-me muito prazer
estar a arbitrar o penúltimo jogo
do campeonato entre o Santa
Eulália e Torcatense, que consagrou o Santa Eulália como
campeão, porque estava uma
moldura de três mil pessoas num
jogo de futebol regional e nunca
tinha passado por uma situação
deste género. Quando entrei em
campo, se não fosse pelado, tinha a sensação que estava a dirigir um jogo de I Liga”, apontou.
Desde então o árbitro bracarense marcou, ainda, presença
na final da Taça A. F. Braga. A
época acabou por ser desgastante, ultrapassando a centena de
jogos. “Pela primeira vez ultrapassei os cem jogos numa só
época, conto com 120 jogos.
Para além de ter muitos jogos,
também fui escolhido para fazer
bons jogos e nesse aspecto é importante valorizar o Conselho de

FUTEBOL
Arbitragem porque essas
nomeações são uma forma de
motivar os árbitros”, apontou
João Ricardo Silva.
Neste sentido, João Ricardo
Silva aponta que “o apoio do
Conselho de Arbitragem e as
condições que eles nos proporcionaram ao longo da época com
a implementação do centro de
treinos com preparador físico e
fisioterapeuta, de modo a estarmos melhor preparados para dirigir os jogos, também ajuda a
valorização da arbitragem”.

João Ricardo
Silva começou a
arbitrar jogos por influência do pai, Joel
Dias, que chegou ao
principal escalão
nacional.
O sucesso de um árbitro — refere — “é muito trabalho” e
“ainda a importância de ter uma
boa equipa”. Por isso, partilha
com os colegas de equipa. “O
Dany e o Rui fizeram parte da
minha equipa e ajudaram-me
muito. O Dany já anda cá há
quatro ou cinco anos e o Rui
apenas tirou o curso no ano passado. Foi uma aposta de risco,
que muita gente disse para eu
não fazer, mas fiz o tempo deu-me razão”, referiu.

JOÃO RICARDO SILVA

“Nunca desrespeitei nenhum
treinador, jogador ou director”
> p. m.

João Ricardo Silva assume que
tem uma relação normal com
qualquer agente do futebol e
confessa que recebeu diversas
mensagens de congratulações
quando foi conhecida a classiﬁcação desta época. “Tenho uma
relação normal com qualquer
agente de futebol. Nunca desrespeitei um treinador, jogador ou
director. A prova disso é que, depois de ser conhecida a classiﬁcação, fui contactado por vários
treinadores, e mesmo directores
de clubes, a darem-me os parabéns. E isso acontece porque
tive sempre uma boa relação
com todos os agentes do futebol,

nem podia ser de outra forma.
Por isso mesmo, recebi mesmo
muitas mensagens de parabéns
relacionadas com pessoas do
futebol”, confessou o jovem árbitro ao ‘Correio do Minho’.
No contacto com os demais
colegas da arbitragem, lembra
que a palavra que mais ouviu foi
“finalmente” porque há alguns
anos que tenta chegar ao topo da
arbitragem distrital. E dá conta
que a expectativa era enorme.
“Já ao longo da época havia dirigentes que diziam que eu merecia subir de escalão, transmitindo essa opinião mesmo quando
acabavam de perder o jogo e isso é gratificante. Tudo se deve a

uma relação de respeito”, lembrou Ricardo Silva.
Guarda-redes que deu árbitro
João Ricardo Silva singrou no
futebol como árbitro, mas a sua
primeira experiência foi a guarda-redes. Chegou a jogar numa
equipa dos 10 aos 14 anos, altura
em que decidiu tirar o curso de
árbitro, seguindo as pisadas do
pai, Joel Dias. “Fui chamado
para o primeiro jogo na Honra,
para substituir o assistente da
equipa do meu pai, num BritoArões, ainda estava a acabar o
curso. O jogo correu bem, apesar de alguns nervos que era natural”, recordou.

DR

João Ricardo Silva na entrevista ao ‘Correio do Minho”
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> Ajudar a APPACDM é o grande objectivo desta iniciativa que se disputa durante a tarde de hoje.
EVENTO ORGANIZADO PELA E.S. PÓVOA DE LANHOSO

Futsal
solidário
na UMinho
Numa inciativa que tem como objectivo angariar fundos para ajudar a APPACDM, várias
personalidades participam num jogo
de futsal solidário na Universidade do Minho.
> redacção

O Pavilhão Gimnodesportivo da
Universidade do Minho acolhe,
durante a tarde de hoje, uma iniciativa solidária que tem como
intuito ajudar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental.
A Escola Secundária da Póvoa
de Lanhoso, inserida no projecto
europeu ‘Connecting Classrooms’ e com o apoio do British
Council, Direcção Geral de Educação, Instituto Português do
Desporto e Juventude, a Universidade do Minho, várias escolas
do norte do país e uma série de
patrocinadores, organiza uma
tarde diferente que promete
grande animação, com um programa extenso e que conta com
a participação de diversas personalidades ligadas ao desporto
nacional e não só.
A tarde, que vai contar com diversas actuações e performances
das várias escolas envolvidas
nesta actividade, tem como ponto central um jogo de futsal
solidário que junta diversas personalidades (ver caixa) em duas

equipas que se defrontam amigavelmente e em jeito de brincadeira, com o intuito de apoiar
e ajudar a causa da APPACDM.
A animação, antes do jogo e no
intervalo, é assegurada pelos alunos e professores das escolas do
ENA Cluster (núcleo do norte do
país do projecto Connecting
Classrooms), aos quais se juntam também as escolas EB 2,3
Francisco Sanches, Lamaçães,
André Soares, Secundárias D.
Maria II, Sá de Miranda, Profitecla e Colégio Teresiano, que
também se fazem representar no
evento com a participação de alguns dos seus alunos e professores.
Recorde-se que o projecto
‘Connecting Classrooms’ permitiu a formação de jovens líderes
e o envolvimento de muitos outros alunos que terão um papel
activo nesta actividade que tem
também como objectivo, que os
envolvidos interiorizem a importância de, no futuro, se mobilizarem por causas solidárias e
que se consciencializem para o
facto de que a sua participação
ajuda a fazer a diferença.

Extenso programa anima a tarde
Este evento, para além do jogo de futsal solidário entre diversas personalidades do desporto e não só, conta ainda com uma série de actuações e performances que prometem animar esta tarde de cariz solidário
em prol da APPACDM. Assim, ao longo da tarde, vão actuar:
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso
Escola Secundária das Taipas
Escola EB2,3 André Soares
Escola EB2,3 de Matosinhos
Escola EB2,3 de Mosteiro e Cávado
Escola Secudária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves
Grupo de Bombos da APPACDM

FUTSAL

SOLIDARIEDADE

Personalidades prontificaram-se para ajudar
Este evento conta com a participação de uma série de personalidades, que compõem as seguintes duas equipas:
EQUIPA 1
- Jorge Braz (Seleccionador Nacional de Futsal);
- Agostinho Oliveira (Treinador de Futebol);
- Neno (EX-jogador Vitória de Guimarães);
- Rui Tata (Escola de Futebol Fair Play);
- João Cardoso (EX-jogador Sp. Braga);
- Barroso (EX-jogador Sp. Braga);
- Luís Rodrigues (Comité Organizador do Mundial);
- 3 alunos ligados ao Projeto Connecting Classrooms.

EQUIPA 2
- Pedro Dias (Vice presidente da FPF);
- Jorge Borges (Treinador de Andebol Águas Santas);
- Carlos Resende (Treinador de Andebol ABC);
- Armando Fitas (Professor de Dança do Populum);
- Melissa (Selecção Nacional de Futebol Feminino);
- Carlos Silva (Administrador dos SASUM);
- Helder Castro (Presidente da AAUM);
- 3 alunos ligados ao Projeto Connecting Classrooms.

Paulo Paraty prontificou-se para ser o árbitro deste jogo de futsal solidário.
Publicidade

28 // Correio do Minho 8 de Junho 2012

24 de Março 2012 Correio do Minho // 23

> “O que vier por acréscimo é óptimo”, considera José Vieira, treinador dos juvenis.
HOJE ÀS 21H00 PAVILHÃO SÁ LEITE RECEBE JOGO FC PORTO-ABC “A”

ANDEBOL

FASES FINAIS

ABC disputa títulos de juvenis
e infantis no Flávio Sá Leite

lll
“Maior parte dos nossos
jogadores estarão em
melhores condições
de disputar o título
no próximo ano.”

Pavilhão Sá Leite acolhe até domingo finais dos ‘nacionais’ de infantis e juvenis. Para os
pupilos de Nuno Cardoso e de José Vieira o factor “casa” pode ser decisivo.
> redacção

“O objectivo de chegar a esta
fase está atingido. O que vier por
acéscimo é óptimo”. José Vieira,
treinador do ABC, comenta assim a fase final do ‘nacional’ de
juvenis em andebol que decorre,
entre hoje e domingo, em Braga,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.
A formação bracarense tem como adversários o FC Porto e o
Sporting, defrontando os portistas hoje às 21 horas e os “leões”
domingo às 15 horas. Amanhã
azuis e brancos e sportinguistas
medem forças entre si, em jogo
com início às 17 horas.

DR

Equipa de juvenis é treinada por José Vieira

O treinador do ABC, que foi
comojogador neste escalão
campeão nacional, reconhece a
vantagem de jogar em casa. Mas
também admite que, face aos
adversários, os juvenis do ABC
ainda não atingiram o mesmo
nível de maturidade.
“O FC Porto e o Sporting também têm equipas muito boas. E
estou com fezada, mas vai ser
difícil. Este é um escalão em que
jogam nascidos entre os anos
1996 e 1994. A maior parte dos
nossos jogadores nasceram em
1995 e estarão em melhores
condições de disputar o título no
próximo ano”, observa, considerando ainda que o FC Porto
“tem seis ou sete na selecção nacional, que são altos e fortes”.

Publicidade

Infantis defrontam hoje Águas Santas,
amanhã o Benfica e domingo o Évora
Hoje às 10.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, vai ter lugar o jogo de
andebol entre ABC de Braga e Águas Santas, a contar para a fase final do
campeonato nacional de infantis. O ABC defronta amanhã pelas 15 horas
o Benfica e domingo, às 10.30 horas, o Évora Andebol Clube.

DR

Equipa de infantis, orientada por Nuno Cardoso

Juvenis B disputam subida em Tarouca
A equipa B de Juvenis do ABC, orientada por Rui Barreiras, chega à fase
final com o olhar na 1primeira divisão. Os academistas consideram
que há dois anos “perderam na secretaria” a subida garantida em campo.
Agora, os Juvenis B prometem o mesmo trabalho que os levou à final
de Tarouca. O ABC discute, este fim-de-semana, o título nacional e a
sonhada subida de Divisão, numa missão que FC Infesta, GC Tarouca e
NAAL Passos Manuel prometem dificultar, no Municipal de Tarouca.
Hoje, 21h00, ABC de Braga “B” – FC Infesta
Amanhã, 17h00, GC Tarouca – ABC de Braga “B”
Domingo, 10h00, ABC de Braga “B” – NAAL Passos Manuel.
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> Após as finais, o Troféu Reitor 2012 terminou com a entrega das medalhas aos vencedores.
UNIVERSIDADE DO MINHO

TROFÉU REITOR

Vencedores

Dia de vencedores, muita
festa e fogo de artifício
A 17.ª edição do Troféu Reitor encerrou em grande festa, muita alegria, muito desportivismo
e fogo-de-artifício.

DR

Final do futsal feminino foi vivida com grande emoção e decidida apenas nas grandes penalidades
>ana marques

O

evento contou com um
imenso público que ajudou à festa, apoiando as
suas equipas e vibrando nos momentos altos. A vontade de vencer dos finalistas era muita, e
quem assistiu aos jogos logrou
grandes momentos desportivos,
com bons executores, com a garra demonstrada, e principalmente com o grande espírito do Troféu Reitor, a atitude de Fair Play
demonstrada entre os participantes, pois o importante e a ‘alma’
do evento é a participação desportiva que junta através do desporto, estudantes, funcionários e
antigos alunos em várias modalidades.
Foi em ambiente de grande alegria, com o colorido das claques
apoiantes, com um ‘barulho’ ensurdecedor que terminaram as
comemorações de mais uma edição do Troféu Reitor, depois de
cerca de três semanas da competição desportiva de mais prestígio intra-muros que junta através do desporto a maioria dos
cursos da UMinho.
Organizado pelos Serviços de
Acção Social da Universidade
do Minho (SASUM), a cerimónia contou com a presença do
Vice-reitor da UMinho, José
Mendes, do Administrador dos
SASUM, Eng. Carlos Silva, do
Vice-presidente para o desporto

da AAUM, João Costa, do
Administrador da FADU, Pedro
Almeida, do Presidente da Associação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira, do Presidente
do Conselho de Arbitragem de
Braga, Admar Correia, do Vicepresidente da Associação de
Futebol de Braga, Pedro Sousa,
do Director do Departamento
Desportivo e Cultural da UMinho, Fernando Parente, entre
outros.
O Complexo Desportivo Universitário da UMinho em Gualtar, foi o palco do evento que iniciou com as finais de Andebol,
Futsal Feminino, Basquetebol e
Futsal Masculino, as quais antecederam a Cerimónia de Encerramento, que decorreu logo após
o término da última final, com a
entrega de prémios aos vencedores individuais e coletivos, de
um lugar no pódio desta edição,
nas várias modalidades.
A primeira final da tarde colocou frente a frente os dois finalistas da modalidade de Andebol
- Licenciatura em Engenharia
Informática (LEI) e Engenharia
Civil. LEI que era detentora do
título não conseguiu a renovação
frente à forte equipa de Civil que
acabaria por vencer a partida por
21-20. Esta foi uma final bastante emotiva em que LEI iniciou
da melhor forma colocando-se
na frente do marcador, mas a entrada de Humberto Gomes (jo-

gador da seleção nacional) na
equipa de Civil a meio da primeira parte veio equilibrar as
equipas e repor o equilíbrio no
jogo. Civil recuperou da desvantagem e ao intervalo as equipas
encontravam-se empatadas (1313).
No recomeço da partida Civil
entrou melhor, com um jogo
mais objetivo e ataques mais assertivos, alcançou uma vantagem confortável. LEI atacava
muito, mas frente a Humberto
Gomes a baliza ficava pequena
demais e a bolas teimavam em
entrar. Aquando da saída do
guarda-redes de Civil para descanso, LEI voltava a recuperar
da desvantagem mas mesmo assim não alcançaria a vitória que
acabou por sorrir a Civil que
venceu pela diferença mínima
(21-20). Desta forma civil tornou-se o campeão do Troféu Reitor 2012.
No futsal feminino, as protagonistas da noite foram Engenharia
Civil e Engenharia de Materiais.
Duas equipas estreantes em finais que vieram do Campus de
Azurém. Esta foi sem dúvida a
final mais emotiva do dia, entre
duas equipas muito equilibradas
que tudo fizeram para arrecadar
o título, proporcionando desta
forma uma grande partida onde
as emoções estiveram ao rubro e
só nos penalties se decidiu a partida que Civil acabou por vencer

por 4 bolas a 3.
No basquetebol os grandes finalistas foram a Licenciatura em
Engenharia Informática (LEI) e
Economia, sendo que LEI apresentava-se este ano como detentora do título e por isso como a
mais forte candidata à vitória final, algo que se veio a confirmar
com um resultado final de 56-41
favorável a LEI, premiando a
equipa mais forte e equilibrada
de todo o torneio. Engenharia
Biológica e Gestão foram os
protagonistas da última final da
noite, o futsal masculino. Uma
grande partida de futsal que juntou duas equipas muito equilibradas que deram um grande espetáculo até ao apito final do
árbitro, o qual soou atribuindo a
vitória a Gestão que venceu o
jogo por 3-2, arrecadando o
‘ceptro’ para o seu curso.
No final o ambiente festivo era
contagiante, vencedores, vencidos e claques apoiantes cantavam, gritavam, festejaram e felicitavam os adversários, sobretudo festejava-se a participação
em mais este Troféu Reitor
2012.
No final, o Vice-reitor, José
Mendes felicitou todos os vencedores, todos os vencidos, e toda a organização referindo que
“estes são os nossos jogos olímpicos, dos quais se fica com pena quando terminam, mas para o
ano há mais”, afirmou.

Nas modalidades de raquete, a
medalha de bronze no Ténis e
Squash foi para: Raul Falcão
(Eng. Materiais) e José Ramalho
(AFUM). A medalha de prata foi
para: Guilherme Rodrigues (LEI)
e António Ferreira (AFUM). Os
campeões foram: António Sousa
(Biologia Aplicada) e Marco
Sartei (AAEUM). No badminton,
na vertente feminina, Joana
Sousa (OCV), Mariana Marques
(MIEPolíme-ros) e Joana Amaral
(MIECivil) foram as vencedoras
das medalhas de bronze, prata e
ouro. No masculino os vencedores foram: Nuno Sá (Mestrado
Finanças), Jorge Carvalho (MIEEletrónica) e Rui Almeida (MIEMecânica).
Na modalidade de Bilhar Tiago
Cruz (Geografia) e Pelayo Teixeira (Ciências da Comunicação)
arrecadaram o bronze, Bruno
António (Eng. Civil) foi prata e
Carlos Romano (LEI) ouro.
No ténis de mesa, na vertente
masculina Pedro Castro (LTSI),
Hamidreza Salehian (Doutoramento Eng. Civil) e Tiago Abreu
(Gestão) foram bronze, prata e
ouro. No feminino, Rita Silva
(Direito) foi medalha de prata e
Marta Henriques (Bioquímica)
foi ouro.
No Xadrez, o grande campeão
foi André Dias (Mestrado em
Biofísica), David Fernandes (Licenciatura Música) foi prata e
João Peixe (Doutoramento Cultura Clássica) foi bronze.
No Voleibol de Praia foi eleito
MVP, Alexandro Oliveira (AFUM).
A medalha de bronze foi para
MAP-I, prata para Eng. Biomédica e a grande vencedora deste
ano foi para a AFUM.
No Andebol foi eleito melhor jogador Luís Sarmento (Eng. Electrónica), melhor Guarda-redes,
foi Amadeu Andrade (LEI), e
prémio Fair Play foi para a equipa de Medicina. A medalha de
bronze foi para Eng. Electrónica,
prata para LEI e o ouro para Eng.
Civil.
No futsal feminino, o prémio
Fair Play foi para Eng. Biomédica, a medalha para melhor jogadora foi para Vânia Rego
(Eng. Materiais), melhor guarda-redes foi para Rita Sá Ribeiro
(Eng. Civil), a melhor marcadora
foi Vânia Rego (Eng. Materiais).
A medalha de bronze foi para
Eng. Biomédica, a prata para
Eng. Materiais, e o ouro foi entregue a Eng. Civil.
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Excelente Moradia T3 a 500m de Praia!

Apúlia - Esposende

T3 perto do centro
Com elevador, garagem e roupeiros embutidos.
Muito estimado, bom investimento!
3395

53.500€

VO
NO
T1 + 2, bom para investimento
na Rua D. Pedro V.
Venha conhecer.
4154 - 50.000€

E
PR

ÇO

Se pretende tranquilidade e
qualidade de vida, não perca
esta Opor tunidade!

Moradia individual em Lomar!
A 2 minutos do nó A3/A11! Hab. toda
num piso! Sótão com 80m2 com altura
total! Zona muito calma!
3816 - 225.000€

www.remax.pt/123311001-233

Por 265.000€

RE/MAX BUSINESS - AMI - 7132 - Rua Conselheiro Bento Miguel, n.º15 - 4710-294 Braga

Líder em Serviços Imobiliários

www.remax.pt/cdantas
CANAL MEO 534343
WWW.facebook.com/carlosdantas.remax
(Junto à Câmara Municipal)
Skype= caldantas

Loja N.º 1 de Vendas em Braga

APARTAMENTOS
T1 – T2 – T3 – T4 NOVOS
UNIVERSIDADE DO MINHO
GUALTAR

ID: 122811021-225

Desde €78.900, até €122.500 (T4)

A sua melhor opção em Gualtar, quer para investimento, quer
para habitação própria. Aquecimento central completo, estores
eléctricos, garagem fechada para 1 ou 2 carros, roupeiros
embutidos, 2 elevadores, vidros duplos, gás natural canalizado,
porta de segurança, amplas áreas e vistas desafogadas.

Marque já a sua visita sem compromisso e surpreenda-se.

CONSULTE-ME E VEJA AS EXCELENTES
CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

www.facebook.pt/carlosdantas.
remaxwww.remax.pt/cdantas
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RECRUTAMOS

GESTORES DE CLIENTES
(M/F)
ZONA BRAGA E FAMALICÃO
Oferecemos:
- Comissões atrativas;
- Prémios de produtividade;
- Formação inicial e contínua;
- Perspetivas de carreira.

€ 47.500
€ 33.000
APART. T1 – FERREIROS APART. T2 – FERREIROS
Muito acolhedor, Garagem Individual, Boas Áreas, Último Andar c/ elevador
Próximo aos Acessos
Lareira. Perfeito Estado.
da Auto-Estrada!
Junto ao Solinca!
Ref. 022-3967
Ref. 022-3175

Envie a sua candidatura e CV para:
braga.slazaro@laforet.pt ou marque entrevista para o 253 220 913

Correio
do Minho.pt

LOTEAMENTO DO PADRÃO - Loteamento Urbano em Soutelo, Vila Verde
Informações e vendas:

GABINETE DE ENGENHARIA - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
- AVALIAÇÕES ACÚSTICAS
Lugar do Bom Sucesso, Rua 5, Loja 7, 4730 - 453 Vila de Prado- - Tlf./Fax: 253 926 462/939 023 292 - email: geral@sipc.pt - www.sipc.pt

E-mail: publicidade@correiodominho.pt
tlf./fax 253 272155 • tlm. 93 7041329
saserino@hotmail.com

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

ARMAZÉM EPAC
MERCADO MUNICIPAL
S. VICENTE
Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

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

Área de implantação
de 875 m².
Possibilidade de cave,
r/chão + 3 pisos.
(Ref.ª PA214)

QUINTINHA – PÓVOA DE LANHOSO
Em lote com 3000m², moradia restaurada e mobilada, com 11 quartos, 9 suites, aquec.
central, fogão de sala, coz. com electrod., bar rústico, alarme, videovigilância, piscina,
churrasqueira, rega aut. salão de jogos. Ideal para turismo de habitação. (Ref.ª Q214)

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

MORADIA
GEMINADA
S. VICTOR
Moradia tipo T5,
aquecimento central,
fogão de sala, forno
a lenha na cave
e jardim.
(Ref.ª M444)
200.000€
POSSIBILIDADE
DE PERMUTA

APARTAMENTO T3 – AREAL
Totalmente remodelado, com lareira, marquise, garagem individual,
boas áreas.
79.900€

VENDAS

T1 Lamaçães .........................................53.000€
T2+1 Areal..............................................58.000€
T2+1 Enguardas ..................................62.500€
T2 Perto do centro .............................68.500€
T2 S. Lázaro............................................68.000€
T2 Alberto Sampaio ............................69.500€
T3 Nogueira............................................65.000€
T3 Areal................................................... 69.500€
T3 Retail Park ........................................72.500€
T3 S. Vicente ..........................................90.000€
T4 Lamaçães .........................................85.000€
T5 Sé.......................................................120.000€
Mor. Banda Nogueira T4 ..............230.000€
Armazém Real .......................................54.000€
Loja Nogueiró, 104m2......................85.000€

ARRENDAMENTOS
926 014 179

T2 Lomar, cond.inc ......................................................275€
T2 S. Victor, coz.equip ................................................300€
T3 S.Vicente, cond.incl................................................300€
T3 S. Vicente, cond.incl ..............................................315€
T3 Lomar, cond.incl .....................................................320€
T3 Dúplex S.Vicente.....................................................350€
T3 S. Victor, gar.ind .....................................................370€
T3 Sé, cond.incl.,gar.ind .............................................450€
T4 S.Lázaro......................................................................450€
T5 Dúplex S.Vicente..................................................2250€
Andar moradia T3 Dume..........................................450€
Loja Centro 24m2........................................................320€
Loja 220m2 S. Lázaro ...............................................700€
Loja 240m2 S. Victor ..............................................1100€
Escritório Centro 60m2 ............................................300€
Escritório Centro 105m2.........................................420€
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BARCELOS

Candidatura à Formação de
INSPECTOR DE VEÍCULOS:
* 12.º ano concluído, com disciplinas de matemática,
e Física (Físico-Química), pelo menos no 10.º ano;
ou
* Formação Profissional com equivalência ao 12.º
ano, onde no programa curricular constem módulos
de Matemática, e Física (Físico-Química);
Sem este requisito os candidatos não podem ser propostos à licença de inspector de veículos, pelo que as
suas candidaturas não serão aceites.
Todas as despesas de formação para obtenção da
Licença de Inspector são da responsabilidade da
empresa.
Assim, solicitamos CV, e o envio da respectiva
Certidão de Habilitações para análise, para o email:
ctib.rh@gmail.com

T1 JUNTO À MAKRO
Como novo, 2.º andar
c/ elevador e garagem.
Cozinha equipada, quarto com
roupeiro, sala com varanda e
vistas para Bom Jesus.
Preço 55.000€

Tel: 933 688 992

T4 DÚPLEX
Bem Localizado, 2 salas
com lareira, ar condicionado,
aquecimento e aspiração,
terraço, gar. ind. 4 autos

174.900€
91.9869962

Ang. 7333

Lic. 3363 AMI

EXPLICAÇÕES
MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA,
GEOMETRIA DESCRITIVA, PORTUGUÊS, ETC...
DO 9.º AO 12.ºANO
253 264 555 - 931 741 321 - 969 060 901

Irmãos Oliveira Moreira
Med. Imo. Lda.
Rua Padre António Vieira, n.º 109, r/c
BRAGA - Telef. 253 617 065 (AMI 5321)

Predial Bracarense
AMI-3079

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

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

ARRENDA
T1 Mobilado Junto à U.M.,
com garagem individual. 325€
T1, com aquecimento central,
placa e forno, Rua Padre
António Vieira . . . . . . . .230€
T2 Mobilado, Junto aos
Bombeiros, com gar. ind .300€
T2 Real Junto ao Colégio da
Nossa Senhora das Graças,
cozinha com electrodomésticos
e garagem individual . . .300€
T3 Mobilado, Junto à Esc.
Alberto Sampaio, gar. ind 325€
T3 Areal com gar. ind. .265€
T3 Real com gar. ind. . .300€
Diversos apartamentos
e áreas comerciais

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

OPORTUNIDADES
T1 - Lamaçães, com Gar. individual.
Em óptimo estado, cozinha fechada,
roupeiro, lavandaria ..................43 000€
T2 - S. Victor, gar. individual todo
restaurado, roupeiro, lavand., recuperador na lareira, gás ....................55 000€
MORADIA T4, em lote de 500m2.
Bom estado, Nogueira ............198 000€

ARRENDAMENTOS
T0 - Centro cidade, coz. equip.......270€
T1 - Centro cidade..........................240€
T1 - Qta Armada mob. eq. gar ......260€
T1 - Centro, mobilado e equip. ......350€
T2 - Lamaçães, mob., equipado ....350€
T3 - Av. João XXI, mob./equip.......400€
LOJAS - Av. Porf. da Silva, várias áreas,
desde 80 a 300m2 ..........................visite
LOJA - Couteiro, 90m ....................250€
LOJA - C. C. Sta Bárbara, 45m ....190€
LOJA - Carandá,100m, 2wc ..........290€

Abertura de novas instalações

ADMITE-SE M/F
Mínimo 18 anos, p/ várias
funções. Entrada imediata.
Mínimo: 750€/1000€

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Técnico/a Auxiliar de Saúde

Impecável, aquecimento
e aspiração, pavimento em
madeira, mov. cozinha brancos,
gar. ind. 2 autos.

253 273 165 / 960 459 932

Empresa de construção civil

EMPRESÁRIO
PROCURA
COLABORADORES (M/F)
PART-TIME / FULL-TIME
Sector Bem-Estar.
tlm. 914 599 555
ou 965 116 929
Rodrigo Brandão

(Piscinas, vedações
de terreno, tanques,
estruturas, etc.)
Tlm. 919 232 765

T4 em Nogueiró

Assistente de Medicina Dentária
atlascoop.braga@gmail.com/www.atlascoop.net

EXECUTA TODO TIPO
DE TRABALHOS

Lic. 3363 AMI - Soc. 1248-APEMI • www.lusogalaica.com
Avenida da Liberdade, 545, 2.º • Tel. 253 250 150 • Tlm. 919 869 962
E-mail: lusogalaica@mail.telepac.pt • geral@lusogalaica.com

Técnico/a Auxiliar de Farmácia

Tlf. 937 412 966 - 253 834 370

Ang. 5571

GUALTAR
Moradia de Gaveto
Gaveto c/ piscina
Aceita Permuta
Ang. 7677

OPORTUNIDADE
Para investidores.
Armazém perto do centro
com ± 250m2.
Rende facilmente 400€/mês.
Por 45.000€
Equivalente a um rendimento
de 10%.

Tlm: 926 014 068
LICENÇA 5421 -AMI

PARQUE INDUSTRIAL DE ADAÚFE
RUA STO. ANDRÉ, 201
ADAÚFE - BRAGA
T. 253 628 893 • F. 253 628 894

T3 Centro
Remodelado, boas áreas,
garagem.
Ang. 7674

103.000€

T3 Nogueira
Remodelado, gar. ind.
Ang. 7681

67.000€

VENDO

ARRENDA-SE

3 PRÉDIOS
NO CENTRO

T0 - UM - Mobilado, garag. Ang. 7620 .......................................250€
T1 - Minho Center - Gar. ind. Ang. 7516 ................................240€
T1 - Braga parque - Mobilado, S/ Gar. Ang. 7680 ........265€
T2 - Maximinos - Mobilado, c/ garagem Ang. 7661 .....350€

Tlm: 926 014 168

Condomínio incluído

DIESEL
ARRENDAMOS

T1 Lamaçães g. ind. . . . . . . . . .225€
T1 B. Parque, l.g . . . . .225€ c/cond.
T1 Mob. Qta.Armada . .275€ c/cond.
T1 Centro C/ elect. . . .300€ c/cond.
T2 Makro c/elect. . . . . .260€ c/cond.
T2 Areal . . . . . . . . . . . .250€ c/cond.
T2 S. Vicente c/elect. .275€ c/cond.
T2 Mob. B. Sequeira . .300€ c/cond.
T2 B. Parque c/elec,. ..280€ c/cond.
T3 P. Exposições . . . . .250€ c/cond.
T3 Lam. c/elec aq.cent 390€ c.cond.
T3Maximinos c/elect . .350€ c/cond.
T3 P. Expo. Mobilado .350€ c/cond.
T3 Elef. Azul aq. c. . . .400€ c/cond.

Peugeot 406 coupé 2.2 HDI
Pinifarina, 2001 - 6.900€

VW Sharan 2.0 TDI
Nacional, Junho 2007, extras
17.500€

Tlm: 969 060 901

COMPRA e VENDA
Rua 25 Abril, C.C. Granjinhos, Loja 526 - BRAGA
Telef. 253 611 390 • 919 519 028

VENDEMOS
T2 LUXO
ALTO FRAIÃO
Novo, c/ 133m2 de área útil
+ 50m2 de varandas
Preço: 175.000€
LOTES EM FRAIÃO
Vivendas individuais, gavetos
e bandas. Desde: 65.000€
Av. João XXI, 695, 1.º, sala 9 - 4710 Braga
Tlf. 253 612 621 • 965 809 240 • 916 620 993

www.leonidiaazevedo.imokapa.com

OURO USADO
PAGO ATÉ 30€/GRAMA

www.orion.com.pt

VENDE-SE T5 - SÉ
Remodelado, pav. madeira,
lareira com recup.,
200m2 de área, roupeiros,
gar. ind. 2 autos.
Ang. 7597
120.000€
91.9869962
Lic. 3363 AMI

Compra e Venda

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

Moradia V5 Gaveto
Junto à U.M.

SEIXAS - CAMINHA

MORADIA T3
C/ PISCINA

ARRENDO MORADIA

Com piscina, pavimentos em
soalho, aquecimento, ar condicionado, som, alarme, lavandaria, salão
de festas, garagem 2 viat., jardim,
rega automática. Financimento
garantido. Spread 2,5.

Inserida em cond. fechado de
qualidade, c/ vistas sobre o Rio
Minho, 4 wc´s, (suite), fogão
de sala, aquec. central,
garagem 4 carros. 145.000€

Aveleda - Nova, T4, banda ............800€

Tlm. 913 864 393

Tlm. 936 526 732

HORÁRIO
DE PUBLICIDADE
O Departamento Comercial comunica a
todos os seus clientes que a publicidade
para Sábado, dia 9 e Segunda-feira,
dia 11 deverá ser entregue,
hoje (8 de Junho), até às 16h00.
Aproveita também para informar que
devido ao feriado de 10 de Junho, não
haverá edição do Jornal “Correio do
Minho” no mesmo dia.
O Departamento Comercial

C onstruímos
A rrendamos
telef. 253 676 443 • fax 253 675 785
email: geral@eurolimpica.pt
O nosso nome é mais
que um símbolo.
Deixe-se guiar pelas
nossas estrelas.

250 000€

139.500€

•

•

V endemos

P ermutamos

Apartamentos T2 • T3 e T4
Lotes • Moradias
• Quintas • Resorts, etc.
PORTUGAL • BRASIL • U.S.A.
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de: Rui Faria - www.standruifaria.com

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Compra e Venda de Automóveis Usados
OPEL ASTRA CARAVAN 1.3 CDTI EDITION - PRATA - ESTOFOS EM PELE, CB, CC. JE, VE, FC, FN,
FULL EXTRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03/2007
OPEL CORSA 1.2 N - JOY - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, 64.000Kms, C/ LIVROS . . . . . . . . . . . . .02/2008
NISSAN VANETTE 5 LUGARES DIESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SÓ 1.250€ - 1 REGISTO
HONDA CONCERTO 1.6 130CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÓ 860€
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI GENERATION NACIONAL - PRATA - AC AUT., VE, FC, DA, JE,
C/ LIVRO REVISÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10/2002
VW GOLF IV 1.4 CONF - VERDE - JE, VE, FC, DA, ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1998
RENAULT MEGANE BREAK 1.5 DCI SE EXCLUSIVE - PRATA - EST. PELE, ABS, CB, JE, AC. AUTO., VE,
FN, FULL EXTRAS, LIVRO DE REVISÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03/2007
BEDFORD SETA 2.2D - 9 LUGARES, BARATA
SEAT LEON 1.4 CONFORTLINE - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, ABS, EPC, FN, SISTEMA GPL . . . . .2002
FORD FOCUS 1.8 TDDI SW - VERDE - 1.º REGISTO, AC, VE, FC, DA, ABS, ETC . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
MITSUBISCHI SPACE STAR - AC, ABS, DA, VE, FC, ESP. ELECT., ETC, SISTEMA GPL . . . . . . . . .12/2001
VW SHARAN 1.9 TDI 115CV NACIONAL - CINZA - AC AUT., ABS, AC, EPC, JE, VE, FC, FN, ETC . . .2001
MERCEDES A170 CDI ELEGANCE - PRETO - AC, ABS, DA, FC, JE, VE, 4 ESP. ELEC., BANCOS
AQUECIDOS, ETC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
CITROEN C3 1.1 SX PACH - CINZA PRATA - AC, VE, FV, DA, FN, ESP. ELECT., 69.000Kms . . . . . . . .2005
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 1.4 VVTI - CINZA PRATA - LIVRO DE REVISÕES. AC, ABS AUT, SISTEMA GPL. 2000
TOYOTA COROLLA 1.3 LUNA - PRETO, SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
VW POLO 1.0 C/ SISTEMA GPL, 5 LUG. - BRANCO VE, FC, DA, JE, FN, ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
PEUGEOT 106 1.5D OPEN - AZUL VE, FC, FN, BANCOS DESPORTIVOS, ETC.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
VW PASSAT 1.9 TDI VARIANT - PRETA JE, DA, VE, FC, FN, TA, ABS, ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
OPEL ASTRA 1.4 SELECTION - CINZA AC, ABS, JE, ESP., VE, RCD, LIVRO REVISÕES,
SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS - CINZA AC, ABS, CT, JE, VE, FC, FN, ESP. PELE, SISTEMA GPL . . . .2001
R. CLIO 1.2 AUTENTIQUE - CINZA ABS, VE, FC, JE, etc., SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
NISSAN ALMERA 1.5 COMFORT - PRETO AC, ABS, VE, FC, FN, DA, ESP. ELE., JE,ETC.,
SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
RENAULT MEGANE EXTREME 1.5 DCY - CINZA PRATA, AC, CB, JE, DA, ABS, FN, LIV. REVIS. . .08/2008

COMERCIAIS

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

OPORTUNIDADES
HYUNDAI COUPÉ 1.6 16V FX
105CV 2006

OPEL ASTRA 1.4I 90CV
CLUB AC 2001

LANCIA Y 1.2 16V
86CV LX 1998

Nacional, AC, Alarme,
Mp3, Pele

Nacional, AC, JLL, VE,
Rádio

Nacional Direcção Assistida,
Rádio, JLL

TOYOTA AVENSIS SEDAN
2.0 D4D SOL 2007

TOYOTA AVENSIS SW
2.2 D4D SOL + GPS 2007

FORD S-MAX 2.2 TDCI 175CV
TITANIUM S 2008

Nacional Versão Sol, 126cv
60 Mil Km

Nacional, Motor 2.2 diesel
Full Extras

Nacional, Motor 2.2 Tdci
175cv, Full Extras, 7 Lugares

Rolar 1:
Rolar 2:

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

SSantosCar
Veículos Multimarca de
Gama Média/Alta tais como

Av.ª Central n.º 19 - E.N.201
4730 (Marrancos) Vila Verde
Tlm. 961 705 827 | Tlf. 253 388 266
www.ssantoscar.com • E. ssantoscar@gmail.com

DYNA 150 3.0D TOLDO 2001
6776€

A6 AVANT EXCLUSIVE 2.7TDI
V6/180CVS/2006/19991€

GTC SPORT VAN/1.3CDTI/90CVS
IVA D.INC./2008/8558€

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

VFV - CENTRO DE ABATE AUTOMÓVEL

CANCELAMOS A MATRÍCULA
DA SUA VIATURA

MONDEO TITANIUM X
SW/2.0TDCI/140CVS/2007/14441€

CAMPANHA DE PREÇOS BAIXOS
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI
EDITTON - 2009
C/t/extras • Nacional
• Preço: 19.900€

2008 • C/t/extras • Nacional
Preço: 9.900€

BMW 635D - 2008

MERCEDES A180 CDI
AVANTGARD - 2005

LANCIA DELTA 1.6
M-JET ORO 120CV

MERCEDES CLK 220CDI
2007 • Nacional • C/t/ extras
Preço: 24.900€

Loteamento Quinta da Naia
Alvará n.º 4911

FREITAS COSTA
& FILHOS, LDA.

NISSAN QASHQAI
2.0 DCI TEKNA 150CV
2007 • C/t/extras • Nacional
Preço: 18.900€

C/t/extras • Preço: 54.500€

2009 • C/t/extras • C/ garantia
Preço: 17.900€

VW BEETLE 1.4 TOP
CABRIO - 2008
Nacional • C/ garantia
Preço: 14.900€

CITROEN C4 1.6 HDI
VTR-PACK
2008 • C/t/extras • Nacional
Preço: 10.900€

FIAT 500 1.3 16V
MULTIJET LOUNG - 2009
C/t/extras • C/ novo
Preço: 13.750€

AUDI A4 1.8T CABRIO
2005
Nacional • 50.000Kms• C/extras
Preço: 19.900€

OFERTA DE 1 SEMANA DE FÉRIAS NO ALGARVE
NA COMPRA DA SUA VIATURA
ABERTO AO SÁBADO ATÉ ÀS 18h00
COM RETOMA E GARANTIA ACRESCE 1500€
SEDE: Av. João XXI, 519 - Tel. 253 264 826 - 253 221 237 Fax 253 616 325 - BRAGA
Tlms.: 919 316 304 / 962 776 016

MAXIMINOS
T3 Mobilado - Praceta Esc.
do Magistério, c/ gar. ...................................................... 300€
T2 - Travessa do Cruzeiro, c/ gar. ................................. 250€
T1 - Rua do Cruzeiro ...................................................... 225€
T2+1 - Rua do Cruzeiro (c/ coz. nova) ..........................275€
Loja - Rua do Cruzeiro, c/ 100m2 ...................................250€
Loja - Praceta Escola do Magistério ..............................300€
Armazém - Rua Padre Cruz, c/ 640m .............................950€
S. VÍTOR
T1 - Alameda Maria da Fonte ..........................................200€
T3 - Alameda Maria da Fonte, c/ gar. ............................275€
AMARELA
Armazém - Lug. do Quinteiro, c/ 160m2 ........................350€

Construção Civil e Obras Públicas

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 Braga
tlf. 253 606 830 - 919 991 083 - 967 636 690
E.mail: comercial@freitascosta.pt

BMW 118D CABRIO
2009 • C/t/extras + Pack-M e GPS
• 18000Kms
Preço: 31.950€

BMW 525D TOURING - 2007
C/t/ extra + cx. aut
• Tecto panorâmico • GPS
Preço: 24.500€

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

Pack-M• Nacional • C/t/extras
Preço: 74.750€

OPEL ASTRA 1.3 CDTI
EDITION CARAVAN

C/ t/ extras • Nacional
Preço: 12.950€

PEÇAS AUTO
253 672 166

BMW 740D - 2010

VENDE APARTAMENTO T3
Com 3 frentes, garagem + lugar de garagem,
junto a escolas. Muito bem localizado.

MONTÉLIOS
T0+1 - Rua Padre Freitas.................................................235€
S. LÁZARO
Sala/Escritório - n.º 16, 3º andar (Ed. de S. Lázaro) .....350€
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Automóveis

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

2001 BMW 320 TOURING 150CV - 10.600€
FULL EXTRAS + GPS + PELE + ACA
2006
2005
2004
1998
1999
2001
2001
1996
2008
2001

automóveis
AutoFix, Lda., dispõe de um Sistema de Gestão
da Qualidade, certificado de acordo com a
norma NP EN ISO 9001:2008 pela APCER.
AUDI
VW
VW
SEAT
CITROËN
RENAULT
MERCEDES
RENAULT
FORD
RENAULT
FORD
TOYOTA

RENAULT LAGUNA 1.9DCI break 120CV
ACA, 4xVE, cx 6VEL., ASR, FD - 6.900€

RENAULT CLIO 1.2 16V
DAB, CB, DA, JE, FN, FCC, PM, RCD, COMO NOVO
CITROEN C4 1.4 16V 5PORTAS AC,DAB,FCC,DA,VE,RE,RCD,CB,VMF,JE, MUITO +
VW POLO 1.2 12V 5PORTAS
AC, DA, FN, FC, VE, RCD, DAB, BR, +EXTRAS
VW GOLF 4
2UNIDADES
AC, DA, RCD, FN, FC, RE, BD, BR, VMF
DESDE:
VW PASSAT 1.9 TDI 110CV
FULL EXTRAS, LIV. REVISÕES, ACA, CB, RCD, FCC
VW LUPO 1.0 MPI
MUITOS EXTRAS, EXCELENTE ESTADO GERAL
SEAT IBIZA 1.4 16V
AL, ABS, DA, RCD, CB, VE, RE, FCC, FN, DAB
VW POLO 1.0
***BARATO*** BOM ESTADO GERAL VARIOS EXTRAS
OPEL CORSA 1.3 CDTI VAN
AC, DAB, DA, RCD, FCC, RE, VE +EXTRAS
MERCEDES VITO 112 CDI
120CV, EXCELENTE ESTADO GERAL, VARIOS EXTRAS
MAIS VIATURAS EM STOCK - CONSULTE-NOS

6.400€
6.900€
4.900€
3.300€
6.500€
3.300€
3.300€
1.500€
6.900€
4.900€

SEAT
LEON
1.9 TDI
PREÇO: 15.500€

GPS
ANO 2008

RENAULT
MEGANE
BREAK
1.5DCI

MERCEDES
BENZ
SL 320
CABRIO/

PREÇO: 15.500€

HARDTOP

S-LINE GPS
ANO 2004

PREÇO: 15.500€

GrandFormula Automóveis
Frossos - Braga - (junto ao Modelo) Tlf. 253 621 301 - 253 626 108

ABERTO AO FIM DE SEMANA

Alfa Romeo Mito (Diesel)
Ano: 2009 Preço: 14900.00€

Ford Focus 1.6 TDCi SW Diesel
109Cv (Sport+GPS)

Pintar e proteger
o automóvel
com marcas de qualidade

WWW.COTEQ.PT

GPS
2009/12

CRÉDITOS E SEGUROS
Ao lado Parque de Estacionamento do Modelo em Frossos - BRAGA

2008
2010
2008
2008
2008
2009
2005
2007
2008
2008
2008
2007

INSTALAÇÕES: Abertos aos Sábados e Domingos
Av. Independência, n.º 48 - Arcos • 4705-162 Braga - Portugal
Tlf: 253 684 936 · 962 757 179 info@autofix.pt · www.autofix.pt

AUDI
A3 1.9
TDI
PREÇO: 14.500€

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

MAIS VIATURAS EM STOCK | 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL

Tlf./Fax 253 627 593 - 916 137 893 - 919 657 621
tlf. 253 284 432
tlm. 927 821 780
Abertos ao Sábado
todo o dia e ao
Domingo de tarde
www.artcar.com.pt

A4 AVANT 2.0TDI SPORT 143CV TAE
GOLF VARIANT 1.6TDI CONFORTLINE
PASSAT VAR. 2.0TDI SPORTLINE 170CV
IBIZA 1.9TDI SPORT 105CV
C1 1.0 SX AIRDREAM 68CV - AC + JLL
MEGANE SPORT TOURER 1.5DCI 110CV
C220 STATION SPORT-EDITION 150CV
CLIO 1.5DCI DYNAMIQUE S 85CV
MONDEO 2.0 TDCI TITANIUM 143CV
LAGUNA BR. 2.0DCI 150CV GPS F. EXTRAS
FOCUS SW 1.6TDCI TITANIUM 110CV
YARIS 1.4 D-4D SOL + AC 90CV

Smart ForTwo CDi Cabrio
(Diesel)
Ano: 2003 Preço: 6.000.00€

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

Ford Fiesta 1.6 TDCi Sport
Ano: 2010
Preço: 14.750.00€

SEGUROS Correio
do Minho.pt
GARANTIMOS MELHOR PREÇO

Faça a sua assinatura

GARANTIMOS MELHORES COBERTURAS
OFERECEMOS SEGUROS QUEBRA VIDROS

Nome

INTERMARCHÉ DA PÓVOA DE LANHOSO

INFOLINE: 253 056 140 - 911 954 072

Morada

INTERMARCHÉ DE AMARES - COLUNATA GERÊS

ADMITIMOS MEDIADORES DE SEGUROS

ligue 962 835 391 ou 253 633 368

Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,

www.antena-minho.pt

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

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

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

2008
OPORTUNIDADES AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO

2007

2002
LEON 1.9TDI 150CV TOP SPORT

12.500€

OPEL VECTRA 1.9 CDTI CARAVAN 12.990€

VW PASSAT 1.9 TDI

2009

14.999€ SEAT LEON 1.9 TDI ECO MOTIVE 17.500€ AUDI A3 SPORTBACK 1.9 TDI

02/2007
FORD S-MAX 1.8 TDCI 7 LUGARES

2007

2008
16.500€

AUDI A 4 2.0 TDI EXCLUSIVE 143CV 21.500€

MERCEDES C 220 CDI AVANTGARDE 26500€

2000

2008

16.500€

OPEL ASTRA CARAVAN 1.3 CDTI 10.500€

2008
OPEL CORSA 1.3 CDTI

AUDI TT QUATTRO 225CV

13.500€

2008
9.750€ VOLVO S 40 1.6 D

13.600€

STAND DUME, AVENIDA DO CÁVADO - BRAGA (Junto à Rotunda da Confeiteira) + de 50 Viaturas em Stock, abertos ao sábado e domingo Tlm. 938 688 701 • 967 207 290 • 253 679 467
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ARRENDAMENTOS
OPORTUNIDADE

T1 MOBILADO

Escola de Lamaçães - SÓ 230,00€
Tlf. 253 603 690 / 915 999 605

T1 boa área 100m2, terraço e gar. ind. Próx. à U.M. - 250€
T1 c/ garagem ind Próx. do Bragaparque - 250€
T2 c/ electrod. e móveis, terraço e gar. ind. S. Vicente - 280€
Quarto mobilado c/ direito a cozinha - Próx. da C.P. - 150€

Favor ligar para o Tlm: 927 562 704

1.º direito

TULHAS

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

2 LOJAS
Para armazém ou
garagem. Ferreiros/Braga.

Tlf. 253 912 280
BOLSA DE ARRENDAMENTOS

T1 novo gar ind. ...................200€
T1 mobilado .........................280€
T3 Braga Parque 2 terraços 275€
T2 mobilado novo ................380€
T3 novo ................................400€
Moradia Fraião ....................600€

925 970 673 / 253 262 442

ARRENDAMENTOS

ARRENDAMENTOS:

T1 C/ eletrodomésticos, Lamaçães................235€
T1 Mobilado, zona do Continente ................ 260€
T1 Areal de Cima, boa área ..........................190€
T3 Mobilado, Nogueira .................................. 450€

ARRENDA-SE
T3 P. de Exposições

PARTICULAR
ARRENDO T2

Tlm. 927794946

AMI. 8717

Não existem problemas sem solução que não possam ser ajudados pelo

PROFESSOR DOHIMA
Astrólogo Africano de Confiança

Com electrodomésticos.
350€ c/cond.

Com garagem.
(Parretas).
240€ c/cond.

Vindo do Centro de Astrologia Africana. Especialista de todos os problemas:
sentimentais, abandono do lar, separações, aproximação e afastamento de pessoas
amadas, alcoolismo, tabaco, drogas e outros vícios maiores, doenças espirituais,
maus olhados, inveja, impotência sexual, negócios, desporto e outros problemas
ou preocupações graves, etc. Confie-lhe os seus problemas.
Pode contar com o PROFESSOR DOHIMA que o ajudará.
Resultados em 4 dias. Consultas todos os dias das 09h00 às 20h00.
PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO

Tlm. 965 809 240 / 916 620 993

Tlf. 918 851 177 - 253 382 900

BRAGA - 917 526 738 / 965 398 000

350€ c/cond.

T3 MAXIMINOS

“Correio do Minho” 08/06/2012

1.ª Publicação

PUBLICIDADE
(Art.º 5.º DL108/2006)

REGULAMENTO:
1. As quadras devem incluir sempre a palavra Braga e o tema
genérico o S. João.
2. O concurso oferece prémios, oferecidos pela Cidadela
Electrónica, aos autores das três melhores quadras:
1.º Prémio: 1 frigorífico 2 portas
2.º Prémio: 1 máquina de lavar roupa
3.º Prémio: 1 micro-ondas
3. As quadras devem ser redigidas em letra maiúscula, em
cupões que o jornal Correio do Minho publicará até 15 de Junho,
e enviadas para o seguinte endereço:
Correio do Minho - Quadras de S. João
Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700-236 BRAGA
4. As quadras podem, igualmente, ser enviadas por correio
electrónico para: concursoquadras@correiodominho.pt.
5. Em ambos os casos as quadras devem incluir o Nome,
Morada e Telefone do participante.
6. O júri é constituído pelo presidente da Associação de
Festas do S. João, director de Programas da Rádio Antena
Minho e pelo director do jornal Correio do Minho.
7. O prazo de entrega das quadras termina no dia 15 de
Junho às 18 horas.
8. A decisão do júri é publicada no Correio do Minho, na sua
edição de 21 de Junho e a entrega dos prémios far-se-á no dia
23 de Junho, pelas 18 horas, na Avenida Central, em Braga, no
decorrer do Grande Espectáculo “O S. João da Rádio Antena
Minho e Correio do Minho”.

ALUGA-SE T3

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

TO MOBILADO - Gualtar perto da UM ............................280€
T2 COZINHA EQUIPADA - Lugar de gar.- Lamaçães ........300€
T1 MOBILADO - Garagem Individual ..............................275€
T1 MOBILADO - Lugar de garagem..................................275€
LOJA EM LAMAÇÃES ......................................................250€

ARRENDO

ARRENDA-SE
T1 Mobilado P. Exposições .250,00€
T1 Próx Gar. TUB c/cond. . . .210,00€
T1+1 Continente c/ cond. . .245,00€
T2 Lomar c/cond. . . . . . . . . .225,00€
T2+1 C/terraço e cond. . . . .225,00€
T1 Braga parque c/cond. . . .225,00€
T1 Mobilado Lamaçães . . . .230,00€
T2+1 Fujacal . . . . . . . . . . . .230,00€
T3 Próximo P. Exposições . ..230,00€
T2 C. Lobato c/cond. . . . . . . .250,00€
T2 S.Vicente c/cond. . . . . . . .260,00€
T3 S.Vicente C/cond. . . . . . .275,00€
T2 Próx. Ct. Nanot. c/cond. .275,00€
T2 Maximinos c/cond. . . . . .275,00€

Processo: 9/12.1TBVVD
Referência: 1901078
Partes: Autor: João da Costa Macedo
e outro(s)...
Réu: João Maria da Silva Macedo da
Cunha
Acção de Processo Sumário

ANÚNCIO
No Tribunal Judicial de Vila Verde,
2.° Juízo e nos autos acima identificados:
Correm éditos de 30 dias, contados
da data da publicação deste anúncio,
citando:
Réu: João Maria da Silva Macedo
da Cunha, domicílio: Rua Central, n.º 76
4730-741 Atiães - Vila Verde com última
residência conhecida na morada indicada para, no prazo de 20 dias, decorrido
que seja o dos éditos, contestar, querendo, a acção com a cominação de que
a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pelos autores
e que em substância o pedido consiste
na condenação do réu no pagamento
da quantia de €9,851,31 (nove mil oitocentos e cinquenta e um euros e trinta e
um cêntimos), acrescida de juros vencidos e vincendos até integral e efectivo
pagamento, computando-se os juros já
vencidos no montante de €2541,37
(dois mil quinhentos e quarenta e um
euros e trinta e sete cêntimos), por no
dia 21 de junho de 1994, ter celebrado
um contrato de locação residencial no
qual os aqui autores se constituíram
fiadores do Réu.
O Réu deixou de pagar as rendas
a partir do dia 20 de Maio de 1998 até
30 de Outubro de 2003, os ora Autores
resolveram, acertar com os então
Autores, herdeiros de Manuel Nunes
Júnior, o pagamento da dívida, tudo
como melhor consta do duplicado da
petição inicial que se encontra nesta
Secretaria, à disposição do citando.
O prazo acima indicado suspende-se, no entanto, nas férias judiciais.
Terminando o prazo em dia que os
tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia
útil.
Fica advertido de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial.
O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, nas férias judiciais e
durante a período de 15 a 31 de Julho.
Terminando o prazo em dia que os
tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia
útil.

“Correio do Minho” 08/06/2012

1.ª Publicação

MANUELA OLIVEIRA
Agente de Execução

Tribunal Judicial de Fafe
2.º Juízo
Proc. N.º 862/08.3TBFAF
Exequente Alicompostos - Alimentos Compostos para Animais, Lda.
Executados Carlos Manuel Costa Gonçalves

MANUELA OLIVEIRA, Agente de Execução nos autos de processo executivo
supra identificados, faz saber que, no dia 21 de Junho de 2012, pelas 9:00 horas,
no 2.º Juízo do Tribunal Judicial de Fafe, se vai proceder à venda judicial por propostas em carta fechada, nos termos do art. 886.º, nº. 1, alínea a) do Código de
Processo Civil (CPC), do imóvel a seguir indicado, penhorado à ordem dos presentes autos:
VERBA ÚNICA:
IMÓVEL – Prédio urbano situado na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 34,
da freguesia e do concelho de Fafe, composto por “casa de rés do chão e
primeiro andar com a área coberta de 76m2, anexo com 24,80m2 e
logradouro”, inscrito na respectiva matriz predial com o artigo n.º 2051, da
freguesia e do concelho acima mencionados e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Fafe, sob o n.º 4326/Fafe.
As propostas, em carta fechada, devem ser dirigidas ao Meritíssimo Juiz de
Direito, do 2.º Juízo do Tribunal Judicial de Fafe e entregues na Secretaria (Secção
Central), sito no Praça José Florêncio Soares, 4820-148 Fafe (Telf. 253700940;
Fax 253700959) até à data e hora designada para o acto.
O valor para a venda do imóvel é de 52.738,00 € (cinquenta e dois mil,
setecentos e trinta e oitos euros) de acordo com o disposto no nº. 2 do artº. 889.º do
CPC, que corresponde a 70% do valor base (75.340,00 €), não podendo ser consideradas propostas de valor inferior.
As propostas devem conter de forma clara e rigorosa o preço oferecido, bem
como a identificação e assinatura do proponente, morada, número de contribuinte,
número do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão e data de validade, devendo vir
contida num segundo sobrescrito, no qual se indique que se trata de proposta em
carta fechada, identificando-se o processo e o nome do executado.
Nos termos do nº. 1 do artigo 897.º do CPC os proponentes devem juntar à
sua proposta, como caução, cheque visado à ordem da Agente de Execução, no
montante correspondente a 20% do valor base do bem, ou garantia bancária no
mesmo valor.
Se a proposta for aceite, é o proponente, ou preferente, notificado para, no
prazo de 15 dias, depositar numa instituição de crédito, à ordem do solicitador de
execução a totalidade ou a parte do preço em falta, com a cominação prevista no
art. 898.º do CPC.
As propostas serão abertas na data e hora designadas, na presença do
Meritíssimo Juiz, podendo assistir todo e qualquer interessado, nos termos do nº. 1
do artº. 893.º do CPC.
O adquirente fica sujeito ao pagamento do IMT, à taxa constante do CIMT,
quanto ao imóvel.
Nos termos do art. 891.º do CPC, durante o prazo dos editais e anúncios é o
depositário, Carlos Manuel Costa Gonçalves, ora executado, com residência na
Rua do Carvalhete, n.º 100, Várzea Cova, Fafe, 4820-820 Várzea Cova, obrigado a
mostrar o bem a quem pretenda examiná-lo; podendo aquele fixar as horas em que,
durante o dia, facultará a inspecção, tornando-as conhecidas do público por
qualquer meio.

Vila Verde, 29-05-2012
O Juiz de Direito
Joana Gonçalves Santos
O Oficial de Justiça
Sara Barros

T1 Novo

ANÚNCIO
(Artigo 890.º Código Processo Civil)

OBS / Importante
A decisão que se executa está pendente de recurso
Está pendente oposição à execução
Está pendente oposição à penhora

A AGENTE DE EXECUÇÃO,
(Manuela Oliveira)
Rua António Silva Valverde, nº 59 2415-767 Leiria
Tel./Fax: 244834371 - e-mail: 1644@solicitador.net

Sim

ARRENDA-SE

Não
X
X
X

Todo mobilado
e equipado. Junto à U.M.
Só 325€

T2 Braga Parque
Como novo, suite, ar
condicionado, garagem
com 25m2, último andar
Só 63.500,00€

916 507 107

AMI. 8717

DINHEIRO JÁ
TODO O TIPO DE CRÉDITOS
REDUZA ATÉ 70% AS SUAS
PRESTAÇÕES MESMO COM
PROBLEMAS BANCÁRIOS.

CRAZYCAT FINANCE
Rua dos Barbosas, 27 - Braga
ligue já: 962655327, 253615311
ou 253092829
crazycatfinance@gmail.com

OURO
RECEBA DINHEIRO MESMO
SEM VENDER!! INFORME-SE.
FINANCIÁMOS NA HORA:
OURO, CARROS, CASAS,
TERRENOS, APARTAMENTOS,
QUINTAS...

ARRENDO
LOJAS
De 18 e 33m2.
No centro da cidade.
Tlm. 967 525 136
PROFESSOR KINDY
Grande medium conhecido
no mundo. Quer ser feliz?
Não deixe passar mais tempo.
Agarre esta oportunidade e comece
a sua vida com mais felicidade
no amor, negócios, etc.
Tlm. 913 544 693 - 934 248 817
964 873 942
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Olimpiakos oﬁcializa contratação de Leonardo Jardim

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

DOMINGOS ALBERTO FERNANDES
A empresa Domifer, profundamente sensibilizada pelas manifestações de pesar e carinho recebidas
aquando do falecimento do seu Sócio-Fundador
Sr. Domingos Alberto Fernandes, na impossibilidade de
o fazer individualmente, vêm por este meio, agradecer
a todas as pessoas que participaram nas cerimónias do
extinto e a todas aquelas que de qualquer outra forma
se associaram à sua dor.
Aproveita o ensejo para comunicar que será celebrada missa de 7º Dia em sufrágio de sua alma, hoje, sexta-feira, dia 08
de Junho, na igreja do Mosteiro de Rendufe, Amares, pelas 19h30m.
Antecipadamente a família agradece a todos aqueles que, com a sua
presença, se dignem assistir ao acto litúrgico.

O Olympiakos, campeão grego de futebol, anunciou ontem a contratação do treinador português Leonardo Jardim (ex-Sporting de Braga), pelo período de duas temporadas.
Em dois parágrafos, a equipa helénica oﬁcializa a nomeação no seu sítio oﬁcial na Internet,
com Jardim a suceder ao espanhol Ernesto Valverde, que conduziu o Olympiakos a três títulos nacionais consecutivos.
Leonardo Jardim esteve uma época no Sporting de Braga, onde substituiu Domingos Paciência, e levou a equipa minhota à sua segunda melhor classiﬁcação de sempre na Liga
portuguesa – terceiro lugar –, qualiﬁcando-a para o ‘play-off’ da Liga dos Campeões.
Na época transacta, os ‘arsenalistas’ apenas na ponta ﬁnal do campeonato (que chegaram a
liderar) é que entregaram a F.C. Porto e Benﬁca a disputa pelo título nacional.

FUNERÁRIA INTERNACIONAL
(GRUPO E.F.G.)

...Consigo nos momentos mais difíceis...

Braga, 8 de Junho de 2012

PACK FUNERAL 800€

A gerência

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

Funerária EUROPA e Funerária BRACARENSE, e-mail: funerariaeuropa@iol.pt/ Tlm: 967 642 069 / 968 225 005

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

VENÂNCIO GONÇALVES
FERREIRA
Sua família, profundamente sensibilizada, pelas manifestações de pesar e carinho recebidas aquando do
falecimento do Sr. VENÂNCIO GONÇALVES FERREIRA,
e na impossibilidade de o fazer individualmente, vem
por este único meio, agradecer a todas as pessoas que
participaram nas cerimónias religiosas e a todas aquelas que de qualquer outra forma se lhe associaram.
Aproveita o ensejo para comunicar que será celebrada Missa de 7.º Dia, hoje, sexta-feira, dia 8 de Junho, pelas 19.00
horas, na Igreja de Ferreiros.
Antecipadamente agradece a todos quantos se dignem honrar com a
sua presença a este acto religioso.
Braga, 8 de Junho de 2012
A Família
Funerária Bracara Augusta, Celeirós - Braga - 253 672 027 - Tlm. 916 646 567

Não inclui direitos paroquiais e taxa de cemitério

VIA TERRESTRE
VIA AÉREA

BRASIL, VENEZUELA
ÁFRICA DO SUL,
ANGOLA, CABO VERDE,
MOÇAMBIQUE
UCRÂNIA, ROMÉNIA

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

ESPECIALISTAS EM TRANSLADAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
SEMPRE COM OS MELHORES PREÇOS - ORÇAMENTOS GRÁTIS
AV. JOÃO XXI, 477 – BRAGA • tlf. 253 061 149 • tlm. 927 054 000
efgalves@hotmail.com
www.funerariainternacional.pt.vu

OFERTA DE EMPREGO
Nome
da Profissão

CENTRO
DE EMPREGO
DE BRAGA
Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127
4700-224 Braga
tlf. 253 606 700
e-mail: cte.braga@iefp.pt

Costureira
Fresador mecânico
Chefe de Linha
Cabeleireiro(a)
Costureira
Mecânico Auto
Modelista de Vestuário
Demonstrador
Técnico de Vendas
Serralheiro Civil
Cortador de tecidos
Mecatrónico
Trolha
Cabeleireiro(a)

Nº Oferta

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

587807175
587809736
587810023
587810916
587813542
587814671
587815081
587815594
587816343
587816570
587816850
587817152
587817334
587817423

A Tempo Completo, conhec. em Corte e Cose, Ponto Corrido e Recobrimento
A Tempo Completo, conhecimentos CNC
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência mínima de 3 anos Unisexo
A Tempo Completo, com experiência em ponto corrido e corte e cose
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência em mercado de comércio de carnes
A Tempo Completo, com experiência em vendas de soluções de comunicação
A Tempo Completo, com experiência em alumínio
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência
A Tempo Completo, com experiência em acabamentos
A Tempo Completo, com experiência

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

Braga
Nogueira
Braga
Vila Verde
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga
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> CINEMA

Ve

OS VINGADORES II
Sala 4 14.30, 21.35, 00.20

BRAGA

AMERICAN PIE:
O REENCONTRO

BRAGA SHOPPING

Sala 5 17.15, 19.25

FILME INFANTIL
OS PIRATAS

LOCKOUT – MÁXIMA
SEGURANÇA

UM MONSTRO EM PARIS

Sala 6 15.00

Sala 2 13.20, 15.50, 18.20, 21.20, 23.50

LUSOMUNDO
BRAGA PARQUE

BRANCA DE NEVE
E O CAÇADOR

Sala 7 21.00, 23.30

Sala 3 13.10, 16.00, 19.00, 21.50, 00.45

Sala 8 14.50, 17.20, 19.50, 22.20, 00.50

SOMBRAS DA ESCURIDÃO

COSMOPOLIS

Sala 4 13.40, 16.40, 19.20, 22.10, 00.40

Sala 9 13.15, 15.55, 18.50, 21.30, 00.10

Sala 7 11.10 (Dom), 13.50, 16.20, 18.40

SAFE – O INTOCÁVEL

COSMOPOLIS

ESPERA AÍ QUE JÁ CASAMOS

Sala 3 14.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.00

Sala 5 14.40, 17.05, 19.25, 21.50, 00.15

O DITADOR

MIBB HOMENS DE NEGRO 3

Sala 4 15.00, 17.10, 19.10, 21.55, 23.55

Sala 6 14.55, 17.00, 21.55, 00.00

UMA TRAIÇÃO FATAL

FILME DE CULTO
NA TERRA DO SANGUE

A PESCA DO SALMÃO
NO IÉMEN

Sala 5 13.30, 16.10, 21.40, 00.20

Sala 6 19.15

Sala 1 18.00

Sala 6 14.30, 17.00, 19.30, 21.50, 00.25

Sala 3 15.00, 17.05, 19.10, 21.55, 00.00

AMIGOS, AMIGOS...
SEXO À PARTE
Sala 1 15.00, 21.10, 00.00

TELEVISÃO

IMPUNE

HOMENS DE NEGRO 3
O DITADOR

TELEFONES ÚTEIS

> RTP 1

> RTP 2

> SIC

> TVI

10.00 Portugal No Coração: A Maior
Regata Do Mundo Volvo Ocean Race
13.00 Jornal Da Tarde 14.15 Vidas
Em Jogo 15.00 O Direito De Nascer
15.30 Portugal No Coração: A Maior
Regata Do Mundo Volvo Ocean Race
16.30 Futebol: Euro 2012 - Cerimónia De Abertura 17.00 Futebol: Euro
2012 Polónia x Grécia Jogo do
grupo"A" 19.00 Eu Sou Portugal
19.05 O Preço Certo 19.55 Direito De
Antena 20.00 Telejornal 21.00 Sexta
às 9 21.55 Eu Sou Portugal 22.00
Decisão Final 23.00 Portugueses Pelo Mundo 00.00 5 Para A Meia-noite

05.10 Património Mundial Português
05.25 Diário Câmara Clara 05.30 Sociedade Civil 07.00 Fórum áfrica
07.30 África 7 Dias 08.00 Zig Zag
13.00 Animais E Amigos - O Código
De Marco Polo 14.00 Parlamento
15.00 Desporto 2 19.00 Arte &
Emoção 19.30 Feitos Em Portugal
20.00 A História De áfrica Do Sul
20.30 Futurama 21.00 À Descoberta
Das Múmias 22.00 Hoje 22.40 Joga
Como Beckham 00.30 Offside 02.30
Desporto 2 07.00 Mar De Letras

06.00 SIC Notícias 07.00 Edição da
Manhã 08.45 As Cartas da Maya - O
Dilema 10.00 Querida Júlia 13.00
Primeiro Jornal 14.30 Podia Acabar O
Mundo 15.00 Perfeito Coração 15.30
Boa Tarde 18.30 Fina Estampa 19.15
Morde e Assopra 20.00 Jornal da
Noite 21.40 Dancin' Days 22.45
Rosa Fogo 23.45 Insensato Coração
00.30 Série: C.S.I. Miami 01.30
Série: Agente Dupla 02.15 Volante
02.45 Os Malucos do Riso 06.00 Etnias 06.45 Lol!

05.00 TV Shop 06.30 Diário da Manhã 10.15 Você na TV! 13.00 Jornal
da Uma 14.30 Ilha dos Amores 16.00
A Tarde é Sua 18.00 Morangos com
Açúcar IX - Segue o teu sonho 19.00
Morangos com Açúcar IX - Segue o
teu sonho20.00 Jornal das 8 21.15
Euromilhões 21.30 Louco Amor
22.30 Doce Tentação 23.30 Remédio
Santo 00.30 Operação Portugal
00.45 Depois da Vida 01.45 Big
Game 02.45 Filha do Mar 05.00 TV
Shop 06.15 Batanetes

> SPORTV 1

> SPORTV 2

> SICNOTÍCIAS

> TVI24

10.30 Uefa Euro Programa Oficial 11
11.30 Futebol Uefa Euro Programa
Oficial 12 12.30 Zona Euro 13.00
Futebol - Euro 2012 Destino Kiev Russia E Polónia 13.30 Futebol - Euro 2012 - Destino Kiev - Rep. Checa
E Grécia 14.00 Futebol - Euro 2012 Destino Kiev - As Estrelas 15.00 Zona
Euro 17.00 Euro 2012 Polónia x Grécia (Directo) 19.00 Zona Euro (Directo) 19.45 Euro 2012 - Rússia x Rep.
Checa (Directo) 21.50 Zona Euro
23.10 Últimas Notícias 23.20 Euro
2012 Resumo - Polónia x Grécia

13.00 Grelha De Partida 14.30 Inside
Grand Prix - Gp Canadá 15.00 Formula 1 - G.P. Canada - Treinos Livres
1 (Directo) 17.00 Zona Euro - Conferência Imprensa - Treino Portugal (Directo) 18.30 P1 Superstock Uk - Plymouth 19.00 Formula 1 - G.P. Canada
Treinos Livres 2 (Directo) 20.30 Volvo
Ocean Race- Resumo Etapa 7 - Miami 21.30 Nba - Boston x Miami - Final Conferência - Jogo 6 23.30 DtmSpielberg - Áustria - Resumo 00.30
Indy Car Series - Detroit - Resumo
01.30 Ko Tv- Magazine

10.55 The Next Big Idea 11.00 Noticiário 11.10 Opinião Pública 12.00
Jornal do Meio-dia 13.00 Noticiário
13.10 Toda a Verdade 14.00 Jornal
Das Duas 15.00 Edição da Tarde
15.30 Grande Reportagem SIC 16.00
Edição da Tarde 17.00 Noticiário
17.10 Opinião Pública 18.00 Jornal
de Economia 18.30 Notícias 19.00
Jornal Das Sete 20.00 Daily Show
20.25 Golf Report 20.40 Cartaz
20.55 The Next Big Idea 21.00 Jornal
Das Nove 21.30 Jornal do Euro 22.00
Edição Da Noite 23.00 Jornal do Euro

05.00 Observatório do Mundo 06.30
TVI24 - Diário da Manhã 10.00 Discurso Direto 11.00 Notícias 12.00
Notícias 13.00 Política Mesmom
14.00 Notícias 15.00 Discurso Direto
16.00 Notícias 17.00 Notícias 18.00
Notícias 19.00 Notícias 20.00 Observatório do Mundo 21.00 Notícias
21.30 Política Mesmo 22.30 A Nossa
Seleção 00.00 25ª Hora 01.30 Observatório do Mundo 02.30 Turbo24
03.15 Mais Futebol 04.30 Livraria
Ideal 05.00 Observatório do Mundo
06.30 Cartaz das Artes

ESPOSENDE
Voluntários
253969110
GNR
253961233
Hospital de Fão
253989300
FAFE
Voluntários
253598111
Hospital
253540330
GUIMARÃES
Voluntários
253515444
PSP
253513334
Hospital
253540330
PÓVOA DE LANHOSO
Voluntários
253639240
Hospital
253639030
PÓVOA DE VARZIM
Voluntários
252622305
PSP
252298190
Hospital
252682509
TERRAS DE BOURO
Voluntários
253350110
VIEIRA DO MINHO
Voluntários
253649500
C. Saúde
253649250
VILA VERDE
Voluntários
253310390
Hospital
253310120
V.N. FAMALICÃO
B.V.
252322055
PSP
252373375
Hospital
252300800

AMARES
Bombeiros
253993162
GNR
253900070
BRAGA
Voluntários
253200430
Sapadores
253264077
Cruz Vermelha
253208872
GNR.
253203030
BT
253609430
PSP.
253200420
Polícia Judiciária 253255000
Hospital
253027000
Taxis Andique
253614019
C. Flor do Minho 253683133
Loja Cidadão
808241107
Turismo
253262550
C. Camionagem
253209400
CP
253153781
Governo Civil
253200200
Câmara Municipal 253203150
BARCELOS
Voluntários
253802050
BV Barcelinhos
253839700
BV Viatodos
252961438
GNR
253830180
Hospital
253809200
CABECEIRAS DE BASTO
Voluntários
253662133
CELORICO DE BASTO
Voluntários
255321223

FARMÁCIAS
SUDOKU

Publicidade

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

7
2

4

6

3

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

6
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253992127

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA. 253639030

V. N. FAMALICÃO
BARBOSA T. 252302120

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258452114

Rua José Alves Leite, 36

Praça Engenheiro Armando Rodrigues, 206

Rua Santo António, 34

Lugar de Agrelos- Bloco A, LOJA 3

BARCELOS
Filipe T. 253811684

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253353020

GUIMARÃES
SÃO TORCATO T. 253551752

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258941131
Largo da Matriz

Largo Dr. Martins Lima, 23

Praça da República, 11

Av. São Torcato Martir, S/N

BRAGA
BRITO T. 253262685

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253662247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253647123

VALENÇA
CENTRAL T. 251822142
Urbanizaçao Cidade Nova, lote 4

Avenida da Liberdade, 777

Rua da Fonte de São João, 3A e 3B

Avenida Barjona de Freitas, 147

ALVIM T. 253262682

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255323413

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258514090

VIANA DO CASTELO
SIMÕES T. 258822208
Rua da Bandeira, 6

Praça Conde S. Joaquim, 45

ESPOSENDE
MONTEIRO T. 253961258
Rua 1º de Dezembro, 18

Rua Serpa Pinto, Edificio Santa Catarina

Praça D. Manuel I, 73

FAFE
SOUSA ALVES T. 253599335

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251782106

Rua Serpa Pinto

Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88
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Miss tshirt
molhada

Loira escaldante

Gata gostosa
e super meiguinha,
24 anos. Prazer
garantido e sem
pressas, mais amigas.

964 282 368

Só hoje
Loira, toda boa, 40 anos,
1.70 altura, peito XXL,
69 molhado, O... até ao fim.
Das 09h00 às 22h00. 20 beijinhos.

910 328 794

2 portuguesas
Novidade em Braga
24 horas
Juntas e separadas.
Também hotéis e motéis.

Morena
23 anos.
Carioca
novidade
em Braga,
desinibida,
atendimento
24 horas.

Branquinha, 1.70 alt., mamas 38,
meiga e carinhosa, doçura de
mulher, massagem manual na
marqueza, música ambiente.
Oral gostoso, adoro anal.

915 066 015

Mega novidade
Peito XXL, boquinha
gulosa. O... natural até
ao fim, garganta
profunda, botão de
rosa, 69 acessórios,
massagens, apart.
privado. 24 horas.

916 269 538

Loira elegante

925 022 901

Laura

NOVIDADE
1.ª VEZ EM BRAGA
Sensuais.
Venha deliciar-se de prazer.

Linda da cabeça
aos pés, super
sexy e quente!!!
Completíssima

912 943 912
24 horas

DE VOLTA
Meiga, carinhosa, peludinha,
adora 69. Beijinhos e algo mais.

Todos
os dias

915 226 040

Super
novidade

Três amigas

15 rosas.

Muito
meiguinha
19 anos

portuguesas

913 131 537

917 255 365

Susana
Trintona. Meiguinha.

Travesty Mónica
BRAGA - 1.ª VEZ
Corpo playboy,
feminina
e safadinha.
Dote XXXL,
peito XXXL,
O. natural até ao fim.
Act./pass.

926 698 148

(Foto real)

Amiga
Meiguinha, sem pressa,
boas mamas, 25 anos.
20 estrelinhas.

917 130 384

965 412 543

Três gatas quentes

910 432 021
967 370 235

Loira:
915 42 4578
Morena:
915 619 143

19 aninhos
Loirinha escultural, 1.70 alt.,
boas mamas, muito bonita e meiguinha,
faço O..., 69 gostoso, rata esfomeada,
c/ acessórios. Tb. massagens.
Prazer 100% garantido. Adoro anal.

964 723 613
Menina
Atende só. Safadinha,
sem pressas, em
lingerie, c/ beijos reais.
Todos os dias. 24 horas.

912 724 880
962 781 004

913 227 559

Só hoje
70 anos, toda boa, três pratos,
15 beijinhos + novidades
de 20 e 25 anos. 69 molhado,
O.N. até ao fim.
20 beijinhos.

910 876 912

Celine
24 horas.
Todos os dias.

917 000 047

Viúva
1.ª VEZ
Meiga carente, discreta,
com dificuldades financeiras,
convive em privado todos os dias.
Adora fazer amor. Oral delirante.

969 821 728

Portuguesa

Só hoje

Portuguesa

Camila

Jovem trintona, bom peito,
coxa grossa, insaciável.
15 beijinhos.
Apartamento privado.

Casal jovem, ela 22 anos, 20 anos
ele, lindo de morrer, com bom dote.
Ela loira, olhos verdes, peito XL,
corpo danone, cara de boneca.
Com 100% de higiene e sigilo.

Massagista profissional.
Mãos poderosas e macias.
Dores de cabeça, pescoço,
coluna, anca, rotura
de ligamentos, tendinite, etc.

Para homens de bom gosto.
Loira, elegante, meiga,
sensual, linda e safadinha.
C/ nível. Apart. de luxo.

Guida

Moreninha

Portuguesa

Portuguesa

967 389 889

1.ª VEZ - BRAGA
Divorciada.
Atende em apartamento
de luxo. Meiga e sedutora.
Não atendo n.os privados.

918 864 896

Elegante, olhos verdes, toda boa.
Sexo sem limites. Experimenta.
Todos os dias. 20 miminhos.
Aceito colaboradora.
Guarde este n.º.

Índia

Morena

Paula

Charmosa, rostinho de boneca,
lábios de mel, oral guloso, peitos
firmes, meiguinha e carinhosa.
Dou massagens relaxantes,
terapêuticas e eróticas.

Jeitosa, safadinha,
69 delirante, beijo na boca,
O... natural e completa.

960 423 822
Novidade.
Portuguesa.
Completa.

911 103 221
Menina só
Massagem de relaxamento, corpo
inteiro, c/ fins terapêuticos. Massagem
em marqueza, brinquedinhos deliciosos
para massagem prostática, acessórios e
convívio. Menina só, pele clara,
elegante, meiga, atende em lingerie.
Local discreto. 20 beijinhos.

964 806 631

912 363 524

BRAGA - 24 HORAS
Meiga, completíssima,
69 e beijo na boca.
Atende c/ massagem, O... natural.
Deslocações a hotéis e motéis.
Todos os dias.

Mulher diferente.
Com massagem relaxante.
Local discreto e higiénico.

964 458 054

TABACARIA
CENTRAL

QUIOSQUE
TOPLEITURA

QUIOSQUE
CRISTINA

PASTELARIA
DO PICO

Central de Camionagem
- BRAGA

Rua Elísio de Moura
- Enguardas - BRAGA

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA

Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis da
Ponte de S. João) - BRAGA

Na Estação Caminhos
de Ferro - BRAGA

Vila Verde - 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

914 219 521

916 975 244

965 069 709

917 977 887

967 316 962

A iniciar

Meninas apetitosas

Menina, 20 anos reais,
portuguesa, de alto luxo.
Atende em lingerie.
Aguardo por si em apart.
discreto e acolhedor.

NOVIDADE
À procura de sexo gostoso.
Duas belas amigas elegantes e
jovens, recebem cavalheiros para
convívio discreto e garantido.

Admirável

Menina casada

913 324 888

926 885 697

962 453 386
BOAZONA
24 horas, na ternura dos 40.
Sou boa no que faço, mãos de fada,
boca gulosa, língua atrevida.
Vou enlouquecer-te.
Não ficarás desiludido.

Paula
PORTUGUESA
Mulher atraente.
Venha confirmar. Todos os
dias. Só hoje 15 beijinhos.

910 490 773

912 571 126
Atendo só.
Com corpo escultural,
meiguinha e safadinha,
oral natural, sem pressa.
Todos os dias.

Horóscopo
CARNEIRO
Amor: Uma pessoa poderá revelar-lhe o quanto é
importante e especial. Saúde: A sua boa-disposição
redobrará as suas energias.
Dinheiro: A sua família será determinante na forma
como conduz a sua vida financeira.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1
TOURO
Amor: Vida familiar muito gratificante.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: A criatividade acompanhá-lo-á.
Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4
GÉMEOS
Amor: Afaste-se de pessoas que apenas estão perto
de si por interesse. Saúde: Tendência para a tristeza,
afaste-a com um sorriso.
Dinheiro: Um amigo poderá solicitar a sua ajuda.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2
CARANGUEJO
Amor: Se está sozinho poderá vir a conhecer alguém
muito especial. Saúde: Tente contrariar a tendência
para andar em baixo e deprimido.
Dinheiro: Esta é uma fase tranquila neste domínio.
Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
LEÃO
Amor: Poderá não ser correspondido no amor da
forma como gostaria.
Saúde: Liberte a sua energia acumulada.
Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos
de caráter profissional.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
VIRGEM
Amor: Andará num período menos positivo no que
toca aos afetos. Saúde: Sempre que for possível, dê
grandes passeios no campo ou na praia.
Dinheiro: Poderá alcançar aquilo que ambicionou.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13
BALANÇA
Amor: A sua vida afetiva necessita de maior estabilidade e confiança. Saúde: Cuide da sua imagem.
Dinheiro: Aja com empenho, pois neste momento a
sua vida profissional está no auge.
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1
ESCORPIÃO
Amor: Renda-se ao amor.
Saúde: Dia favorável a este nível.
Dinheiro: Se estiver à procura de emprego, hoje
poderá ser um bom dia para o encontrar.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6
SAGITÁRIO
Amor: Se souber aquilo que realmente quer, irá ultrapassar facilmente os obstáculos! Saúde: Tente fazer
uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18
CAPRICÓRNIO
Amor: Energias positivas avizinham-se, aproveite-as
devidamente.
Saúde: Tente descontrair saindo da rotina.
Dinheiro: Procure demonstrar um pouco mais de interesse
pelo seu trabalho, e poderá ser recompensado por isso.
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
AQUÁRIO
Amor: Seja mais espontâneo no que se refere aos
seus sentimentos! Saúde: É aconselhável visitar o
médico. Dinheiro: Se cultivar o relacionamento
interpessoal no emprego, poderá obter benefícios.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
PEIXES
Amor: A vida amorosa apresenta-se tranquila.
Saúde: Abrande um pouco o ritmo de vida agitado.
Dinheiro: O seu desempenho profissional tem correspondido às expectativas da direção da empresa.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29
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TUDO PARA
HOTELARIA
Visite as novas instalações da
Brincoloiça, Lda., em Braga na:
Rua Padre António Vieira, n.º 14
4710-412 Braga

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

RIHANNA promove marca
de sumos naturais

MILEY CYRUS confirma
noivado em revista

Estrela maior de uma conhecida
marca de sumos nos Estados
Unidos, Rihanna mostrou que
está em grande forma ao posar
em calções para a produção
fotográfica que serviu de base
para este anúncio. As fotos são
assinadas pelo famoso norte-americano, Terry Richardson.

Miley Cyrus confirmou à revista
‘People’ que está noiva de Liam
Hemsworth. “Estou tão feliz por
estar noiva e por começar uma
vida de felicidade ao lado do
Liam”, disse a cantora de apenas 19 anos. Segundo a revista,
Liam fez o pedido de casamento
no dia 31 de Maio.

ALYSSA MILLER na
‘GQ Magazine Turkey’
A manequim norte-americana,
Alyssa Miller, é a protagonista
principal da edição de Junho
da revista ‘GQ Magazine
Turkey’. Em poses sensuais,
a modelo de 23 anos mostrou
os atributos que fazem dela um
ícone da moda na actualidade.

Publicidade

GISELE fala de moda
A supermodelo brasileira Gisele
Bündchen foi ao Museu de Arte
Moderna, na Zona Sul do Rio,
para participar no lançamento
do Top CUFA Brasil, concurso de
modelos organizado pela Central
Única das Favelas. A beldade
deixou algumas indicações às
potenciais concorrentes, lembrando
que no início da carreira passou
por muitas dificuldades de
adaptação. “Não estive
sempre em alta, houve
dias em que me senti
algo deprimida já que
nem sempre acordamos
com boa disposição”,
disse a modelo.

Rua Costa Gomes n.º 61 • Real - 4700-262 BRAGA
tlf. 253 331 275 • fax 253 331 277 • tlm. 963 325 953
geral@negociospontuais.com
Selecção Ideal, Mediação Imobiliária Lda. AMI - 7894 - Val. 12-10-2013

ARRENDA-SE
T0 - Real - Mobilado e equipado...................................................................... 225,00€ c/cond.
T1 - Nogueiró - Mobilado e equipado............................................................... 285,00€ c/cond.
T1 - Maximinos - Mobilado e equipado .............................................................285,00€ c/cond.
T2 - Maximinos - Mobilado .............................................................................................300,00€
T2 - Real - placa, forno, ex. e esq. Gar. Ind. .....................................................275,00€ c/cond.
T2 - Real - Garagem Individual, varandas. ...................................................... 300,00€ c/cond.
T2 +1 - Centro - Cozinha equipada ...................................................................365,00€ c/cond.
T3 - Braga-Parque - 2 suites, garagem individual ............................................395,00€ c/cond.
T3 - Real/Sé - Eletrodomésticos, garagem individual -......................................325,00€ c/cond.
T4 - NOVO - Com aquecimento central .............................................................450,00€ c/cond.
T4 - Lamaçães - c/ terraço, novo, arrendamento com opção de compra

T2 com terraço - Cividade 60 000,00€
T3 e T4 Novos de Luxo Para arrendamento com opção de compra, grandes áreas.
Moradia em banda T3 Ponte pedrinha - Lomar 135 000,00€
ARRENDA-SE TALHO Equipado, pronto a funcionar - 800,00 €
Vende-se ou arrenda-se Prédio Centro Com 3 pisos e logradouro. 220 000,00€
Moradia Banda T4 - Nova Boas condições de financiamento. 145 000,00€
Publicidade

SEXTA - SÁBADO E DOMINGO
LOMAR - BRAGA

JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

MAIS DE 2.000 PRODUTOS
À SUA ESCOLHA

NOVILHO BIFE DO REDONDO.................5.99€/KG
ESTUFAR DE NOVILHO...........................4.49€/KG
COZER DE NOVILHO ...............................2.99€/KG
ALFACE FRISADA ...................................0.79€/KG
LIMA LIMÃO SEVEN UP 4*2LT ...................4.99€

