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INICIATIVA DO ‘CM’, ‘AM' E ‘ACB’

O comércio
está no centro
‘O comércio está no centro’  vai  animar a cida-
de nas manhãs de sexta-feira do próximo mês
de Junho. Uma iniciat iva da Associação Co-
mercial  de Braga em parceria com a rádio
‘Antena Minho’ e o jornal  ‘Correio do Minho’.
>> 05

Pela ligação a Guimarães 
e à iniciativa Cidade Europeia
do Desporto 2013, José Ma-
nuel Fernandes, Eurodeputa-
do do PSD, capitaneou 
a equipa lusa que teve 
a participação dos interna-
cionais Pedro Mendes e
Neno. A prova colocou em
competição 17 equipas de
diferentes Estados-membros
da União Europeia e 
decorreu na Praça Simone
Veil Agora, em Bruxelas. 
>> 26

SUPLEMENTO

Não perca, 
na nossa edição 
de amanhã,
especial sobre 
o ‘Dia Mundial 
da Criança’

Reabilitação e Construção
de Edifícios, Lda.

Av. Artur Soares, n.º 332 - BRAGA
tlf./fax 253 612 580

e-mail: qualifica.ger@gmail.com

• REABILITAÇÃO

• RECONSTRUÇÃO RURAL E URBANA

• CONSTRUÇÃO DE RAÍZ DE EDIFÍCIOS

Publicidade

CABAZ FAMÍLIA BELEZA 
Na compra de: 

1 Champô LINIC Eficácia Activa 250ml 
1 Desodorizante AXE Spray Dark Temptation 150ml
TUDO ISTO POR 5€ - POUPANÇA IMEDIATA 3,03€ 

Publicidade

Publicidade

Publicidade

EURODEPUTADOS COM FUTEBOL DE CLASSE EM BRUXELAS

CAMPEÕES NO PARLAMENTO

DR

135.º ANIVERSÁRIO

Criminalidade
desce na 
área da PSP 
de Braga 
No 135.º aniversário da PSP de Braga, 
o comandante distrital destacou 
a diminuição da criminalidade 
na sua área de intervenção.>> 02
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> teresa marques costa

A criminalidade violenta e gra-
ve diminuiu 36 por cento nos
primeiros quatros meses deste
ano, em comparação com o
período homólogo de 2011, na
área de intervenção da PSP no
distrito de Braga.

As estatísticas foram reveladas
ontem, em dia de 135.º aniver-
sário do Comando Distrital da
PSP de Braga, assinalado na
cidade de Guimarães.

A cerimónia oficial, que decor-
reu no Paço dos Duques, foi pre-
sidida pelo director nacional da
PSP, o superintendente Paulo
Valente Gomes, e contou com
representantes de diversas insti-
tuições, incluindo outros órgãos
de polícia criminal, câmaras mu-
nicipais onde a PSP está implan-
tada, arquidiocese e tribunais.

No seu discurso, o comandante

distrital de Braga da PSP, supe-
rintendente António Machado
Fraga, destacou “os resultados
extremamente positivos a nível
do distrito, quer em 2011, quer
no primeiro quadrimestre de
2012” que, segundo ele, “são
fruto da monitorização, em tem-
po real, da criminalidade, do
cruzamento de informações e
empenho de todos os polícias”.

Para o responsável distrital da
PSP, os dados são “surpreenden-
tes” pois já em 2011, em compa-
ração com 2010, se registou uma
diminuição de 27,6 e 13,1 por
cento na criminalidade violenta
e grave e na criminalidade geral,
respectivamente.

Para o superintendente António
Fraga, com a diminuição da
criminalidade “atingimos um
patamar razoável de segurança
objectiva”, pelo que é necessário
apostar mais na segurança sub-

jectiva, através de um tipo de
policiamento que confira mais
visibilidade pública e mais pro-
ximidade.

Pela primeira vez em Guima-
rães na qualidade de director na-
cional da PSP, o superintendente
Paulo Valente Gomes, apontou
os desafios constantes que se
colocam à instituição que todos
os dias é posta à prova.

O responsável nacional da PSP
lembrou também a co-respon-
sabilidade dos cidadãos na segu-
rança. “Hoje, a segurança, tem
que ser entendida como um di-
reito, mas também como um de-
ver em que todos somos co-res-
ponsáveis” afirmou.

Aludindo às parcerias no ter-
reno, o superintendente Paulo
Valente Gomes sublinhou que a
“acção da Polícia será tanto mais
eficaz quando maior for a cola-
boração da população”.

ROSA SANTOS

Equipa cinotécnica do Porto da PSP fez a delícia de miúdos e graúdos no Largo do Toural

Criminalidade desce
na área da PSP
No 135.º aniversário da PSP de Braga, o comandante distrital desta-
cou a diminuição da criminalidade na sua área de intervenção.
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PSP GUIMARÃES135.º ANIVERSÁRIO DO COMANDO DISTRITAL DE BRAGA

Publicidade

sos do diaCa 

ROSA SANTOS

Director nacional da PSP na entrega de condecorações

• restaurante
• marisqueira
• snack-bar

Você já nos conhece...

PEIXE FRESCO (todos os dias)

Temos uma vasta selecção de Vinhos

Lugar de Feixe, Tebosa (junto à Estrada Nacional 14)
Faça a sua reserva pelo tlf. 253 165 189
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CASOS DO DIA ASSALTOSVILA NOVA DE FAMALICÃO E BARCELOS

DETIDO COM NOTA FALSA AINDA
INJURIOU MILITARES DA GNR
Um homem foi detido pela GNR, em 
Esposende, na posse de uma nota falsa
de 50 euros.
Quando se encontrava no interior do
posto policial, o detido danificou o vidro
da sala de atendimento e ainda injuriou
os militares.
O suspeito, que saiu há pouco da ca-
deia, voltou anteontem ao Tribunal.

DUAS ARMAS DE FOGO 
FURTADAS DE RESIDÊNCIA
Duas armas de fogo foram furtadas num
assalto a uma residência em Cabeçu-
dos, em Vila Nova de Famalicão.
O furto ocorreu, há três dias, e teve 
como alvo a Quinta das Águas.
Neste assalto, que está a ser investigado
pela GNR, foram levadas uma espingar-
da de caça e uma pistola semi-automá-
tica de calibre 6.35 mm. 

> teresa marques costa

A GNR, através do Núcleo de
Investigação Criminal (NIC) do
Destacamento Territorial de
Barcelos, investiga há alguns
meses os vários roubos a idosos
registados em Vila Nova de Fa-
malicão e Barcelos e, anteon-
tem, deteve três suspeitos.

Os homens, com idades entre
os 18 e os 24 anos, estão indicia-
dos por dois roubos a idosos em
Carvalhas, Barcelos, e em Nine,
Vila Nova de Famalicão.

Em Carvalhas, a 16 de Feve-

reiro último, além de roubarem,
os assaltantes agrediram uma
idosa de 84 anos que supreen-
deram sozinha em casa e que fi-
cou bastante maltratada.

A 24 de Abril, o alvo foi um
casal de idosos em Nine. Sob
ameaça de arma branca, os as-
saltantes levaram ouro e dinhei-
ro. Anteontem, a GNR deteve
três suspeitos, residentes em S.
Miguel da Carreira (Barcelos) e
rm Arnoso Stª Maria (Vila Nova
de Famalicão) que foram reco-
nhecidos pelas vítimas.

Os três homens são ainda sus-

peitos de um roubo qualificado a
uma capela em Cambeses, con-
celho de Barcelos.

Um deles, de 24 anos, já tem
antecedentes criminais por fur-
tos e roubos.

Ouvidos ontem em primeiro
interrogatório judicial, o juíz do
Tribunal Judicial de Vila Nova
de Famalicão determinou que
fiquem em prisão domiciliária,

recolhendo ao estabelecimento
prisional enquanto não lhes é
aplicada a pulseira eléctrónica. 

A GNR constituiu arguidos
mais dois homens: um é o pro-
prietário de uma loja de compra
de ouro que foi, anteontem, alvo
de uma busca e onde foram
apreendidos alguns artigos em
ouro, por suspeita de receptação.

O outro arguido terá sido cúm-

plice material, já que alegada-
mente transportou os suspeitos
até ao local onde venderam o
ouro roubado.

O NIC de Barcelos conseguiu
recuperar quatro anéis e uma
aliança em ouro, bem como duas
armas de alarme e uma faca, ale-
gadamente usadas para ameaçar
as vítimas, a última apreendida
em diligências anteriores.

Trio roubava
e agredia
idosos 
O NIC de Barcelos pôs anteontem cobro 
à actividade de um trio suspeito de roubar
idosos nos concelhos de Barcelos e de Vila
Nova de Famalicão. Há mais dois arguidos.

DR

Em Carvalhas, em Fevereiro último, a casa da idosa foi deixada do avesso e a vítima foi agredida

> t. m. c.

Dois homens, de 74 e 63 anos,
foram vítimas de burla, em De-
lães, concelho de Vila Nova de
Famalicão, ao que tudo indica
pelo mesmo indivíduo.

As duas burlas aconteceram
nas imediações do Centro de
Saúde de Delães e renderam ao
burlão 550 euros.

Numa das situações, o burlão
aproximou-se de um homem de
63 anos e identificou-se como

marido de uma sobrinha, tendo
mesmo indicado a morada cor-
recta da dita sobrinha.

A abordagem foi que precisava
de mudar os amortecedores do
carro e pediu emprestada uma
quantia em dinheiro.

O sexagenário não tinha di-
nheiro consigo, mas o burlão
convenceu-o a levantar e entre-
gar-lhe 400 euros.

Menos de uma hora depois, o
burlão - um homem de cerca de
30 anos - abordou um casal

fazendo-se passar por filho de
alguém que conheciam e que
precisava de cuidados médicos,
mas ele não tinha dinheiro para
os proporcionar.

A ‘familiaridade’ e a conversa
convincente levou o homem de
74 anos de idade a entregar ao
burlão 150 euros que trazia con-
sigo.

Quando se aperceberam que
foram burladas, as duas vítimas
apresentaram queixa na GNR,
que investiga.

EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

Em menos de uma hora 
burlou dois homens em 550 euros

VIANA DO CASTELO: RESTAURANTE
ABERTO HÁ UM MÊS ASSALTADO
Um restaurante que funciona há um mês
no centro de cidade de Viana do Castelo
foi assaltado, na madrugada de ontem,
provocando um prejuízo que os proprie-
tários garantem ser superior ao que con-
seguiram facturar desde que abriram.
"Ficámos sem o sistema informático, ou
seja, dois computadores e um PDA, um
prejuízo de 2.500 euros. Posso garantir-

-lhe que não chegámos a facturar isso.
Não chega para esta despesa", contou à
Agência Lusa um dos proprietários do
restaurante ‘Cogumelo’, que ontem as-
sinalou o 30.º dia de portas abertas.
"É desmotivador em qualquer circuns-
tância, mas para quem investiu o que
tinha e logo no primeiro mês leva com
este rombo fica a vontade de desistir e ir
para outro lado. Ainda não sabemos o
que vamos fazer", disse José Andrade.

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

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

ESCOLA DE CONDUÇÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS

Publicidade
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MULHER FERIDA 
EM ACIDENTE EM VILA VERDE
Uma mulher ficou ontem ferida em
resultado uma colisão na freguesia 
de Freiriz, concelho de Vila Verde.
O acidente, envolvendo um veículo
ligeiro e uma carrinha que transportava
animais, aconteceu na Estrada Nacional
201, pelas 13.50 horas. A vítima foi
socorrida pelos Bombeiros 
Voluntários de Vila Verde 

ESPOSENDE: ACIDENTE 
NA MARGINAL FERE TRÊS PESSOAS
Uma colisão entre duas viaturas,
seguida de capotamento, ontem, 
na Avenida Marginal, em Esposende,
deixou três pessoas ligeiramente
feridas. O acidente aconteceu por
volta das 8,30 horas. As vítimas foram
socorridas pelos Bombeiros Voluntários
de Esposende e transportadas 
ao Hospital de Barcelos.

CASOS DO DIA BARCELOSEM MARTIM

Publicidade

FAMALICÃO: FERIDOS LIGEIROS
EM TRÊS ACIDENTES
Um choque entre um automóvel e um
camião, ontem de manhã em Ribeirão
(Vila Nova de Famalicão), causou dois
feridos ligeiros. O acidente aconteceu 
na Estrada Nacional 14, junto ao Horto,
pelas 9.30 horas. As vítimas foram
socorridas pela delegação de Ribeirão
da Cruz Vermelha Portuguesa e
transportadas ao hospital de Famalicão.

Duas outras pessoas ficaram feridas em
dois acidentes registados, ao início da
tarde de ontem, no concelho de Vila
Nova de Famalicão. Uma colisão
aconteceu na freguesia de Louro, pelas
14.10 horas. Ao local acorreram os
Bombeiros Voluntários de Viatodos e os
Bombeiros Voluntários Famalicenses.
Os Bombeiros Famalicenses socorreram
também a vítima de outra colisão
ocorrida em Outiz, pelas 14.29 horas.

> redacção

A Polícia Judiciária (PJ) anun-
ciou ontem a detenção, através
do Departamento de Investi-
gação Criminal de Braga, de
dois indivíduos suspeitos dos
crimes de roubo e sequestro.

O caso aconteceu pelas 23.45
horas do dia 24 de Novembro do
ano passado, numa rua da cidade
de Braga.

Nessa altura, os dois homens,
que se faziam transportar numa
viatura abordaram um homem
na rua, e obrigaram-no, sob

ameaça de duas armas de fogo, a
entrar na viatura em que se fa-
ziam transportar.

Já no interior do automóvel
apoderaram-se de dois telemó-
veis e de 100 euros em dinheiro,
pertencentes à vítima.

Seguidamente sequestraram o
homem e dirigiram-se para a sua
residência. O objectivo era apo-
derarem-se de outros objectos de
valor.

A vítima acabaria por apresen-
tar queixa às autoridades poli-
ciais.

Os detidos, com 26 e 27 anos
de idade, estão desempregados e

já têm antecedentes criminais.
Um por tráfico de droga e outro
por tentativa de homicídio.

Apresentações periódicas
Os dois homens foram pre-

sentes  ontem, durante a tarde,
ao Tribunal Judicial de Braga.
para primeiro interrogatório ju-
dicial.

Depois de ouvidos pelo juiz, os
dois homens ficaram obrigados a
apresentarem-se três vezes por
semana no posto policial mais
próximo da área de residência
até à realização do respectivo
julgamento. 

POLÍCIA JUDICIÁRIA DE BRAGA

Detidos por furto e sequestro
Homem apanhado
com heroína
Um homem de 54 anos foi
detido na passada terça-feira,
pela PSP de Barcelos, por se
encontrar na posse de produtos
estupefacientes.
No momento da detenção, o
homem tinha consigo haxixe
suficiente para 37 doses.
A droga estava avaliada em
cerca de 190 euros.
A detenção ocorreu pelas 
9 horas, na Rua Imaculada
Conceição, em Barcelos.
O homem foi presente ontem ao
Ministério Público do Tribunal
de Barcelos para aplicação, por
parte do juíz, das respectivas
medidas de coacção.

PSP DE GUIMARÃES DETEVE
CONDUTOR SEM CARTA
Um homem de 49 anos foi detido, 
na terça feira, pela PSP de Guimarães,
por se encontrar a conduzir um
ciclomotor sem ter a respectiva carta.
A detenção aconteceu pelas 
15.15 horas na Rua do Montinho.
O indivíduo foi notificado para
comparecer ontem no Tribunal 
de Barcelos.

CIPERDENT
Clínica de Reabilitação,
Implantes e Prevenção

Dentária, Lda.

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

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

• PLANO DE TRATAMENTO

• IMPLANTOLOGIA

• PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL

• CIRURGIA

• ORTODONTIA (Aparelhos Fixos)

• ESTÉTICA DENTÁRIA

> miguel viana

Três feridos ligeiros foi o resul-
tado de um choque entre três
viaturas ligeiras, ocorrido on-
tem, de manhã, em Martim, no
concelho de Barcelos.

O acidente aconteceu por volta
das 11.00 horas, na Avenida de
Martim, junto à capela de Santo
António.

Segundo informações obtidas
no local, na origem do acidente
terá estado uma mudança de di-
recção, por parte de uma carri-
nha Ford Fiesta de cor branca,

que pretendia virar à esquerda
logo após a capela. Uma viatura
Mercedes que seguia em sentido
contrário (Pousa - Martim), terá
chocado de lado com a carrinha,
indo, de seguida, embater fron-
talmente numa outra viatura que
seguia em sentido contrário.

A carrinha acabou por ser pro-
jectada contra o muro da capela.

O condutor ficou encarcerado,
tendo sido retirado da viatura
pelos Bombeiros Voluntários de
Barcelos (BVB). Foi levado para
o Hospital de Braga, tendo sido
assistido, na zona de Cabreiros,

pela equipa da Viatura Médica
de Emergência e Reanimação
(VMER) do hospital bracarense.

Os outros dois condutores, e
únicos ocupantes das viaturas, já
estavam fora das mesmas quan-
do os bombeiros chegaram ao

local, mas foram transportados
de ambulância ao Hospital de
Barcelos.

Os BVB estiveram no local
com sete elementos apoiados
por três viaturas (duas ambulân-
cias e um veículo de desencarce-

ramento). O trânsito na estrada
entre Martim e Pousa esteve cor-
tado durante cerca de uma hora,
tendo sido normalizado por vol-
ta das 12.15 horas. A GNR de
Barcelos tomou nota da ocorrên-
cia.

Acidente
provocou 
três feridos
Mudança de direcção de uma carrinha terá
estado na origem da colisão, que envolveu
três viaturas ligeiras. Os feridos são os con-
dutores das viaturas.

BRUNO PEREIRA

Duas das viaturas envolvidas no acidente
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> redacção

A Associação Comercial de Bra-
ga (ACB), em parceria com o
jornal ‘Correio do Minho’ e a rá-
dio ‘Antena Minho,’ promove,
nas sextas-feiras do mês de Ju-
nho, a iniciativa ‘O Comércio
está no Centro’. Em directo do
Largo S. João do Souto, a rádio
transmite, já amanhã, entre as 9
e as 13 horas, a iniciativa, que
conta com a presença de convi-
dados que vão falar da cidade e
de lojistas e onde a animação
também não vai faltar. Na edição
de sábado do jornal pode ler tu-
do o que aconteceu.

O presidente da ACB, Macedo
Barbosa, assegurou que esta
parceria “é feliz e tem tudo para
ter sucesso”, acreditando que
“vai trazer bom ambiente, negó-
cios e animar os espírito dos
comerciantes para enfrentar a
situação actual”. Macedo Bar-
bosa aproveitou para deixar o
convite para visitar o centro da
cidade nas próximas sextas-
-feiras, porque “vão ser sur-
preendidos com um mês de mui-
ta animação”.

“O maior centro comercial 
do país está em Braga 
no centro da cidade”

Já o director geral da associa-
ção comercial, Rui Marques,
também em declarações, ontem
para a rádio ‘Antena Minho’,
referiu que esta iniciativa vai
conseguir levar mais animação
ao centro da cidade. “Vamos le-
var animação para o centro da
cidade e vamos estar em directo
para a rádio com espectáculos
musicais e com muitos convida-
dos, desde lojistas a consumido-
res, passando por muitas pessoas
que vão revelar histórias sobre a
cidade”. 

Além da animação em directo,
a ACB vai promover acções de

vitrinismo para os formandos do
curso de vitrinismo, que está a
decorrer na ACB. “Esta é tam-
bém uma oportunidade para que
os nossos formandos se possam
envolver, promovendo movi-
mento, cor e animação de ruas
para estimular o consumo, as
vendas e criar no espírito dos
consumidores esta mensagem
que no centro da cidade aconte-
cem coisas”. 

Rui Marques admitiu mesmo
que se pretende “criar hábitos de
frequência do centro da cidade”.
E motivos não faltam. “O maior
centro comercial do país está em
Braga no centro da cidade. Te-
mos duas mil lojas no centro da
cidade, não há nenhuma cidade
que tenha estas condições”, lem-
brou aquele responsável, subli-
nhando algumas das vantagens.
“Na rua temos a vantagem de ter
um ambiente autêntico e genui-

no. Temos um mix de lojas ex-
cepcional, temos as lojas que es-
tão nos centros comerciais, mas
temos também as lojas tradio-
cionais. Temos jardins, monu-
mentos, espaços infantis e uma
excelente oferta de restauração”,
frisou o director geral da ACB,
valorizando assim “a panóplia
de valências existentes no centro
da cidade, que em nenhum cen-
tro comercial é possível repro-

duzir”. 
Para além disso, “a grande di-

ferença” entre o comércio de rua
e o do centro comercial está na
relação que se estabelece com as
pessoas. “Nos centros comer-
ciais temos relações impessoais
e frias, enquanto no comércio de
rua as pessoas conhecem o com-
prador e estabelecem-se relações
de proximidade efectiva. Tudo é
diferente e sabemos que ao estar
a fazer compras no comércio de
rua estamos a ajudar os amigos e
familiares e a contribuir para o
desenvolvimento da nossa re-
gião e não das marcas interna-
cionais”.

Questionado sobre a possibili-
dade de abrir o comércio tradi-
cional até mais tarde, Rui Mar-
ques foi peremptório: “depende
de cada empresário”. E expli-
cou: “o ano passado realizou-se
a ‘Braga, compre fora de horas’

até à meia-noite, por duas
ocasiões, mas o pequeno comér-
cio não está preparado em ter-
mos de logística e recursos hu-
manos para de de uma forma
continuada res- ponder a estes
novos desafios da conjuntura.
Estamos a tentar os empresários
flexibilizar os horá- rios, recor-
rer a trabalho temporário”.

Entretanto, o director geral do
grupo Arcada Nova, Paulo Mon-
teiro, 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 As-
sociação Comercial de Braga
falar dos comerciantes, animar
as ruas do centro da cidade e
chamar sobretudo os bracaren-
ses para ver que há excelente
comércio no centro da cidade”.

DR

Rui Marques, director-geral da ACB, Paulo Monteiro, director geral do grupo Arcada Nova, e Macedo Barbosa, presidente da ACB

O comércio está no centro 
‘O comércio está no centro’ vai animar a cidade nas manhãs de sexta-feira do próximo mês de Junho. Uma iniciati-
va da Associação Comercial de Braga em parceria com a rádio ‘Antena Minho’ e o jornal ‘Correio do Minho’.

BRAGA SEXTAS-FEIRASPARCERIA ENTRE ACB, CM E AM

Br
ENCONTRO DE TUNAS NA CATÓLICA
A associação de estudantes da
Faculdade de Teologia da Universidade
Católica promove, hoje, o Encontro
de Tunas, que se realiza no auditório
da Faculdade de Teologia. 
A iniciativa, que começa às 21.30 horas,
conta com a presença d’ As Líricas –
Tuna Feminina da Universidade Católica,
da Estudantina de Braga, da Hinoportuna
e da TUnice, de Viana do Castelo.

UMINHO: ESPECIALISTAS FALAM
DA LEI DOS COMPROMISSOS
O Núcleo de Estudos em Direito 
das Autarquias Locais (NEDAL) 
da Universidade do Minho (UM)
promove, amanhã, o seminário 
‘A Nova Lei dos Compromissos’. 
A sessão de abertura, que acontece 
às 18 horas na Escola de Direito, conta
com Filomena Brás, directora 
da licenciatura de Contabilidade da UM.

Serão abordados temas ligados 
ao enquadramento da lei, às principais
obrigações decorrentes desta regra e às
consequências em caso de violação, por
Joaquim Freitas da Rocha, Noel Gomes
e Hugo Flores da Silva, investigadores
do NEDAL. Pelas 19.20 horas está
prevista a intervenção de João Carvalho,
presidente do IPCA e do Colégio de
Especialistas da Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas.

‘O comércio es-
tá no centro’ vai ser

transmitido em directo
na Antena Minho, nas

manhãs de sexta-
-feira do mês 

de Junho.
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> josé paulo silva

A Câmara Municipal de Braga
adiou para segunda-feira, dia 4
de Junho, o leilão com base de
licitação de um euro de um pré-
dio do centro histórico. A grande
afluência de interessados na
aquisição do imóvel levou on-
tem o presidente da Câmara a
considerar que o salão nobre dos
Paços do Concelho não reunia
condições para efectuar a lici-
tação, reservada a naturais ou
residentes no concelho de Braga
com idades entre os 18 e os 35
anos. Pouco tempo após a sus-
pensão do leilão, uma nota da
presidência da Câmara de Braga
anun-ciava para a próxima se-
gunda-feira, às 11h30, no au-
ditório do Parque de Exposições
de Braga, a licitação do prédio.

O anúncio do adiamento pro-
vocou desagrado em alguns dos
presentes. Um deles considerou
a iniciativa da câmara um “em-
buste” e outro lamentou a pre-
sença no salão nobre de muitos
indivíduos com mais de 35 anos.

Mesquita Machado explicou
então que os jovens interessados
que por qualquer razão não pos-
sam comparecer ao leilão podem
emitir procuração, fazendo-se
representar por outra pessoa.

O autarca reconheceu que não
contava com tão elevado núme-

ro de interessados no leilão do
nº 8 da Rua de Santo António
das Travessas, prédio devoluto e
em adiantado estado de degra-
dação. “De forma a cumprir com
os requisitos legais e dar igual
oportunidade a todos os interes-
sados, a Câmara Municipal de
Braga decidiu adiar a hasta pú-
blica”, adianta a nota da autar-
quia. 

Cerca de uma centena de pes-
soas compareceram para o lei-
lão, lotando por completo o sa-

lão nobre da câmara. Algumas
delas não conseguiram sequer
entrar.

Oferta de projecto 
e isenção de taxas  

Para além da base de licitação,
simbólica de um euro, a Câmara
oferece a quem comprar o pré-
dio da Rua de Santo António das
Travessas projecto de arquitec-
tura e isenção de taxas munici-
pais. 

O futuro proprietário terá, no

entanto, de realizar obras de re-
abilitação do imóvel no prazo de
dois anos. 

O vereador do Urbanismo,
Hugo Pires, explicou que este
leilão se insere no Programa Es-
tratégico de Reabilitação do
Centro Histórico de Braga e que
“o objetivo do programa é re-
qualificar os edifícios degrada-
dos do centro da cidade, para
assim atrair mais jovens para
viverem nesta zona nobre de
Braga”.

José Alves, um dos potenciais
interessados na aquisição do
prédio camarário, avaliou-o en-
tre os cinco e os dez mil euros,
mas está convicto que “será lici-
tado por um valor superior”.

Rui e Sara, estudantes da Uni-
versidade do Minho, estavam
ontem dispostos a oferecer até
20 mil euros pelo imóvel.

Augusto Lopes foi “espreitar”
o leilão em nome do filho, admi-
tiu que a sua oferta poderia ir até
os 50 mil euros. 

Leilão de prédio adiado para 2ª feira
O presidente da Câmara Municipal de Braga confessou-se surpreendido com o grande número de interessados 
na aquisição do prédio que será leiloado a partir de um euro. A licitação foi adiada para a próxima segunda-feira.

BRAGA

> “Queremos dar início a um processo de chamar jovens para o centro histórico”, diz Mesquita Machado.

CÂMARA MUNICIPAL

BRUNO PEREIRA

Salão nobre da Câmara foi pequeno para tantos interessados no leilão

BRUNO PEREIRA

O prédio em licitação

Bragahabit
debate
dependências
A empresa municipal
Bragahabit, no âmbito das
parcerias para a regeneração
urbana, organiza amanhã, às
14,30 horas, no Parque da
Ponte, um debate sobre depen-
dências de drogas ilícitas e
álcool. A iniciativa, aberta à po-
pulação, conta com a presença
de representantes da Câmara
Municipal, do Projecto Homem
e dos Narcóticos Anónimos.
Estratégias de intervenção com
dependentes e às repercussões
pessoais e sociais do consumo
estarão em discussão.

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

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

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!!

A MINHA JÓIA, LDA.
COMPRAMOS TODOS OS ARTIGOS

Discuta
o preço

connosco!

Não venda
sem nos

consultar

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

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

Empréstimos sobre valores, Lda.

Publicidade
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Em Junho 
todas as sextas-feiras 
a animação é na rua...

Oiça a Antena Minho (9 às 13 horas) 
e leia o Correio do Minho no dia seguinte!

Dia 1 de Junho
vamos estar no Largo São João do Souto, Rua D. Afonso Henriques, Rua do Forno e Rua D. Gonçalo Pereira

BOUTIQUE

foud, drink & l ifestyle

boutique

Feitiço do Tempo
Arte e Antiguidades

T A P E R I A

Decoração
e Design de Mobiliário

• creperie • tea club
• coffe room

HOTEL

RESIDENCIAL

D. SOFIA
*  *  *
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BRAGA

> Actualmente não há áreas privilegiadas, porque a empregabilidade está difícil em todas as áreas.

UMINHOINICIATIVA DA FORUM ESTUDANTE

> marlene cerqueira

‘Vence o combate contra o de-
semprego’ é o desafio que a Fo-
rum Estudante está a lançar aos
alunos do ensino superior. A
Universidade do Minho recebeu
ontem a 20.ª e última ‘Job Party’
que a empresa está a promover
desde Fevereiro nos estabeleci-
mentos de ensino superior do
país, numa das iniciativas que
integram a ‘Missão 1.º Emprego
da Forum Estudante’.

Desde há três anos que a Fó-
rum Estudante abraçou a missão
de ajudar os estudantes a pre-
parem o seu futuro, concreta-
mente o ingresso no mercado de
trabalho. 

A ‘Missão Primeiro Emprego’
inclui, além da ‘Job Party’, a
publicação do ‘Guia do 1.º Em-
prego’ e a realização de dois
seminários de âmbito nacional. 

Fruto da situação que se vive
no país, concretamente do facto
do desemprego jovem estar nos
36%, este ano a adesão dos estu-

dantes ultrapassou as expectati-
vas da organização, revelou ao
‘Correio do Minho’ Jorge Vi-
cente, da Forum Estudante.

Sobretudo a ‘Job Party’ tem ti-
do bastante adesão por parte dos
estudantes universitários. Esta
iniciativa, de participação gra-

tuita, consiste num dia de for-
mação “onde são abordadas
questão muito úteis e muito
práticas” sobre a inserção profis-

sional e a integração dos jovens
licenciados no mercado de tra-
balho.

Os temas abordados ontem no
auditório A5 do campus de
Gualtar (que teve lotação esgo-
tada) abordaram temáticas que
podem ajudar os candidatos a
melhorar as suas competências
de comunicação e o seu desem-
penho perante uma entidade re-
crutadora. O evento incluiu re-
presentantes das empresas Ray
Human Capital, CVfilm, Migh
Tword e da Associação Nacional
de Jovens Empresários. 

Os estudantes da academia
minhota receberam dicas sobre
como se prepararem para uma
entrevista de emprego, de como
elaborar um currículo (nomea-
damente o currículo em vídeo
que começa a ganhar adeptos e
está a ser bem recebido pelos
potenciais empregadores), entre
outras.

Dificuldades 
de empregabilidade são
transversais a todas as áreas 

Jorge Vicente realça que quan-
do a iniciativa ‘Job Party’ arran-
cou o desemprego jovem se fixa-
va nos 31%, sendo que em pou-
co mais de dois meses cresceu
5%, estando agora a rondar os
36%. 

O responsável nota ainda que
se há alguns anos atrás havia
áreas que se podiam considerar
privilegiadas em termos de em-
pregabilidade, nomeadamente as
áreas mais técnicas, as engen-
harias e a saúde, actualmente o
desemprego é uma preocupação
transversal a todas as áreas de
formação.

BRUNO PEREIRA

‘Job Party’ da Forum Estudante decorreu ontem na Universidade do Minho

Job Party deu dicas
para arranjar trabalho 
A Forum Estudante promoveu ontem uma ‘Job Party’ na Universidade do Minho, uma inicia-
tiva que pretendeu dar aos universitários algumas ferramentas úteis e práticas para ingres-
sarem no mercado de trabalho.

> redacção

Exposições, música ao vivo, es-
pectáculos de magia, dança e
variedades são algumas das ac-
tividades que poderá encontrar
na agenda do Abadia D’Arte. 

Este espaço, localizado a três
quilómetros do centro da cidade
em Este S. Pedro, pretende que
os fins-de-semana sejam espaços
abertos ao convívio e à arte, num
ambiente relaxado e onde a boa
comida é o centro das atenções. 

Para o mês de Junho farão
parte do calendário de activi-
dades actuações de música ao
vivo com o bracarense Artur Lu-

so, também vocalista do grupo
Egg Box, já no próximo dia 1, e
jazz em formato duo, no dia 8.
Para meio do mês, as portas
abrem-se para o DJ King Fu, a
estrear-se em ambientes mais re-
laxados no dia 15 de Junho. 

A noite de São João será palco
de uma animada festa com menu
especial e animação de exterior
e o mês encerra com uma actu-
ação de fado, a 29, por Jacinta
Almeida. 

Em exposição estarão também,
até ao final do mês, obras do
artista Vitor Zapa. 

Aberto todas as sextas e sába-
dos à noite, o Abadia D’Arte

pauta-se pela aposta na rein-
venção dos petiscos nacionais e
apresenta menus diferenciados
de inspiração portuguesa. 

Bacalhau, leitão, petingas e
caldo verde serão alguns dos in-
gredientes que encontrará nas
ementas a preço fixo. 

Por quinze euros poderá, as-
sim, degustar um menu de oito
petiscos e duas sobremesas, bem
acompanhadas pela especiali-
dade da casa: a sangria de es-
pumante. 

Estes menus contam com a
assinatura de Fausto Airoldi,
conhecido chef nacional, que é
agora consultor da casa.

ABADIA D'ESTE LANÇOU NOVO ESPAÇO

Abadia D’Arte: comida com conceito
INSCRIÇÕES

ABERTAS

Educar com EXCELÊNCIA

Travessa Cónego Luciano Afonso dos Santos, n.º 10 - 4700-371 BRAGA
tlm. 962 661 668 • 934 302 474

colegio-s.vicente@gmail.com    •   www.colegiosvicente.com.pt

BERÇÁRIO • CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA • BABYSITTING 24h

• Enfermagem • Babyoga • Natação p/ Bebés
• Musicoterapia • Massagem p/ Bebés

• Aulas de Preparação para o Parto

Publicidade
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BRAGA

>“Quase meio século depois a pátria não deixou de reconhecer o mérito do ex-militar”, diz o comandante.

EXÉRCITOREGIMENTO DE CAVALARIA 6

> marlene cerqueira

Foi visivelmente emocionado
que o ex-militar José Amorim
Guimarães recebeu ontem a
condecoração com a Medalha
de Mérito Militar - 4.ª Classe,
em formatura geral presidida
pelo comandante do Regimento
de Cavalaria 6 (RC6), coronel
de cavalaria Jocelino Rodrigues.

O que esta condecoração tem
de extraordinário é facto de dis-
tinguir José Amorim Guimarães
por um feito com quase meio
século, mas que o ex-militar tem
bem presente na memória.

Foi no longínquo ano de 1964
que, em Angola, José Amorim
“se cobriu de glória durante
uma operação em que tomava
parte”, ao ter voluntariamente
atravessado a nado um rio cau-
daloso em perseguição de tropas
opositoras, tendo posto a sua vi-
da em risco ao ser arrastado pela
corrente. “Caí de uma cascata
com uns 20 metros de altura”,
recorda. O então militar mos-
trou “excepcional coragem e
bravura que contribui de forma
notável para o bom êxito da
operação realizada no teatro de
operações”.

Natural e morador na freguesia
de Rio Frio, concelho de Arcos

de Valdevez o condecorado es-
teve três anos em Angola, tendo
passado à disponibilidade quan-
do regressou a Portugal. Na al-
tura emigrou para França, onde
trabalhou durante 40 anos. O
Exército nunca mais o conse-
guiu contactar para lhe entregar
a merecida condecoração, uma
vez que a família se desfazia da
correspondência por temer que
tivesse de voltar para o ultramar.

Conhecedor da condecoração
e de regresso à pátria, o ex-mili-
tar reclamou a sua medalha e a
mesma foi-lhe entregue ontem,
em formatura geral presidida
pelo comandante do RC6.

“É uma condecoração que em
um significado muito especial
para mim, para eu poder mostrar
à minha família que estive na
guerra e que defendi muito bem
a pátria”, contou o ex-militar,
confessando que não guarda
más recordações da guerra, ape-
sar das óbvias dificuldades
porque passou no terreno.

O comandante do RC 6 referiu
a propósito desta condecoração
que ela deve ser encarada como
“um estímulo e um exemplo
para os militares”, por “verem
que 50 anos depois a pátria não
deixou de reconhecer o mérito
deste ex-militar”.

Condecorado...
quase meio
século depois
O comandante do RC6 condecorou ontem
José Amorim Guimarães, um ex-militar, por
um feito que remonta a 1964, em Angola.

M.C.

José Guimarães foi condecorado pelo comandante do RC6 

Grupo de Autometralhadoras em treino operacional
O Grupo de Autometralhadoras
(GAM) —um dos encargos
operacionais do RC6, a par do
Esquadrão de Reconhecimento—
regressou recentemente do Kosovo,
onde cumpriu uma missão difícil
mas coroada de sucesso, porém 
o treino operacional continua. 
Ontem, logo após a formatura geral,
os jornalistas testemunharam 
a saída do 1.º Esquadrão de
Autometralhadoras para mais um
treino operacional. Após a
formatura, os militares e veículos
partiram em coluna militar em
direcção à Serra Do Carvalho. “Este
treino insere-se no novo conceito de treino operacional da nossa Brigada de Intervenção, que é um conceito
baseado na Task Force 1200”, explicou o comandante. A GAM é uma estrutura pentagonal, ou seja, tem cinco
esquadrões dos quais apenas três estão de momento levantados: o Esquadrão de Autometralhadoras, 
o Esquadrão de Comando e Serviços e o Esquadrão de Apoio de Combate.

Publicidade
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BRAGA

> Azeituna acredita ter batido recorde do Guinness durante a ‘beer race’, que promoveu no Gatódromo.

TUNASTHEATRO CIRCO

> redacção

A Azeituna - Tuna de Ciências
da Universidade do Minho, que
está a celebrar este ano o seu
20.º aniversário, promove, no
próximo dia 6 de Junho, um es-
pectáculo comemorativo no
Theatro Circo. Até Dezembro,
mês que se realiza a 19.ª edição
do CELTA – Certame Lusitano
de Tunas Académicas, a Azeitu-
na promete ainda uma mão cheia
de iniciativas. 

Depois de ter sido reconhecida
na XV cerimónia dos ‘Galardões
da Nossa Terra’ com o galardão
na categoria de Associação Cul-
tural e Recreativa, a Azeituna
presenteia a cidade de Braga
com este ‘Espectáculo dos 20
anos’, em que reúne um repor-
tório com as músicas mais em-

blemáticas da sua história, numa
actuação complementada com
elementos cénicos e participa-
ções especiais. 

Este espectáculo, que começa
às 21.30 horas, conta com algu-
mas participações especiais, en-
tre elas a Tuna Universitária do
Minho - TUM, o Coro Académi-
co da Universidade do Minho -
CAUM, a Tuna Feminina Uni-
versitária do Minho - Gatuna e a
Tuna Académica da Universi-
dade Lusíada do Porto - TAULP.

Fora do palco, uma exposição
nos salões do Theatro Circo dará
a conhecer alguns momentos,
estórias e curiosidades captura-
dos ao longo destas duas déca-
das de música, viagens e con-
vívio.

Junto da comunidade académi-
ca, as comemorações do aniver-
sário da Azeituna já começaram
nas festas do Enterro da Gata,
quando a tuna actuou no palco
do gatódromo e inovou, propon-
do-se a bater um recorde do
Guinness. Na barraquinha que,
como é hábito, dinamizou na se-
mana académica, a Azeituna en-
volveu o maior número de pes-
soas de sempre numa ‘beer ra-
ce’, onde cada participante be-
beu um copo de cerveja a seguir
ao participante anterior. Embora
ainda não seja oficial, a Azeituna
acredita ter batido o recorde an-
terior por cerca de mais uma
centena de pessoas envolvidas.

Azeituna apresenta
‘Espectáculo dos 20 anos’
A Azeituna apresenta, no dia 6 de Junho, no Theatro Circo, um espectáculo comemorativo
do 20.º aniversário. Nos salões do teatro estará uma exposição que dará a conhecer alguns
momentos e curiosidades que fizeram parte destes anos de existência.

DR

Azeituna comemora 20.º aniversário com espectáculo no Theatro Circo

D.R.

Publicidade

> redacção/lusa

O director do Laboratório Ibéri-
co Internacional de Nanotec-
nologia (INL) apontou 2014 co-
mo data para o instituto “funcio-
nar em pleno”, admitiu “cortes”
no financiamento e afirmou que
Portugal e Espanha “mostraram”
ser “capazes” de erguer “um dos
melhores laboratórios do mun-
do”.

Em entrevista à Agência Lusa,
José Rivas explicou ainda que a
adesão de novos países ao INL
“é uma decisão de Estado que
cabe a Portugal e Espanha”.

Alvo de um protocolo em
2005, pelos ministérios da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superi-
or portugueses e o da educação e
Ciência espanhol, o INL é o re-
sultado de uma aposta no “re-
forço e na cooperação científica
e tecnológica”, nomeadamente

nas áreas de nanociência e nan-
otecnologia, entre os dois países.

O INL foi “desenhado” para
abarcar nos seus quadros 400
pessoas, das quais 200 “exclusi-
vamente” investigadores profis-
sionais. Actualmente, e um ano e
meio após entrar em funciona-
mento, o INL conta com “cerca
de 80 investigadores” de 19 na-
cionalidades. 

“Contamos estar a trabalhar em
plena força apenas em 2014.
Não é fácil encontrar talento de
excelência”, explicou  José Ri-
vas, referindo-se ao facto de o
“quadro de pessoal” do INL es-
tar ainda “a meio”.

Além disso, apontou, “nesta
fase inicial as preocupações vão
ainda para a construção das es-
truturas e para a aquisição de
equipamentos” o que, afirmou,
“consome muitos recursos fi-
nanceiros”.

O financiamento do INL está a
cargo dos dois Estados fun-
dadores, Portugal e Espanha,
que, explicou o director, “com-
participam em partes iguais o
orçamento do instituto, assim
como asseguram em partes
iguais as verbas que permitem
aceder a fundos comunitários”.

Confrontado com a possibili-
dade de “cortes” orçamentais,
José Rivas afirmou que “é natu-
ral que assim aconteça”. Para o
professor, “numa altura em que
ambos países atravessam uma
complicada crise económica é
natural que haja cortes no finan-
ciamento a projectos como o
INL”. Mas, lembrou o respon-
sável, “da última Cimeira Ibéri-
ca saíram sinais positivos de
aposta no projecto”com ambos
os governos a concordarem dar
um “impulso conjunto adicio-
nal” ao INL.

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA 

A funcionar em pleno em 2014
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BRAGA POLÍTICAELEIÇÕES NO PARTIDO SOCIALISTA

JANTAR SOLIDÁRIO
A FAVOR DA CAROLINA
Realiza-se amanhã, no restaurante
Quinta das Cabanas, um jantar solidário
a favor da menina Carolina, portadora de
uma doença rara ainda por diagnosticar.
A receita do jantar destina-se a custear
tratamentos de que a pequena Carolina
necessita para o seu bem estar. Para
além daquele restaurante, a iniciativa
conta com o apoio do colégio S.Vicente. 

PREVENÇÃO DO TABAGISMO
O Instituto de Educação da Universidade
do Minho e a Universidade da Beira
Interior organizam hoje, no ‘campus’ de
Gualtar, um seminário sobre prevenção
do tabagismo e protecção das crianças
ao fumo passivo. O evento insere-se no
projecto de investigação ‘Prevenção da
Exposição de Crianças ao Fumo
Ambiental de Tabaco (FAT) no seu
Domicílio’. Intervêm no seminário

Catarina Samorinha (Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto),
Carolina Araújo (Universidade do
Minho), José Precioso (Universidade do
Minho), Manuel Macedo (Hospital de
Braga) e Paulo Vitória (Universidade da
Beira Interior ). Os promotores alertam
que a exposição das crianças ao  FAT
está associada a graves problemas para
a saúde, tais como infecções agudas das
vias aéreas inferiores. 

> redacção

“Estou preparado. É a hora de
escolher”, afirma António Bra-
ga, um dos dois candidatos à li-
derança da comissão política
concelhia do Partido Socialista,
a dois dias do acto eleitoral.

Com esta declaração, o can-
didato reforça a anunciada pre-
disposição para, ganhando as
eleições para a comissão política
concelhia, ser o cabeça de lista
do PS à Câmara de Braga nas
próximas eleições autárquicas.

“Desde o início que a nossa
candidatura assume este objecti-
vo substancial, que se realiza no
exercício do poder autárquico.
Queremos ganhar a comissão
política para que ela sustente a
nossa candidatura à câmara”,
afirma António Braga no último
número do seu jornal de cam-
panha.

Braga fala na primeira pessoa
par dizer que se considera “bem
preparado para o exercício do

cargo” de presidente da câmara.
“Muito melhor preparado que
outros eventuais candidatos cu-

jos nomes por aí se vão comen-
tando”, acrescenta

Convicto de que os militantes

já perceberam que o que está
verdadeiramente em causa neste
acto eleitoral é a escolha do can-
didato à presidência da câmara o
actual presidente da Assembleia
Municipal tece críticas aos seus
adversários Vítor Sousa e Hugo
Pires, pelo facto de “tergiver-
sarem continuamente no seu dis-
curso, adaptando-o sempre às
circunstâncias”.

Prova disso mesmo – diz – é o
facto de continuarem a “escon-
der o seu candidato à câmara”.  

António Braga considera que,
“por muito que lhe custe admi-
tir”, se o candidato socialista nas
próximas autárquicas viesse a
ser alguém da lista opositora, “a
derrota seria quase inevitável”
face a Ricardo Rio, o vereador
do PSD que repetirá, nas ‘autár-
quicas’ de 2013, uma candida-
tura à presidência da Câmara
Municipal de Braga.

António Braga diz-se “preparado” 
António Braga, um dos dois candidatos à liderança da comissão política concelhia do Partido Socialista, reforça 
o acto eleitoral de sábado como rampa de lançamento para as ‘autárquicas’ do próximo ano. 

DR

António Braga com os restantes candidatos da sua lista à comissão política concelhia do PS

> redacção

Os arqueólogos Manuela Mar-
tins e Luís Fontes defenderam,
na tertúlia ‘Visita à Braga Ro-
mana do Futuro’, promovida
pela coligação ‘Juntos por Bra-
ga’, que “a riqueza do patri-
mónio de Braga vai muito para
lá da marca romana e devia me-
recer uma abordagem integra-
da de valorização, promoção e
transformação em activo de di-
namização económica”.

Luís Fontes considerou que
“Braga continua a justificar,
mais do que a criação de um me-
ro parque arqueológico, a cria-
ção de um verdadeiro parque
cultural”.

A tertúlia iniciou-se com o
agradecimento Manuela Martins

o convite dos responsáveis da
coligação, “porque nestas dé-
cadas de existência da Unidade
de Arqueologia esta foi a pri-
meira vez que fomos convidados

a dar a nossa opinião sobre esta
temática numa sessão deste gé-
nero”.  

Durante o debate, Luís Fontes
informou que o projecto de recu-

peração do Teatro Romano terá
um custo próximo dos cinco
milhões de euros e que a ínsula
das Carvalheiras envolve um in-
vestimento na ordem dos dois

milhões de euros.
O vereador Ricardo Rio con-

siderou que as áreas do patri-
mónio, da cultura e até da eco-
nomia - em consequência do au-
mento das actividades comercial
e turística que poderiam resultar
de uma aposta na preservação do
património histórico – “não
foram, não são e nunca serão
áreas que possam ser respeitadas
na sua importância pela actual
gestão municipal”.

“A criação de uma rede colabo-
rativa e de parcerias locais”, que
corporize cada uma destas ideias
de desenvolvimento e preser-
vação é, para o líder da oposição
na Câmara de Braga, “a priori-
dade das prioridades” em termos
de uma futura intervenção mu-
nicipal.

TERTÚLIA ‘JUNTOS POR BRAGA’

Arqueólogos defendem criação de parque cultural

DR

Coligação ‘Juntos por Braga’ juntou agentes culturais em debate sobre valorização do património



> marta caldeira

“Festas para todos os gostos e
para todas as idades”. É assim
que serão as Festas de Santo An-
tónio de Vila Verde, garante Jú-
lia Fernandes, vereadora da Cul-
tura. Rusgas, fogueiras, canta-
res ao desafio, marchas popu-
lares, corridas de cavalos, corte-
jo etnográfico, festivais de fol-
clore e dj’s animam a vila, de
8 a 13 de Junho, prometendo
atrair muitos turistas e visitan-
tes. O programa arranca com a
apresentação de um livro de
quadras de Santo António, es-
crito pelas crianças e seniores do
concelho, e, agora, publicado
pelo município.

A organização destaca o ‘Cor-
tejo da Tradição’ (dia 9), no qual
todas as freguesias do concelho
desfilam as suas principais tra-
dições e, ainda, a majestosa pro-
cissão em honra de Santo An-
tónio (dia 10). “Temos como
parceiros nestas festas as nossas
associações, ins-tituições e esco-

las e é graças a elas que, com o
seu voluntariado na dinamização
de grande parte do programa,
conseguimos reduzir o orçamen-
to”, indicou a vereadora, apon-

tando para um corte na ordem
dos 30 por cento este ano. O
orçamento ronda os 50 mil eu-
ros. O orçamento é mais reduzi-
do, mas a organização das Fes-

tas de Santo António de Vila
Verde garante que mantêm a
grande qualidade que as presti-
gia.

Júlia Fernandes apontou, ain-

da, para a inserção no programa
de festas  uma ‘Mostra de Talen-
tos’ - no dia 13. “O palco vai fi-
car destinado e reservado a to-
dos os vilaverdenses que quise-
rem mostrar os seus talentos,
musicais, teatrais e artísticos”.

Para António Vilela, presidente
da câmara, “esta é uma oportu-
nidade também para as associ-
ações e instituições locais mos-
trarem o que têm e preservam a
nível de tradições e costumes”.

“Para o município este é um in-
vestimento que se faz, embora
este ano mais contido, na pro-
moção do nosso território do
ponto de vista turístico”, apon-
tou o edil. Uma das novidades
para os mais novos vai ser a
abertura do edifício da antiga
adega de Vila Verde, recuperada
e remodelada pelo município,
para receber a animação noctur-
na pela noite dentro com vários
dj’s de renome.

D.R.

Abílio Ferreira, da Ass. Folclore, António Vilela e Júlia Fernandes, edil e vereadora da Cultura, apresentaram cartaz

Sto. António atrai visitantes
Durante seis dias e seis noites, Vila Verde promete honrar o Sto. António com as tradicionais
festas populares, onde não faltam as marchas, fogueiras e uma majestosa procissão dia 10.
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MINHO FESTAS CONCELHIASVILA VERDE

Mi
P. LANHOSO: CAMPANHA 
RECOLHE ALIMENTOS EM CAMPO
Este sábado e domingo há recolha 
de alimentos para ajudar os mais
carenciados do concelho da Póvoa de
Lanhoso. A iniciativa é promovida pela
câmara municipal, através do Banco 
de Voluntariado, no supermercado
‘Primavera’, na freguesia de Campo.
Leite, enlatados, açúcar e sal, azeite e
óleo, arroz e massa, farinhas, feijão e

grão, de entre outros, são os alimentos
mais necessários.
Esta campanha solidária visa angariar
géneros alimentares, reforçando assim 
o apoio prestado pela Loja Social, que
se traduz na atribuição de alimentos 
a famílias carenciadas do concelho,
devidamente sinalizadas e validadas
pelo pessoal técnico que faz 
o atendimento descentralizado 
no âmbito da acção social.

VILA VERDE: SECUNDÁRIA ABRE
CONSURSO PARA ASSISTENTES
A Escola Secundária de Vila Verde acaba
de abrir um concurso público, 
pelo prazo de dez dias úteis para
preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria
de assistente operacional.
O concurso diz respeito à modalidade de
relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, a constituir por

contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
O aviso do procedimento relativo a este
concurso público pode ser consultado
na íntegra na página electrónica da
Escola Secundária com 3º ciclo 
do ensino básico de Vila Verde
(www.esvv.net), tendo sido, também,
publicado o referido anúncio e, Diário 
da República 2ª série - nº103 de 
28 de Maio de 2012.

Publicidade

Uma das novi-
dades é a abertura

do edifício da antiga
adega para animação
nocturna pela noite

dentro com dj’s.

Animação variada
garantida 
de dia e de noite
Pit Broken, Irmãos Verdades,
Leandro Cruz, Beat2Swing, são
alguns dos nomes da música
que constam do cartaz das
Festas de Santo António.
Para além da animação
nocturna que vai ter lugar na
antiga adega de Vila Verde - 
o espaço vai receber também 
o III Festival da Febra.
O folclore será, também,
constante na animação das
festas, com a realização do
festival Folclórico Luso-
Espanhol (dia 9) e o Festival
Folclórico Concelhio (dia 10).
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MINHO HOJEBARCELOS

AMARES CELEBROU À GRANDE
FESTA DA FAMÍLIA 2012
Amares comemorou o Dia da Família, no
passado sábado, com as actividades
lúdicas e de lazer a serem promovidas
pela Associação de Fomento Amarense.
Exposições, espectáculos e iniciativas
de cariz social foram algumas das
iniciativas promovidas pela associação
com o objectivo de levar as famílias à
rua para celebrar a efeméride.

O Largo Dom Gualdim Pais, em Amares,
foi totalmente preenchido de cor e
alegria com insufláveis, exposições,
passatempos e jogos tradicionais, para
além das participações da valência
creche, canções e danças de um grupo
de etnia cigana e ainda a participação de
dois alunos da Escola Profissional Amar
Terra Verde.
A encerrar a tarde, uma largada de
balões com mensagens sobre a família,

escritas por quem visitou a festa, 
foi um dos pontos altos.
À noite, o espectáculo decorreu no
palco, com apresentações das várias
valências desta instituição: Componente
de Animação e Apoio à Família do
Centro Escolar D. Gualdim Pais, Estudos
Musicais, grupo de Alunos do Curso
Animação Sociocultura bem como os
alunos das comunidades PALOP da
EPATV.

> marta caldeira

Uma mostra do associativismo
juvenil de Barcelos, artes plásti-
cas ao ar livre, graffiti, animação
de rua, educação para a saúde,
educação sexual e prevenção das
toxicodependências são algumas
das actividades permanentes que
pautam a Festa da Juventude de
Barcelos, prevista para o mês de
Julho. Para quem quiser partici-
par nesta festa, as inscrições
decorrem até ao próximo dia 18.

A iniciativa é promovida pela

câmara de Barcelos, através do
pelouro da Juventude, com o ob-
jectivo de mostrar à comunidade
o trabalho que as associações ju-
venis desenvolvem em todo o
concelho.

Um Festival de Dança, um
Festival de Bandas de Barcelos,
o projecto ‘As Fitas’, um Festi-
val de Fanfarras, um grande es-
pectáculo musical e um Encon-
tro de Coros são propostas já
incluídas nesta edição da Festa
da Juventude barcelense.

Propostas diversas estas que

vão entreter e divertir a comu-
nidade de Barcelos e os turistas
durante seis dias, entre as 18 e as
24 horas, na Avenida da Liber-
dade, no Largo da Porta Nova e
no Campo 5 de Outubro. A ac-
tividade será intensa e a ani-
mação está garantida para jo-
vens e menos jovens.

A inscrição é totalmente gratui-
ta, podendo ser efectuada atra-
vés da Casa da Juventude.

Associações
mostram-se 
à comunidade
A Festa da Juventude de Barcelos promete
levar muita animação ao centro da cidade,
com actividades diversas. As associações
do concelho vão mostrar o seu trabalho ao
público.

DR

Jovens e associações locais exibem-se no palco da festa barcelense

> redacção

Manuel José da Costa Felgueiras
Gayo - conhecido a nível na-
cional por se tratar do autor com
a maior obra de genealogia por-
tuguesa - foi o tema central da
conferência proferida pelo padre
António Júlio Trigueiros, recen-
temente, numa iniciativa pro-
movida pela Santa Casa da Mi-
sericórdia de Barcelos, no âm-
bito das comemorações dos 512
anos da instituição.

O salão nobre da misericórdia
encheu para ouvir falar do bar-
celense que “foi um grande ben-
feitor e várias vezes provedor
desta Santa Casa, entre 1796 e
1820, e que, além de outras
obras, foi responsável pela cons-
trução do hospital dos entreva-
dos e de doenças crónicas e in-
curáveis e pela reorganização
dos espaços para separação de
sexos por enfermarias”.

A ele também se ficou a dever
a criação de um fundo ‘Monte

Pio’, constituído através de doa-
ções feitas à misericórdia, para a
qual também contribuiu com lar-
gos cabedais.

O conferencista relembrou que
Felgueiras Gayo escreveu 32
volumes da genealogia, conheci-
da pelo famoso ‘Nobiliário de
Famílias de Portugal’, uma obra
muito consultada.

E foi visto como “um revolu-
cionário” ao estender a genealo-
gia também às famílias burgue-
sas e ao povo.

NO ÂMBITO DOS 512 ANOS

Felgueiras Gayo homenageado
pela Misericórdia de Barcelos

Santa Casa finda
comemorações
com concerto
A Santa Casa da Misericórdia
de Barcelos encerra, hoje, as
comemorações dos 512 anos,
com uma eucaristia às 15 ho-
ras, na qual irão participar as
crianças e o coro sénior da
instituição.
Logo após a missa proceder-se-
-á à plantação de dois
jacarandás comemorativos do
aniversário no jardim do
edifício principal da Santa
Casa, mais propriamente no
Campo da República,
seguindo-se a inauguração de
uma biblioteca no Lar Santo
André, na rua Dr. Santos Júnior.
Às 21 horas, há concerto pelo
Coro e Orquestra da Academia
de Música de Viatodos.

lll

Artes plásticas, animação
de rua, graffitti, educação
para a saúde e sexual e
prevenção das toxicode-
pendências pautam a Festa
da Juventude de Barcelos,
que decorre entre 17 e 22
de Julho.

INSCREVA-SE

ESTÃO ABERTAS
AS INSCRIÇÕES PARA:

Motorista de Táxi - RENOVAÇÃO

Motorista de Taxi - INICIAL

CAM pesados - ADR

Publicidade
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MINHO SOLIDARIEDADEVILA NOVA DE FAMALICÃO

GUIMARÃES: SCORPIO E PISCINAS
ABREM AO PÚBLICO
O ‘Scorpio’ - Parque de Animação
Aquática de Guimarães reabre no
próximo domingo ao público, para a
época balnear de 2012, funcionando
diariamente das 9 às 20 horas.
As piscinas exteriores de Airão São 
João abrirão ao público no dia 16,
funcionando a partir dessa data,
diariamente, entre as 10 e as 20 horas.

IDOSOS VIEIRENSES ENCERRARAM 
MÊS DE MARIA COM TERÇO
Mais de duas centenas de idosos 
do concelho de Vieira do Minho
celebraram, anteontem, o encerramento
do Mês de Maria, na Igreja Paroquial de
Tabuaças e contou com uma celebração
mariana (terço), seguida de eucaristia
celebrada pelo pároco Salvador Mota.
A iniciativa contou com a presença do
presidente da Câmara Municipal de

Vieira do Minho, Jorge Dantas, do vice-
-presidente, Pedro Álvares, da vereadora
Aurora Marques e com a presença activa
das IPSS’S do concelho dos CCL’s e
espaço conviver, que durante o ofertório
levaram as suas oferendas 
de agradecimento a Deus.
As celebrações foram animadas pelo
Grupo Coral da Universidade Sénior 
de Vieira do Minho e dinamizadas 
pelos idosos das instituições.

> redacção

O voluntariado está a crescer no
concelho de Vila Nova de Fama-
licão. Neste momento são já
1200 os voluntários que dão
apoio em diversas áreas desde a
solidariedade social à saúde,
educação, entre outras. A partir
de agora, o voluntariado tem
uma residência própria, junto à
estação de caminhos-de-ferro.

A Casa do Voluntariado acaba
de ser inaugurada pelo presiden-
te da câmara famaliense, Armin-
do Costa, que na ocasião elogiou
o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido em todo o conce-
lho.

O espaço funciona nas antigas
instalações da APPACDM e irá

servir os voluntários, mas tam-
bém as instituições acolhedoras
e técnicos.

Para Armindo Costa “existem
dois grandes projectos de volun-
tariado em Famalicão: o Banco

Local de Voluntariado, promovi-
do em parceria com o Conselho
Nacional de Promoção de Vo-

luntariado e o Voluntariado Jo-
vem ‘Time4U’, desenvolvido
em colaboração com a associa-
ção juvenil YUPI”.

“É nos momento difíceis, co-
mo os que vivemos, que nos
apercebemos, que Famalicão é
um concelho solidário”, apontou
o edil.

A coordenadora do Conselho
Nacional de Voluntariado, Maria
Elisa Gomes, que esteve pre-
sente na inauguração, conside-
rou a casa como “um espaço
agradável e acolhedor e com ex-
celentes condições para pro-
mover o voluntariado”.

A Casa do Voluntariado vai
concentrar os projectos e criar
interligação entre os voluntários
e instituições locais.

Voluntariado já tem residência
A Casa do Voluntariado acaba de ser inaugurada em terras famalicenses para albergar os projectos que já existem 
e os voluntários, com vista a promover as suas iniciativas locais com outras instituições.

DR

Autarca de Famalicão, Armindo Costa, vereadores e Elisa Gomes, do Conselho Nacional, inauguraram a casa

GUIMARÃES
Ministro alemão considera “exemplar”
trabalho da Capital Europeia da Cultura

O ministro-adjunto da chancelaria alemão considerou “exemplar” o
trabalho desenvolvido ao abrigo da Capital Europeia da Cultura (CEC)
Guimarães 2012 e ouviu ainda o presidente da autarquia vimaranense 
a comparar Angela Merkel à Condensa Mumadona, “duas senhoras
poderosas”.
De visita a Guimarães, Bernd Neumann, que é também representante 
do Governo Federal para a Cultura, elogiou a cidade e os “trabalhos”
realizados ao abrigo de Guimarães 2012.
“Estou muito bem impressionado. Acho que o que se fez é fascinante.
Tive a oportunidade de conhecer a cidade e acho isto exemplar”,
afirmou. Neumann destacou ainda a “forte participação da população”
no evento, afirmando ser patente que a CEC “é uma organização de
muitos para muitos e não de uns poucos para outros poucos”. Como
exemplo apontou o símbolo da CEC, um coração inspirado no elmo de
D. Afonso Henriques, espalhado pela cidade.
“Gostei muito de ver vários símbolos do evento pela cidade. Saltou-me
aos olhos a participação e envolvimento da população”, explicou.
O governante alemão teve também oportunidade para ouvir o autarca de
Guimarães, António Magalhães, a comparar uma das figuras históricas
da cidade com a chanceler alemã. “Falámos dos assuntos da
actualidade e dei um sinalzinho ao comparar a Condensa Mumadona 
no seu tempo à senhora Merkel nos tempos que correm”, comparou
Magalhães. Mumadona Dias é uma das figuras históricas de Guimarães
que remonta ao século X, responsável pela construção do Castelo.

®

FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA INICIAL

DE FORMADORES
Início: 04 de Junho de 2012

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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MINHO VIANAPONTE DA BARCA

VIANA: ANTIGO NAVIO-HOSPITAL 
JÁ RECEBEU MAIS DE 568 VISITAS
O antigo navio-hospital Gil Eannes, há
14 anos transformado em museu, já
recebeu mais de 568 mil visitas,
anunciou a fundação que gere o navio
que apoiava a frota bacalhoeira
portuguesa nos mares do norte.
“O ano de 2011 foi um dos melhores 
de sempre em termos de visitas, apesar
das dificuldades financeiras já

existentes”, admitiu José Maria Costa,
presidente da Fundação Gil Eannes.
Desde a sua abertura ao público, em
Agosto de 1998, segundo dados oficiais
o navio contabilizou 568.262 visitas 
até final de 2011.
Visitas que consistem na passagem pela
ponte de comando, cozinhas, padaria 
ou pela casa das máquinas, consultório
médico, sala de tratamentos, gabinetes
de radiologia e bloco operatório.

Já as antigas enfermarias do navio foram
ocupadas pela Pousada da Juventude,
com 60 camas, gerida pela ‘Movijovem’,
tendo recebido durante todo o ano
passado cerca de 4.560 dormidas.
A fundação pretende avançar com a
recuperação de camarotes e dois porões,
dos últimos espaços do navio ainda por
reabilitar, para os transformar em Porta
de Entrada do futuro Centro de Mar 
de Viana do Castelo.

CÂMARA DE VALENÇA ASSINALA
HOJE DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
A Câmara Municipal de Valença assinala
o Dia Mundial da Criança com
actividades para os alunos do pré-
-escolar e primeiro ciclo, no Parque 
da Senhora da Cabeça, com a presença 
de centenas de crianças.
Um espectáculo de animação infantil
promete muita animação com músicas
infantis, coreografias infantis e escultura

de balões. A presença de personagens,
que fazem parte do imaginário dos mais
novos, como a Hello kitty, o Silvestre, 
a Ursa Teresa e o Bugs Bunny prometem
coreografias e interacções muito
animadas.
O dia de hoje vai ser dedicado aos
alunos dos jardins de infância públicos 
e da Santa Casa da Misericórdia de
Valença, com atividades entre 
as 10 e as 14.30 horas.
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> redacção

A autarquia barquense e o Insti-
tuto de Emprego e Formação
Profissional vão manter em fun-
cionamento, por mais um ano, o
Gabinete de Inserção Profissio-
nal de Ponte da Barca. O objecti-
vo é dar apoio a jovens e adultos
desempregados do concelho
para definição do seu percurso
de inserção ou reinserção no
mercado de trabalho.

As duas instituições renovaram
a parceria para dar resposta ao
flagelo do desemprego que atin-
ge inúmeras famílias no conce-
lho.

Apoio aos desempregados
Para o presidente da câmara

barquense, Vassalo Abreu esta
parceria é “uma forma da autar-
quia apoiar a população desem-
pregada do concelho, apoiando
quer aqueles que procuram em-
prego, quer as empresas e ser-
viços sediados no concelho que
precisam de pessoas para empre-
gar”.

O edil salienta, por outro lado,
que “a sua continuidade faz todo

o sentido, face aos excelentes re-
sultados que têm sido alcança-
dos com este gabinete e o apoio
a mais de três dezenas de desem-
pregados desde que entrou em
funcionamento”.

Refira-se que o GIP se encontra
instalado na Casa de Santo An-

tónio do Buraquinho.
Para além da sede onde os in-

teressados podem adquirir todas
as informações necessárias, as
entidades e os desempregados
podem ainda registar as suas
ofertas e fazer o pré-registo no
site do município.

DR

Para o edil Vassalo Abreu, a continuidade do GIP “faz todo o sentido”

DR

Parque de Estacionamento junto à secundária de Viana está requalificado

Autarquia dá apoio 
a desempregados
A câmara e o Instituto de Emprego e Formação Profissional conti-
nuam parceria para dar apoio aos desempregados do concelho.

MONÇÃO

Câmara entrega prémios de concurso 
de escrita criativa no próximo dia 6
A Câmara Municipal de Monção procede à entrega dos prémios 
do concurso de escrita criativa intitulada ‘Era uma vez um Dragão’, 
no próximo dia 6, durante uma cerimónia que está englobada nas
Festividades do Corpo de Deus.
A cerimónia realiza-se às 21 horas, no auditório da Casa do Curro. Em
nota à imprensa, a autarquia monçanenses indica que esta iniciativa
“além de aproximar os jovens monçanenses da história da sua terra, a
iniciativa teve como finalidade incentivar o gosto pela escrita e leitura”.
Refira-se que é durante esta festa
que Monção celebra a Festa 
da Coca - uma tradição que
continua a perdurar no tempo,
aliando o profano ao religioso 
e que, anualmente, atrai milhares
de visitantes e turistas ao concelho,
que não passam sem degustar um dos
pratos mais típicos locais: o ‘Cordeiro 
à Monção’.

> redacção

O parque de estacionamento da
rua Manuel Fiúza Júnior, em
Viana, em frente à Escola Se-
cundária de Santa Maria Maior,
acaba de ser requalificado pela
câmara vianense.

A empreitada, que surge na se-
quência da requalificação da-
quela escola, permitiu a qualifi-
cação do espaço público e subs-

tituição das árvores que ali exis-
tam e que estavam em mau esta-
do, numa intervenção semelhan-
te à do jardim público de Viana,
tendo sido retiradas 23 árvores e
substituídas por 28 novas.

A intervenção incluiu, também,
a reorganização do estaciona-
mento, com um aumento do
número de lugares que, antes,
era de 68 e agora passa a ser de
84 lugares.

Secundária já 
tem parque novo

dos 3 meses aos 5 anos

miudosepimpolhos@sapo.pt
rua nova santa cruz, 179

(a 2 min. da U. Minho)
253 253 245

Publicidade
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IDEIAS BOM DIAOPINIÃO

LUIZ SÁ PESSOA*

OMercado Único com os
seus 500 milhões de
consumidores é hoje

uma das conquistas mais impor-
tantes da União Europeia (UE).
As pessoas, mercadorias, servi-
ços e capitais podem circular na
UE tão livremente como se esti-
véssemos dentro de um único
país. 

Em termos práticos, isto si-
gnifica que os cidadãos podem
viajar, estudar ou trabalhar no
estrangeiro, ter acesso a uma
maior variedade de produtos,
fazer compras pela internet. As
empresas podem  expandir as
suas actividades, exportando ou
importando mercadorias, pres-
tando serviços  ou estabelecen-
do-se noutros Estados membros. 

Mas apesar das facilidades,
ainda existem muitos obstáculos
e barreiras que impedem estes
mesmos cidadãos e empresas de
aproveitar de forma plena as po-
tencialidades do mercado único. 

Um inquérito feito pela Co-
missão Europeia mostrou que
55% das empresas exportadoras
consideram a existência de dife-
rentes regimes contratuais de
compra e venda de Estado-
membro para outro como um
dos maiores obstáculos ao co-
mércio. A necessidade de conhe-
cer diferentes regimes jurídicos,
cumprir normas de protecção do
consumidor de outro país, resol-
ver litígios de contratos noutro
Estado membro, são algumas
das dificuldades apontadas.

De acordo com estimativas da
UE perdem-se anualmente cerca
de 26 mil milhões de euros em
transacções comerciais porque
as empresas não tiram plena-
mente partido do Mercado Úni-
co da União Europeia. 

Portugal não foge a este cená-
rio. Apenas cinco por cento dos
consumidores portugueses fa-
zem compras pela internet nou-
tros países da UE. 59% dos reta-
lhistas portugueses que estariam
interessados em vender fora do
mercado nacional não o fazem,

devido a uma série de dificulda-
des, nomeadamente por falta de
aconselhamento jurídico em
matéria de direito comercial es-
trangeiro e a dificuldade com
eventuais litígios que envolvam
diferentes legislações.

A Comissão Europeia apresen-
tou uma proposta destinada a fa-
cilitar a expansão das empresas
para outros países, atenuando
estas dificuldades e obstáculos.
De que forma? Através da cons-
tituição de um direito europeu
comum dos contratos de compra
e venda.

Imaginemos uma empresa que
quer vender produtos a consu-
midores e empresas situadas
noutro Estado membro da UE.
Tal empresa precisa de saber
qual o direito aplicável aos res-
petivos contratos. Se for o direi-
to contratual do outro país, os
profissionais da empresa terão
de conhecer o respectivo regi-
me jurídico e adaptar o contrato
a outras regras.  Isto significa
que poderão ter de adaptar os
seus contratos de compra e ven-
da aos sistemas jurídicos de 26
Estados membros. Todas estas
operações comportam dificul-
dades e custos acrescidos, a que
só as grandes multinacionais po-
dem responder. A maior parte
das PME - que constituem quase
a totalidade das empresas euro-
peias - não têm capacidade de
resposta para tais dificuldades. 

Mas não são só as empresas
que perdem. Como as empresas
não vendem noutros países, os
consumidores também não po-
dem beneficiar de produtos dife-
rentes daqueles que adquirem
normalmente no seu mercado
nacional. Por outro lado, ao
adquirirem um produto noutro
país, não sabem, a maior parte
das vezes, quais os seus direitos .

Um direito europeu comum de
compra e venda surge como
uma  solução concreta, mas tam-
bém como uma abordagem ino-
vadora para responder a estas
dificuldades. Vai permitir às em-
presas  trabalharem com o mes-
mo regime jurídico independen-
temente das vendas ocorrerem
num ou vários países da UE, o
que trará mais segurança jurídi-
ca, menos custos de transacção e
menos burocracia.

Um direito europeu comum de
compra e venda vai também
conferir maior protecção aos
consumidores que sabem, as-
sim,  de forma clara, quais os
seus direitos. Mais protecção,
mas também a possibilidade de
terem um leque de escolha mais
amplo a preços inferiores.

Um direito europeu comum de
compra e venda não vai substi-
tuir as legislações nacionais
existentes. Será um sistema fa-
cultativo, para empresários e
consumidores e, não implicará
quaisquer custos para as empre-

sas. Os que não quiserem recor-
rer a tal legislação europeia co-
mum aplicarão as normas na-
cionais.

A proposta da Comissão Eu-
ropeia vai ser apresentada ao
Conselho da UE e ao Parlamen-
to Europeu. Depois de adoptada
por estas instituições, a sua en-
trada em vigor representará um
importante passo para um maior
desenvolvimento da economia
europeia e para o aproveitamen-
to de todas as potencialidades
do mercado único. 

Os consumidores e as empre-
sas portuguesas, principalmente
as PME ganharão com o facto
de poderem utilizar um único
conjunto de clausulas contratu-
ais comuns, independentemente
do país da EU onde efectuam as
transacções. 

Num momento em que a Euro-
pa está numa crise económica
este tipo de resposta é muito
oportuno por reduzir custos para
os consumidores, fomentar a
produção e alargar as oportuni-
dades de exportação das empre-
sas para novos mercados, tiran-
do assim melhor partido de um
mercado de 500 milhões de con-
sumidores.

*Chefe interino 
da Representação 

da Comissão Europeia 
em Portugal

“Observo e sinto o am-
biente. Engraxo quem está
abaixo, o roupeiro, o mas-
sagista... não o chefe. Escu-
to, escuto e escuto”. 

Leonardo Jardim foi con-
siderado um dos treinadores
revelação desta temporada,
elogiado pelo método de tra-
balho, pelo futebol atractivo
que chegou a ser considerado
por alguns analistas como o
melhor praticado em Portu-
gal, pelo feito de ter conduzi-
do o Sp. Braga à liderança do
campeonato e ao sonho do tí-
tulo, pelas 13 vitórias conse-
cutivas, pela capacidade de
refazer um plantel e uma de-
fesa desfeita no início da
época. 

Homem de convicções, bri-
lhante treinador, Jardim olha
para além da táctica e revela
encarar a organização do fu-
tebol e um clube como um
todo. Confessa utilizar uma
filosofia baseada numa inte-
racção total - “não sou trei-
nador de gabinete, mas de
campo. Faço a gestão GA-
LO: Gestão Andando de um
Lado para o Outro”. Num
quotidiano de harmonia com
todas as vertentes do clube e
de uma equipa.  

Sempre mais cerebral do
que emocional, Jardim nunca
elevou a fasquia e entrou em
choque com António Salva-
dor. Choque evidente de per-
sonalidades que antecipou o
fim do ciclo em Braga. Sem
explicações. O que é negati-
vo. O Sp. Braga perde, mais
uma vez, um bom treinador
português. Sem razões.

O que as empresas
podem ganhar com um
direito europeu comum
de compra e venda

Prematuro
fim de ciclo

Joana 
Russo Belo

http://www.correiodominho.pt/
Crónicas2

Id
“Tal como a austeridade falhou,
a Europa do diretório falhou, e
a Europa dos tecnocratas
iluminados não seria melhor. É
essa Europa que os cidadãos
rejeitam, de Atenas a Paris. Já é
tempo de lhes ser proposta, sem
falsas ingenuidades, a Europa
democrática.”

Rui Tavares 
Público, 02/05/2012

“Para todos os efeitos, Portugal está mesmo
entregue a especialistas do harmónio. Mas
avariado: só fecha o fole, não abre.... E
amachuca sempre os mesmos - a gente do povo e
os que se enganaram, julgando pertencer à
classe média....”
Fernando Santos
Jornal de Notícias, 30/05/2012  

“Com mais ou menos comis-
sões parlamentares, os ser-
viços de informações são hoje
menos secretos que as par-
cerias público-privadas. ”

Paulo Pinto Mascarenhas
Correio da Manhã, 02/05/2012
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JOSÉ GUIMARÃES ANTUNES*

Assinala-se hoje o dia Mundial contra o tabaco e, a este propó-
sito, vou descrever um episódio passado há cerca de 30 anos, que
me foi reportado por uma amiga e que infelizmente, ainda está
atual: 

“- O meu pai era um fumador devorador de cigarros (ainda me
lembro de o ver fumar “definitivos”, aqueles pequeninos sem fil-
tro, um atrás do outro). Quando viajávamos eu “fumava” tam-
bém, (…) no banco de trás com a janela semi-aberta …o fumo
quase me asfixiava. Detestava, mas não tinha voto na matéria.
Hoje não suporto que fumem perto de mim (…), não aguento
ambientes saturados de fumo que me fazem secar os olhos, não
gosto de roupas impregnadas com o cheiro do tabaco, não gosto
de ver na minha escola, nos intervalos, professores e alunos em
magote a fumar à porta da escola, do lado de fora para não in-
fringir!? (mas a dar mau aspeto!) e não gosto, sobretudo, que
aleguem  “liberdades individuais”… quando não há consciência,
não há o respeito pelos outros(…). E eu acrescento, no caso de
fumarem em casa e no carro, respeito pelos próprios filhos. É
preciso que os pais sejam os “anjos da guarda” dos filhos e não
fumem, pelo menos dentro de casa e no carro. Se o fizerem é
uma forma de maltratar os filhos. É tempo de limparmos o ar
de casa e dos carros.

Sabe-se hoje que crianças expostas ao Fumo Ambiental do
Tabaco (FAT) apresentam uma maior taxa de sintomas crónicos
relacionados com doença respiratória (tosse, pieira e dispneia) e
maior risco de infeções das vias aéreas inferiores (pneumonia e
bronquite). Estas crianças também apresentam maior frequência
de otite média. Os recém-nascidos, tal como os filhos de mães
que fumaram durante a gravidez, apresentam um risco de síndro-
me de morte súbita infantil cerca de duas vezes superior em
comparação com os recém-nascidos não expostos. A exposição
tabágica afeta a morbilidade por asma de várias formas, nomea-
damente agravamento dos sintomas, incluindo maior frequência
e intensidade das crises, mais queixas no período intercrise, au-
mento da necessidade de medicação com broncodilatadores, au-
mento do número de recursos ao serviço de urgência e de inter-
namentos hospitalares.

Para além da exposição domiciliar, muitas crianças estão tam-
bém sujeitas ao fumo passivo no carro. Os veículos motorizados
são microambientes onde os passageiros podem estar expostos a
elevadas concentrações de FAT se alguém fumar no seu interior.
Um estudo efetuado na Nova Zelândia, em 2006, revelou que a
qualidade do ar dentro do automóvel é similar, em alguns casos,
ao nível de partículas encontrado num típico bar onde é permiti-
do fumar. 

(continua na página 37)

Nos últimos dias muito
se tem escrito sobre a
nona edição da Braga

Romana – Reviver Bracara Au-
gusta  –  que decorreu de 23 a 27
de maio. 

Com mais de 400 figurantes,
este foi o sexto ano consecutivo
da participação do Agrupamento
de Escolas de Palmeira nesta
verdadeira viagem ao tempo dos
romanos. 

A unidade educativa EB1/JI
Bracara Augusta trajou 140 ro-
manos. Mas tal só foi possível
graças ao dinamismo da coorde-
nadora de estabelecimento que
conseguiu patrocínio para os
panos e os tecidos. Com a prata
da casa e com recurso a uma
costureira todos estavam no des-
file devidamente vestidos: as
crianças do pré-escolar, os
alunos do 1.º ciclo e os profes-
sores.

A Escola EB 2,3 de Palmeira,
conjuntamente com o ATL da
Associação de Pais, participou
neste evento com a presença de
270 alunos, 30 deles do ATL. Na
escola sede, tudo foi coordenado
pelos professores de Educação
Visual e Tecnológica que traba-
lharam um projeto em parceria
com o ATL da Associação de
Pais. 

A participação na Braga Ro-
mana começou a ser preparada

logo no início do ano letivo. Em
setembro, os coordenadores
planificaram o trabalho a ser de-
senvolvido, escolhendo nomea-
damente as turmas que partici-
pam no evento. Tudo é pensado
ao mais pequeno pormenor. 

Até a congelação dos marme-
los para fazer a marmelada que
será comercializada na feira ro-
mana.

Para se reviver Bracara Augus-
ta e, em particular, o quotidiano
romano, os professores Susana
Leite e Viriato Silva procuraram
levar uma amostra de legio-
nários, escravos e patrícios. Os
professores representavam o
senado. 

Do cortejo realizado no dia 23,
onde desfilaram mais de 400
figurantes do nosso agrupamen-
to, quero destacar a coreografia
das meninas gladiadoras do 6.º
E e F e 5.ºD feita em articulação
com a Educação Musical, os
seus fatos construídos com câ-
maras de ar, os escudos feitos
com pratos de bolos pintados e
as espadas. Também os soldados
romanos do 5.ºE e 6.ªF com traje
produzido com cartão e couros,
nas aulas de EVT. 

Destaco, ainda, o imperador
que, em cima da sua quadriga,
foi distinto ao longo de todo o
cortejo. Também a liteira que
fez muito sucesso, principal-

mente, no seio dos turistas
brasileiros e espanhóis. Tudo
feito na nossa escola e com mui-
ta carolice!

No âmbito da Capital Europeia
da Cultura, estabelecemos um
protocolo com a equipa Espiral
o que possibilitou ministrar
aulas de dança a alunos e veio a
culminar com a apresentação
pública, no dia 26, na Praça do
Município.

Da participação do nosso agru-
pamento destaco, ainda, o «De-
bate dos Deuses» (adaptado dos
«Lusíadas» pelas professoras
Adelaide Graça e Susana Leite),
as danças romanas apresentadas
pelos alunos e o mercado ro-
mano com a venda de produtos
de fabrico caseiro. O regula-
mento envidado pela Câmara
Municipal de Braga foi respei-
tado e a Escola EB 2,3 de Pal-
meira apenas comercializou
produtos alimentares e materiais
permitidos tais como: azeite,
mel, compotas, marmelada, li-
cores, bolachas, jogos de cerâ-
mica, entre outros.

Felicitamos os nossos profes-
sores de EVT por serem muito
rigorosos no traje e nas san-
dálias que foram fabricadas por
um sapateiro artesão de Vila
Verde. 

(continua na pág. 37)

Agrupamento de Palmeira
na Braga Romana

Domicílios
e carros livres
de fumo do tabaco
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DEOLINDA 
CARVALHO 
Estudante 
universitária

“O meu objectivo
é fazer estágio e tentar que essa seja
uma porta para conseguir um bom
emprego.”

HUGO PINTO
Estudante 
universitário

“Sei que o meu
curso, Direito, é
de oportunidades limitadas. Vou
tentar ao máximo arranjar um
trabalho na minha área, mas se não
conseguir não fecho a porta a fazer
outras coisas.”

JORGE SILVA
Estudante 
universitário

“Quero terminar 
o curso e se não
conseguir um estágio de imediato
pretendo arranjar um ‘part-time’ 
que me permita pagar o mestrado.
Poderá ser uma forma de depois ter
mais oportunidades de emprego.”

PATRÍCIA GASPAR
Estudante 
universitária

“Ainda não pensei
nisso. Sei que o
meu curso, que é Línguas e
Literaturas Europeias, em termos 
de saídas, é muito instável porque
depende das vagas no ensino.”

Que perspectivas
tem para quando
concluir o curso?
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A
lcino Vieira e Ângela Araújo
aceitaram o desafio e desde o iní-
cio do ano lectivo estão à frente
dos destinos do Colégio Leonar-

do Da Vinci. Em comum têm a paixão pela
Educação, por isso, quando surgiu a oportu-
nidade não hesitaram e entraram no projecto
de corpo e alma. “Queremos educar em va-
lores”, defendeu o director.

O Colégio Leonardo da Vinci iniciou a sua
actividade a 1 de Setembro de 1987 como
Externato Leonardo da Vinci, com a in-
tenção de dar uma res- posta educativa dedi-
cada e específica a crianças a partir dos três
anos de idade até ao término do 1.º ciclo.
Trata-se de um colégio pequeno, com uma
capacidade máxima para 190 alunos, situado
próximo do centro da cidade e com exce-
lentes acessibilidades, o que faz dele sempre
uma excelente opção para quem tem filhos
nesta faixa etária. 

No ano em completa as bodas de prata
sofreu alterações de forma a adequar-se “às
novas exigências educativas com a opção
por uma educação holística e inclusiva, ten-
do como ‘pano de fundo’ a di-
mensão e as vantagens que daí
advêm, e o ambiente familiar
em que se desenvolvem as ac-
tividades dentro da institui-
ção”, começou por justificar o
director do colégio, Alcino
Vieira.

Aproveitando a experiência,
o director e a directora peda-
gógica já imprimiram grandes
mudanças na estrutura e orga-
nização do colégio. 

Alcino Vieira é licenciado em Enge-
nharia Geotécnica e em Intervenção Educati-
va. Começou a dar aulas no secundário há
mais de 20 anos, passando, entretanto, por

algumas empresas.
“Larguei tudo e fui
atrás do sonho e
estou a pôr a muita
experiência que
tenho nas várias
áreas ao dispor
desta causa maior
que é a Educação”,
frisou aquele res-
ponsável.

Ângela Araújo,
por sua vez, licen-

ciou-se em formação científica e pedagógica
para Educadores de Infância, domínio de es-
pecialização em Educação Especial e Apoios

Educativos. 
A directora pedagógica pas-

sou, nos 16 anos de carreira,
por inúmeros estabelecimentos
de ensino como educadora
de infância, entre Lisboa e
Braga. Tendo sido já a edu-
cadora responsável pelas três
valências de jardim de infân-
cia, entre 2001 e 2008, neste
colégio.

Destaca-se, ainda, quatro anos
de trabalho desenvolvido com

crianças com parelisia cerebral e multidefi-
ciência no Colégio Decroly - Educação Es-
pecial, em Lisboa.

Por uma escola de valores
Educar 
é tudo
Educar é ensinar a brincar

Educar é ensinar a crescer

Estar perto e participar

é divertido, eu sei, pode ser

Educar é ensinar a pescar

A cantar, a confiar e a jogar

É indicar o caminho a seguir

É dizer não, é dizer sim, motivar

Acompanhar, dar carinho e mostrar

Que há limites para tudo

Menos para os sonhos

Que a gente tem

Educar é relembrar e contar

As histórias que a gente aprendeu

É dar o exemplo, é conversar

Sobre aquilo que aconteceu

Educar é ensinar a pensar

A entender, perguntar, querer ver

E também mostrar como é bom

Poder fazer algo pra se orgulhar

É elogiar, ficar junto e mostrar

Que educar é tudo, Tudo!

Para melhorar o mundo

Que a gente tem.

Educar é tudo!!!

Colégio Leonardo Da Vinci

FLÁVIO FREITAS

Alcino Vieira e Ângela Araújo aceitaram o desafio e estão à frente dos destinos do colégio

“Todo o nosso
conhecimento 
se inicia com
sentimentos.”

Leonardo Da Vinci

“Aprender é a
única coisa que a
mente nunca se
cansa, nunca tem
medo e nunca 
se arrepende.”

Leonardo Da Vinci



C
om 25 anos de história, o Colé-
gio Leonardo Da Vinci conhece,
desde o início do ano lectivo,
uma nova fase. “Estamos aqui

para dar o nosso máximo. Estamos a adap-
tar-nos à realidade. Há uma alteração de
paradigma. Hoje a educação é muito mais
holística e abrangente. A escola somos to-
dos”, defendeu o director do colégio, Alci-
no Vieira.

Por um escola “verdadeiramente inclusi-
va”, os responsáveis do Colégio Leonardo
Da Vinci admitem as vantagens da ‘casa’
ser pequena. “Estamos a agarrar e a sentir
essa condição como uma oportunidade. Já
fizemos uma primeira intervenção no re-
creio e o objectivo é continuar a reestruturar
as instalações do colégio”, adiantou Alcino
Vieira, anunciando já para Agosto uma re-
modelação total do jardim de infância, de
forma a abrir uma sala para cada uma das
valências. 

“É vital a organização do jardim de infân-
cia por idades cronológicas, ainda que se
defenda no colégio uma interligação e um
trabalho de parceria efectivo e muito fre-
quente entre todas as salas de educação pré-
-escolar. Queremos potenciar novas oportu-
nidades e novos contextos de aprendizagem
que considero muito relevantes para o de-
senvolvimento cognitivo, pessoal e social
de cada criança. Privilegiaremos ainda o
contacto com as crianças do primeiro ciclo,
fomentando o conhecimento de realidades
próximas vividas no nosso colégio”, de-
fendeu, entretanto, a directora pedagógica,
Ângela Araújo. 

No primeiro piso do edifício duas das
salas para o primeiro ano serão equipadas
de novo. As salas ficarão de forma a facili-
tar uma correcta organização dos espaços.

Actualmente com um crescimento supe-
rior a 50 por cento, a direcção pretende atin-
gir os 190 alunos. 

“Apesar do número de alunos estar a au-

mentar, queremos manter as turmas peque-
nas para que haja um ensino mais individua-
lizado e mais personalizado”, assegurou Al-
cino Vieira, já que em termos pedagógicos,
“manter uma classe por turma é indiscutí-
vel”.

O director aproveitou ainda para eviden-
ciar a importância da implementação do

apoio ao estudo aos alunos com mais difi-
culdades e aos alunos com maior evidência
nas turmas como linha orientadora do Colé-
gio Leonardo Da Vinci. “Queremos que os
alunos que aparecem com algumas dificul-
dades alcancem os objectivos que preten-
demos e que os bons alunos se superem”,
explicou.

Aprioridade do Colégio Leo-
nardo Da Vinci é que “cada

aluno tenha o seu espaço e seja
uma criança feliz. Nunca descu-
rando o rigor do ensino, as regras
e a educação”. 

O projecto educativo do colégio
“visa o desenvolvimento global
do aluno e coloca-o no centro do
processo educativo e da apren-
dizagem”, evidenciou, entretanto,
a directora pedagógica, Ângela
Araújo. Assim, acrescentou, “de-
sejamos que o crescimento dos
nossos alunos englobe o respeito
pelos valores e direitos funda-
mentais de cada criança”. 

A nova direcção do colégio quer
apostar cada vez mais na relação
de cooperação com as famílias.
“Pretende-se uma relação cons-
tante e enriquecedora de parte a
parte. Queremos que os pais, sem-
pre que possível, venham cá e es-
tejam presentes activamente em
actividades dinamizadas pelos
alunos e pelo colégio”, defendeu.

O projecto do musical ‘Annie’,
trabalhado para a festa de Natal e
que depois foi apresentado na fes-
ta da cerimónia de entrega dos
galardões ‘A Nossa Terra’, “foi o

ponto de partida para atingir esse
objectivo”.

Entretanto, no dia à dia as inte-
racções com a família manifes-
tam-se através do contacto, da
partilha de informações sobre as
experiências do aluno, progressos
e desenvolvimento. “Pretendemos
promover a construção do seu
projecto pessoal enquanto aluno
concedendo-lhe um papel activo
no seu processo de ensino-apren-
dizagem, potenciando a sua moti-
vação intrínseca e a sua vontade

para aprender ao longo da vida”,
referiu.

Por tudo isto, o sentimento no
colégio é o mesmo. “Aqui somos
uma verdadeira família. Não nos
limitamos a ensinar, damos colo,
cuidamos e tratamos todos de for-
ma especial”, confidenciaram al-
gumas das professoras e auxi-
liares de educação daquele esta-
belecimento de ensino. A nova di-
recção, que assumiu os comandos
do colégio no início do ano lecti-
vo, é uma espécie de “lufada de ar
fresco” com uma “nova visão do
que é o ensino”.

Carla Magalhães trabalha como
professora no Colégio Leonardo
Da Vinci já lá vão 18 anos. “A di-
recção faz-nos pensar que não es-
tamos só a ensinar, mas estamos a
formar em todos os âmbitos”, fri-
sou a professora.

Já Helena Ferreira trabalha no
colégio há seis anos. “O senti-
mento que tenho pelo colégio é
maravilhoso, esta é a minha se-
gunda casa”. Em relação à nova
direcção, Helena foi peremptória:
“foram mudanças necessárias
para ir ao encontro das exigências
actuais do ensino”. 

DR

Alunos do Colégio Leonardo Da Vinci durante uma visita ao Porto

FLÁVIO FREITAS

Madalena, Tomás, Maria e Cláudia frequentam o 4.º ano

FLÁVIO FREITAS

Francisco, Beatriz, Bianca e Leonardo são alunos do 3.º ano 

Inclusivo e próximo de todos Aluno no centro do
processo educativo

Musical ‘Annie’ foi     
o ponto de partida
Cada projecto que se realiza no Colégio Leonardo
Da Vinci é concretizado com objectivos bem
definidos. "Não fazemos nada sem ter um objecti-
vo e uma finalidade concreta, por isso, não faze-
mos nada ao acaso", afirmou o director, Alcino
Vieira. Seguindo essa orientação, com a interpre-
tação do musical ‘Annie’ "foram alcançados vários
objectivos", frisou aquele responsável. 
"’Annie’, além de ser belíssima peça de teatro mu-
sical, tem muito a ver com o momento actual do
país, as crianças têm a idade das nossas e remete
muito para valores que é o pilar mais importante e

é no que alicerçamos a nossa acção. Queremos
educar em valores”, defendeu. 
Com o ‘Annie’, acrescentou Alcino Vieira, con-
seguiu-se concretizar uma série de coisas. “Con-
seguimos a falar de valores e conseguimos trazer
os pais para a escola, já que os pais foram actores
na peça, conseguimos pôr toda a escola a trabalhar
no mesmo sentido com o mesmo objectivo”. 
O sucesso do trabalho desenvolvido foi tanto que
passou as paredes do colégio e acabou por ser uma
das escolas convidadas a abrilhantar a noite da en-
trega dos galardões 'A Nossa Terra'. 
"Fomos convidados para o evento. Foi uma supre-
sa para nós, sendo a cereja no topo do bolo. É um
projecto nosso, esta é a nossa ideia de educação",
confidenciou. 

“Esta é a nossa segunda casa”
Para Francisco Marques, Beatriz Ferreira, Bianca Vieira e Leonardo

D'Alva, alunos do 3.º ano, o Colégio Leonardo Da Vinci é como “uma se-
gunda casa”. “É muito fixe e muito divertido, aqui aprendemos muito
bem. Adoramos ginástica, inglês, música e teatro. Gostamos de andar aqui
por tudo”, confidenciaram os mais pequenos durante o intervalo das aulas.
Sobre o musical ‘Annie’, os alunos do 3.º ano admitiram que se tratou de
“uma experiência muito gira”. Esta é a nossa segunda casa.

Também Maria Konate, Tomás Mota, Madalena Passos e Cláudia Bessa,
alunos 4.º ano, confessaram que gostam de andar no Colégio Leonardo Da
Vinci “por tudo”. E os estudantes exemplificaram: “gostamos, sobretudo,
das actividades de ginástica e de teatro”. No colégio os pequenos sentem
que são “uma verdadeira família”. “Os nossos amigos estão cá, por isso,
sentimo-nos muito bem aqui”, confessaram os alunos do 4.º ano daquele
colégio.

Colégio Leonardo Davinci Colégio Leonardo Davinci
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O Colégio Leonardo 
Da Vinci pretende 
com o ATL de Verão
proporcionar,
aos seus alunos 
e a alunos externos, 
um programa diferente
de actividades dinâmi-
cas, que ofereçam 
novas aprendizagens 
e experiências.



Protocolos
O Colégio Leonardo A Vinci é um estabeleci-
mento de ensino básico integrado que celebra
contratos de desenvolvimento com o Ministério
da Educação.

1.º CICLO
Oferta educativa: inglês, educação física, educação musical, acompa
nhamento psicopedagógico, apoio ao estudo e teatro.
Extra-curricular: piano, guitarra, violino, natação, futebol e dança.

JARDIM DE INFÂNCIA
Oferta educativa: inglês, educação física, 
expressão musical, apoio psicopedagógico.
Extra-curricular: pianinho, natação, futebol e
dança.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES
ano lectivo 2012/2013

Já em funcionamento com o ATL 

para alunos do 5.º e 6.º anos

ATL DE VERÃO
Nas férias o colégio pretende proporcionar aos alunos actividades ludico-
-desportivas e culturais espectaculares com muita alegria, onde os valores
como a solidariedade, cooperação e o respeito sejam partilhados. 
De 15 de Junho a 31 de Julho e de 1 a 15 de Setembro.

ATL
Apoio ao estudo, explicações individuais e em
grupo, preparação para provas, acompa-
nhamento psicopedagógico, piano, guitarra e in-
glês.

Rua Conselheiro Bento Miguel, n.º 10, 
4710-294 Braga 

Telefone: 253 272 149
e-mail: info@colegiodvinci.com
site: www//colegiodvinci.com
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De sporto
FUTEBOL AMADOR>>24

GD Penela a um passo do
título no Vale do Cávado   

TROFÉU REITOR>>25

Definidos semi-finalistas
no futsal feminino

DESPORTO ESCOLAR>>29

Esc. Maximinos campeã
nacional de boccia

VOLEIBOL FEMININO>>30

Juniores do Sp. Braga
sagram-se vice-campeões 

> joana russo belo

É oficial. 356 dias depois de ter
sido anunciado como treinador
do Sp. Braga e ter levado a equi-
pa à segunda melhor classifica-
ção de sempre da história - com
apuramento para a Liga dos
Campeões - Leonardo Jardim
deixou o clube. Um divórcio já
esperado desde o início da sema-
na, ontem consumado e oficia-
lizado pelo clube bracarense. Na
calha estão dois nomes para a
sucessão: Sérgio Conceição e
José Peseiro.

Ontem, ao final da manhã, de-
pois de acertados os pormenores
numa última reunião entre Jar-
dim e António Salvador, foi
anunciada a rescisão amigável.  

“O Sp. Braga agradece o tra-
balho e enaltece o grande profis-
sionalismo de Leonardo Jardim
e toda a sua equipa técnica pelos
serviços prestados durante a
época 2011/12”, pode ler-se no
comunicado publicado no site
oficial.

Segundo a SAD bracarense,
Jardim “fará parte de mais uma
‘página’ de êxitos do Sp. Braga
pelas marcas alcançadas, que o
fazem destacar entre os melho-
res”, desejando “ a melhor sorte
e os maiores sucessos profissio-
nais futuros” ao treinador. 

Com mais dois anos de contra-
to - Jardim nem sequer um ano
completou à frente dos destinos
da equipa - o técnico sai de Bra-
ga com uma indemnização na
ordem dos 500 mil euros, à qual
se juntam prémios referentes à
época que agora terminou.

O choque de personalidades
entre Jardim e Salvador terá sido
o ponto de ruptura, a juntar às
eliminações da Liga Europa e
das taças de Portugal e da Liga,

com as declarações do técnico
na semana passado ao jornal ‘O
Jogo’ sobre o relacionamento
entre os dois [“é um relaciona-
mento essencialmente profis-
sional”] a incendiarem um rasti-
lho já montado.  

Mal se soube do eventual di-
vórcio com Jardim, o nome de
Sérgio Conceição surgiu como
possível sucessor no comando
técnico dos arsenalistas. E está
na linha da frente. O jovem téc-

nico, de 37 anos, encaixa no per-
fil desejado e a prestação no
Olhanense - onde garantiu o
oitavo lugar da Liga, o melhor
de sempre na história do clube -
agrada ao dirigente bracarense.

Contactado pelo ‘Correio do
Minho’, Sérgio Conceição recu-

sou prestar declarações, reve-
lando não poder “falar sobre o
Sp. Braga”. 

Em cima da mesa está também
a forte hipótese José Peseiro.
Antigo ‘amor’ de Salvador, foi
convidado três vezes para treinar
o Sp. Braga e em todas as oca-
siões ou estava comprometido
com outros projectos desporti-
vos ou prestes a estar. Só agora
está disponível. 

A escolha não deverá ser já
anunciada, uma vez que António
Salvador está ausente do país e
só regressa amanhã. 

SP. BRAGA

> Rescisão esperada entre Sp. Braga e Leonardo Jardim foi, ontem, oficializada.

NOVA ÉPOCALEONARDO JARDIM ACORDOU RESCISÃO AMIGÁVEL

Conceição e Peseiro
são os nomes mais fortes
Oficializada a saída de Jardim do Sp. Braga o futuro está em aberto: Sérgio Conceição en-
caixa no perfil desejado por Salvador e José Peseiro é um ‘amor’ antigo do presidente.

ARQUIVO

Leonardo Jardim acertou, ontem, a rescisão com o Sp. Braga

Sérgio 
Conceição encaixa no
perfil desejado por An-

tónio Salvador, mas José
Peseiro é um ‘amor’

antigo do 
presidente.

TREINADORES

Dez técnicos 
em nove anos 
da era Salvador
É uma média superior a um
treinador por ano. Nos nove
anos de era de António Salva-
dor à frente da SAD arsenalista,
já passaram pelo clube braca-
rense dez treinadores. Quando
assumiu o clube, em 2003, o
comando estava entregue a
Castro Santos. Na época
seguinte, 2003/2004, Jesualdo
Ferreira foi a aposta de Salva-
dor, num ciclo que durou até
2006. Nessa época -
2006/2007 - o lugar foi
ocupado por Carlos Carvalhar,
mas haveria o banco de
suplentes de ter mais dois
timoneiros: Rogério Gonçalves
e Jorge Costa, que fechou a
temporada. O treinador iniciou
também a época 2007/2008,
mas foi substituído por Manuel
Machado. Nesse ano, António
Caldas assumiu interinamente a
equipa e fechou a época. Em
2008/2009, chega Jorge Jesus,
seguindo-se Domingos Paciên-
cia, que esteve em Braga duas
épocas. Leonardo Jardim assu-
miu o clube em 2011/2012.

lll

Face à indefinição instala-
da no Sp. Braga, os
preparativos da pré-época
sofreram um atraso, sendo
que foi adiada de 2 para 5
de Julho a apresentação
da equipa. Processos de
renovações e vendas estão
em ‘stand-by’.

USADOS
MÓVEIS
ELECTRODOMÉSTICOS
VELHARIAS

BIJUTARIA
DECORAÇÃO
E OUTROS

ECONÓMICO e RÁPIDO  •  LAVAGEM-SECAGEM

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

LAVANDARIA - SELF-SERVICE
BROC & LAVA

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

WWW.BROCLAVA.COM

COMPRA e VENDA

Publicidade
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Publicidade

FUTEBOL AMADORVIII CAMPEONATO DO VALE DO CÁVADO

SALINO: “FOI A MINHA MELHOR
TEMPORADA NO SP. BRAGA”
Apesar de ter terminado a época mais
cedo devido a lesão, Leandro Salino
deixou claro que foi a melhor temporada
em Braga. “Este segundo ano foi a
minha melhor temporada no Sp. Braga.
Tive uma boa sequência de jogos como
titular. Adaptei-me bem no lado direito a
lateral e, mesmo com a lesão, foi uma
época incrível”, disse à sua assessoria.

CUSTÓDIO DESEJA FELICIDADES
A LEONARDO JARDIM
Atento à realidade do Sp. Braga no está-
gio da selecção nacional, Custódio
abordou a saída de Leonardo Jardim.
“Toda a gente que trabalha comigo me-
rece sempre o meu respeito. Como te-
nho esse respeito por ele vou apenas
esperar e desejar-lhe as maiores felicida-
des. É uma pessoa com qualidade, deu
provas, fez uma excelente época”, disse.

SUB-21: BILHETES ESGOTADOS
PARA O PORTUGAL-RÚSSIA
Os bilhetes disponibilizados à Câmara
Municipal de Barcelos para o jogo
Portugal-Rússia, em sub-21, a realizar
sábado, às 21horas, no Estádio Cidade
de Barcelos, já estão esgotados. O
seleccionador Rui Jorge faz hoje a
antevisão ao encontro de apuramento do
Grupo 6 para o Euro 2013. Vitória
permite a liderança para Portugal.

EURO 2012 - BETO: “PARTIMOS
OS TRÊS DO MESMO PATAMAR” 
O guarda-redes Beto considerou que
está em plano de igualdade com Rui
Patrício e Eduardo na luta pela
titularidade na baliza de Portugal para o
Euro2012. “Acredito que eu, o Eduardo e
o Rui partimos do mesmo patamar. É
nesse sentido que continuamos a
trabalhar. Depois o ‘mister’ fará a sua
opção”, disse Beto em Leiria, durante

uma acção publicitária.
Eduardo refere que “Portugal estará bem
servido, independentemente daquele
que ocupar o lugar”.
“Não joguei com tanta regularidade este
ano, mas mantive sempre a confiança do
seleccionador, que sempre me trouxe
para os estágios e para os jogos. No
âmbito do que fui fazendo, provei que
estava bem”, sublinhou o guarda-redes
do Benfica.

> redacção

O GD Penela está a um passo da
conquista do título do VIII Cam-
peonato de Futebol Amador do
Vale do Cávado. A equipa de Adaú-
fe lidera a classificação - com 77
pontos - fruto de nova goleada so-
bre o Imparáveis FC, por 4-0, na
33.ª e penúltima jornada da com-
petição. Quando falta apenas um
jogo para o final da prova, o GD

Penela depende apenas de si pró-
prio para a festa de campeões, já
que está a dois pontos de distância

do Amigos Electro Noval, segundo
classificado, com 75 pontos.

Na derradeira jornada, o líder jo-
ga em casa do Leões de Santa Lu-
crécia, quinto classificado, e pode
festejar o título em caso de triunfo
ou empate, neste caso dependendo
sempre do resultado do adversário
directo, Amigos Electro Noval, que
recebe o Camaradas, equipa que
ocupa o 13.º lugar. Cláudio Marti-
nho é o melhor marcador.

R E S U LTA D O S

1. GD Penela 31 24 5 2 101 34 77

2. Amigos E.Noval 31 23 6 2 76 28 75

3. Jacarés FC 31 23 5 3 102 33 74

4. A.D.N. 31 20 3 8 80 39 63

5. L.Sta. Lucrécia 31 18 7 6 63 32 61

6. Malmequeres 31 13 5 13 63 52 44

7. Dukes FC 32 12 7 13 61 55 43

8. Dínamo FC 31 12 5 14 45 51 41

9. ARC Caires 31 11 8 12 58 68 41

10. Barros FC 31 10 7 14 51 66 37

11. Juventus Real 31 10 7 14 58 78 37

12. ACR Fiscal 31 9 8 14 39 48 35

13. Camaradas 31 10 4 17 48 71 34

14. Imparáveis FC 31 7 5 19 42 80 26

15. Juv. Gualtar 31 5 9 17 38 71 24

16. EU Barreiro 31 5 1 25 35 98 16

17. SCOT 31 2 5 24 37 100 11

Fiscal, 1 - J. Gualtar, 0

Penela, 4 -  Imparáveis, 0

EU Barreiro, 1 - Dukes, 6

Dínamo, 0 - Jacarés, 3

ADN, 1 - Juv. Real, 2

Caires, 3 - SCOT, 1

Camaradas,1-StªLucrécia,2

Barros, 0 - Amigos EN, 3

FOLGOU: Malmequeres

J V E D M S P

Barros FC - ACR Fiscal

L.StªLucrécia - GD Penela

Dínamo - EU Barreiro

J. Gualtar - Jacarés

Juv.Real - Malmequeres

SCOT - ADN

Imparáveis - ARC Caires

Amigos EN - Camaradas

FOLGA: Dukes FC

ÚLTIMA JORNADA

CAMP. VALE DO CÁVADO JOR. 33

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 lidera o campeonato amador do Vale do Cávado a uma jornada do fim

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

Cláudio Marinho (ADN), 38 golos

Jorge Vieira (Juv. Real), 32 golos

Bruno M. Ribeiro (Jacarés), 20 golos

Emanuel Ventura (Camaradas), 18 golos

Ruben Gomes (Dukes), 18 golos

Luís Ramos (GD Penela), 17 golos

lll

GD Penela lidera a classifi-
cação e depende apenas de
si próprio para fazer a festa
do título na última jornada,
frente ao L. St. Lucrécia.

G.D. Penela “imparável” 
rumo à conquista do título
O Grupo Desportivo de Penela depende apenas de si próprio para fazer a
festa do título. Na última jornada defronta o Leões de Santa Lucrécia.

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.

Construímos • Vendemos
Arrendamos • Permutamos

PORTUGAL • BRASIL • U.S.A.

Apartamentos T2 • T3 e T4
Lotes • Moradias 

• Quintas • Resorts, etc.



4 // Correio do Minho 19 de Janeiro 2019 31 de Maio 2012 Correio do Minho // 25

> ana marques e gabriel oliveira

A competição feminina de futsal
disputou os quartos-de-final da
prova, no tudo por tudo, as equi-
pas deram o seu melhor para es-
tarem entre as quatros melho-
res, fase que dará acesso à final.
Foram quatro grandes partidas
que resultaram em muitos golos
e que clarificaram quem eram as
grandes candidatas ao título do
Troféu Reitor 2012. Após os de-
safios, alcançaram as meias-fi-
nais as duas equipas finalistas do
ano passado, Eng. Biomédica e
Direito as quais terão como ad-
versárias Eng. Materiais e Eng.
Civil, respectivamente.

Nos quartos-finais, no primeiro
encontro estiveram em lados
opostos Eng. Materiais e LCC.
Uma partida entre duas equipas
com valores muito diferentes,
como demonstrado no desequili-
bradíssimo resultado de 13-1 fa-
vorável a Materiais

Na segunda partida, o duelo
entre ‘engenheiras’ de Biomédi-
ca e Eng. Biológica foi muito
equilibrado, e só decidido  na se-
gunda parte, com dois golos a
favor de Biomédica. 

No outro jogo, entre Direito e
Medicina, as futuras advogadas
não deram hipóteses às futuras

médicas e venceram por 5-0.
Na última partida desta fase,

Educação e Eng. Civil discutiam
entre si o último lugar nas meias.
Civil goleou por 4-0.

Competição de Andebol 
a um passo da fase seguinte

Perto do final da Fase de Gru-
pos e com poucos lugares por
definir, antevêem-se alguns jo-
gos muito interessantes nos
quartos-de-final, nomeadamente
entre os 2.º e 3.º classificados
dos grupos. Será o início da fase
de todas as decisões. Não haven-
do certezas, LTSI-Enfermagem
promete. E Eng.ª Eletrónica-
Medicina, também. Nos outros
jogos, tanto LEI como Civil, são
candidatas a passar às ‘meias’. 

Nestes últimos jogos, os En-
genheiros Civis mostraram que
estão aí para ganhar o torneio.
Conseguindo um resultado de
33-21 no final do encontro com
Direito, o qual lhes garantiu o
apuramento para a fase seguinte
no 1.º lugar do grupo. 

Com uma equipa recheada de
antigos atletas e alguns ainda no
activo (Humberto Gomes é con-
siderado um dos melhores guar-
da-redes nacionais), os Eng.
Civis, passeiam a sua classe jogo
após jogo. Nesta partida Direito

ainda tentou inverter o jogo,
com Fábio Antunes a carregar às
costas a sua equipa, mas ficou
claro que um jogador não tem
capacidade contra cinco.

No outro jogo, os Funcionários
não desistem, mas só força de
vontade não é suficiente. Os en-
fermeiros venceram por 14-23! 

Os Funcionários terão, no
próximo jogo, o seu derradeiro
teste contra Direito, para ver
quem fica no 4.º lugar do grupo
e assim passa à próxima etapa. 

O jogo entre LEI e LTSI deci-
diu o 1.º lugar do grupo. LEI,
campeã em título, teve que suar
muito para ganhar. Um confron-
to entre rivais que foi disputado
com muito fair-play. LTSI até
poderia ter ganho o jogo, mas a
menor experiência de alguns jo-
gadores, na ponta final do jogo,
ditou o resultado final de 20-19. 

A decisão do 3.º e 4.º lugares
do grupo era para ser neste jo-
go… mas foi adiada para a últi-
ma jornada pois este saldou-se
num empate a 13-13. Mónica
Mata (Medicina) e Carla Pereira
(Gestão) foram as duas “estre-
las” do jogo. Com bonitas situa-
ções técnicas de parte-a-parte,
mostraram que o Andebol é
muito bonito praticado pelo
género feminino.

DR

Competição de andebol entra na fase decisiva

DR

Equipa da Engenharia de Materiais goleou LCC por 13-1 nos quartos-de- final do torneio de futsal feminino

DESPORTO

> Equipas de Eng. Biomédica, Direito, Eng. Materiais e Eng. Civil são as semi-finalistas da prova.

UMINHOTROFÉU REITOR 2012

Futsal feminino avança
para as meias-finais
As quatro equipas principais candidatas à vitória final do torneio de
futsal feminino do Troféu Reitor 2012, incluindo as finalistas do ano
passado, garantiram ontem a passagem às meias-finais.

Publicidade

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 19 horas, na Avenida Central, em Braga, no
decorrer do Grande Espectáculo “O S. João da Rádio Antena
Minho e Correio do Minho”.
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> rui miguel graça
(enviado-especial a Bruxelas)

Um dia memorável e um êxito
tremendo para os objectivos
traçados. Bruxelas recebeu a
primeira Taça do Presidente do
Parlamento Europeu, que servia
para lançar o campeonato de
futebol da Europa 2012, que
ocorre na Polónia e Ucrânia. Ao
mesmo tempo, o eurodeputado
José Manuel Fernandes recrutou
Nuno Melo e Diogo Feio para
levarem bem alto o nome da tur-
ma das quinas. De Portugal vie-
ram dois reforços determinantes
para a equipa e para o projecto
que estava em acção na mente
dos eurodeputados. Neno e Pe-
dro Mendes trouxeram a classe
necessária para promover Gui-
marães Capital Europeia do De-
sporto em 2013. O município vi-
maranense patrocinou os equi-
pamentos e, com muita alma lu-
sitana, a perfeição reinou em
pleno território de Leopoldo.

Dentro do sintético propria-
mente dito, a campanha come-
çou diante da Irlanda e só as
grandes penalidades é que leva-
ram a nossa selecção aos quar-
tos-de-final da prova. Aliás, a
vinte segundos do tempo regula-
mentar os irlandeses chegaram

mesmo a colocar Portugal com
um pé fora da prova, ao obterem
o 3-2, mas Pedro Mendes puxou
dos galões e empatou de imedia-
to. Nas grandes penalidades bri-
lhou Neno, mas também o euro-
deputado e capitão de equipa Jo-
sé Manuel Fernandes. Aliás, o
eurodeputado a representar os
distritos de Viana e Braga foi um
dos pilares da equipa, demons-
trando grandes aptidões fute-

bolísticas, perfeitamente des-
conhecidas até à data.

Olha quem eles são! Alemães...
Os quartos-de-final colocavam

Portugal frente à Alemanha e de
imediato veio à memória o con-
fronto que está agendado para o
Euro, diante dos germânicos.
Não estava em Bruxelas Cris-
tiano Ronaldo, mas os robustos
alemães não meteram medo. Um

golo ao intervalo, três de rajada
no início da segunda etapa. Qua-
tro sem resposta, seis pontos na
cabeça de Francisco, outro ele-
mento da equipa, num contacto
físico com um adversário que o
levou ao hospital. Alemães ain-
da conseguiram dois golos, mas
nada feito. Portugal seguia em
frente.

Peito feito, confiança nos limi-
tes e muita ambição. Nas ban-

cadas os alunos do Instituto
Nun'Álvares e Externato Delfim
Ferreira entoavam a Portuguesa,
e a meia-final seria um passeio e
uma demonstração de classe pu-
ra. Goleada de 4-0 sobre os croa-
tas e o desejo ardente da con-
quista da Taça.

Na outra meia-final, mediam
forças uma armada de jornalistas
ingleses e a Polónia, comandada
por Dudek, guarda-redes rosto
da campanha de promoção do
Euro’2012, que já representou
os espanhóis do Real Madrid e
os ingleses do Liverpool. Os jor-
nalistas acabaram por levar a
melhor nos penáltis, assumindo-
-se como a equipa sensação. 

O momento desejado estava
perto. A final tinha chegado.
Nervos, intensidade e um golo
adversário a gelar a delegação
portuguesa. Foi preciso muita
alma, muita paciência, uma afi-
nação perfeita e dois golos de
pura fantasia para levar a uma
enorme explosão de alegria.

Portugal conquistava o troféu,
uma vitória que vai falar-se du-
rante muito tempo no Parlamen-
to Europeu. Pedro Mendes, com
nove tentos foi o melhor mar-
cador da prova e o nome de
Guimarães e do Minho ouviu-se
com muita intensidade.

A Portuguesa mandou em Bruxelas
Portugal venceu ontem o torneio de futebol do Parlamento Europeu. A representar os distritos de Viana e Braga, o
eurodeputado minhoto, José Manuel Fernandes, capitaneou a equipa lusa que teve a participação dos internacionais
Pedro Mendes e Neno, embaixadores em Bruxelas de Guimarães Capital Europeia de Desporto 2013.

DR

Eurodeputado José Manuel Mendes, capitão da equipa lusa, recebe a taça de campeões do torneio europeu

DR

Neno e eurodeputado Nuno Melo orgulhosos com a taça

DESPORTO POLÍTICAPRIMEIRA TAÇA DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO EUROPEU

PEDRO MENDES FOI O MELHOR
MARCADOR COM NOVE GOLOS
“Estou muito satisfeito por termos ga-
nho a taça, mas acima de tudo gostei de
participar e ajudar a elevar o nome de
Guimarães na sua promoção como ca-
pital europeia do Desporto 2013”. 
“Marquei 9 golos, foi bom, mas acho
que o Cristiano Ronaldo é capaz de mar-
car muitos mais no Euro’ 2012. Eu acre-
dito muito na nossa selecção”.

NENO: “HONRÁMOS PORTUGAL         
E PROMOVEMOS GUIMARÃES”
“O que houve aqui foi alegria, felicidade e é isso
que tentámos transmitir. Mostrar o nome de Gui-
marães para que para o próximo ano tenham em
conta que temos alguma coisa para dar. Foi a
partida daquilo que podemos fazer para o ano na
Capital Europeia do Desporto. Este ano - somos a
capital europeia da Cultura - estamos a dar música
a toda a gente. Para o ano é o desporto e vamos
tentar fazer o máximo, como nós fazemos sempre”.

lll

“Não podia correr melhor.
Eliminámos irlandeses,
alemães, croatas, jornalis-
tas ingleses. Para além de
tudo, e da taça, consegui-
mos promover a cidade
extraordinária que é Gui-
marães e este evento mui-
to especial que é a capital
europeia do desporto”.

Nuno Melo

JOSÉ MANUEL FERNANDES

“Que a selecção siga o nosso exemplo”
“Ficou provado que quem acredita pode conseguir e agora espero 
que Portugal siga o nosso exemplo e também acredite que pode ser
campeão europeu este ano. Que se consiga alcançar esse feito para
valorizarmos os talentos que temos e também para melhorarmos o
nosso estado de alma, que é bem preciso”.
“Foi um torneio onde procurámos divulgar Guimarães como Cidade Eu-
ropeia do Desporto 2013 e também foi um objectivo que foi consegui-
do. É sempre bom ganhar. Foi espectacular ficarmos em primeiro lugar.
Tenho de agradecer ao Neno e ao Pedro Mendes, que são embaixadores
de Guimarães Cidade Europeia do Desporto 2013. Conseguimos atingir
todos os objectivos. Já toda a gente já começou a falar de Guimarães”.
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DESPORTO

> Município de Esposende mantém apoio às associações desportivas e clubes do concelho.

MODALIDADESCONTRATOS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

> redacção

Através da celebração de con-
tratos programa de desenvolvi-
mento desportivo, a autarquia
compromete-se a custear, na
presente época, o pagamento das
taxas de inscrição e seguros dos
atletas dos escalões de formação
nas associações ou federações
das respectivas modalidades e a
garantir a comparticipação na
realização dos exames médicos
obrigatórios e na aquisição de
equipamentos e material peda-
gógico, bem como a apoiar a
participação nos campeonatos

concelhios de futebol infantil, a
realização de iniciativas des-
portivas e actividade regular das
associações.

Em causa está o apoio a diver-
sas modalidades, nomeadamen-
te, futebol, futsal, andebol, hó-
quei em patins, BTT, karaté,
taekwondo, canoagem, surf,
bodyboard e equitação.

Assim, serão contempladas as
seguintes colectividades: Asso-
ciação Cultural e Desportiva "Os
Apulienses", Associação Des-
portiva de Esposende, Clube
Náutico de Fão, Clube de Fute-
bol de Fão, Hóquei Clube de

Fão, ADRC Fonte Boa, ACARF,
Gandra Futebol Clube, Grupo
Cultural, Desportivo e Recreati-
vo de Gemeses, Associação
Recreativa de Góios – ARGo,
Centro Social da Juventude Uni-
da de Marinhas, Futebol Clube
de Marinhas, Clube Jovem das
Marinhas, Desportivo e Recrea-
tivo Estrelas de Faro, Centro So-
cial da Juventude de Mar, Rio
Neiva - Associação de Defesa do
Ambiente, Associação Desporti-
va Cultural Social de Criaz,
União Desportiva de Vila Chã,
Forjães SC, Centro Social Ju-
ventude Belinho, Associação de
Karaté de Apúlia, Taekwondo
Clube de Esposende, Clube Hí-
pico do Norte e Equivau.

Não obstante a difícil conjun-
tura económico-financeira, o
município de Esposende conti-
nua a apoiar as colectividades
desportivas concelhias, dado
que o movimento associativo
tem sido responsável por pro-
porcionar, sobretudo às crianças
e aos jovens, a prática desportiva
regular, incentivando, desde ten-
ra idade, a hábitos de saúde e
bem-estar.

Autarquia de Esposende paga
taxas de inscrições e seguros 
No âmbito da política de apoio ao associativismo desportivo e ao fomento do desporto, a
Câmara Municipal de Esposende aprovou a atribuição de subsídios à actividade das asso-
ciações e clubes do concelho, no montante de aproximadamente 140 mil euros.

DR

Autarquia de Esposende renova apoios ao desporto do concelho

Publicidade
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> sílvio gonçalves

Incentivar o gosto pela prática
desportiva e pelo rugby. Foi este
o mote principal do II Torneio de
Escolas de Rugby de Vigo que
decorreu, no último fim-de-se-
mana, em Vigo e que contou
também com a presença das
equipas minhotas do Braga Rug-
by e do Clube de Rugby Arcos
de Valdevez (CRAV).

Ao todo, o torneio contou com
a participação de cerca de 400

atletas, sendo que desse lote,
mais de 60 jovens atletas mar-
caram presença em represen-
tação das duas equipas minho-
tas, que se fizeram representar
em Vigo nos escalões de sub-6,
sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14
anos.

Com o destaque de ser a única
equipa a competir com o escalão
mais novo, ou seja o sub-6, o
Braga Rugby integrou-se plena-
mente no grande objectivo deste
escalão etário, que passa pelo di-

vertimento e convívio, mas tam-
bém pelo gosto pela prática des-
portiva e pela modalidade.

No que toca aos restantes es-
calões, a competição foi renhida,
tendo o Braga Rugby uma par-
ticipação bastante satisfatória,
com o maior destaque a ser di-
reccionado para a equipa do es-
calão de sub-12 que mostrou que
a modalidade tem evoluído e
que os jovens bracarenses têm
um grande futuro pela frente.

Maiores dificuldades tiveram

os atletas sub-14 que se viram
prejudicados pelo modelo de
competição adoptado no torneio
e que utiliza as regras espanho-
las pelas quais a equipa é com-
posta por 13 jogadores, em con-
traponto com os sete da variante
que é jogada em Portugal.

Quanto ao CRAV, os escalões
mais jovens, sub-8 e sub-10, dis-
putaram alguns jogos com as
equipas de Pontevedra, Vigo e
CDUP. Nestes encontros os
jovens arcuenses tiveram a pos-

sibilidade de desenvolver a suas
capacidades colectivas e experi-
mentar um formato ligeiramente
diferente do português e dimen-
sões do terreno superiores.

Os sub-14, disputaram um tor-
neio com as equipas de Vigo,
Pontevedra, Mareantes RC, In-
gleses RC, Braga e Viana Rug-
by, sendo este formato uma ex-
periência nova para alguns joga-
dores. Os jovens do CRAV che-
garam à final, que perderam com
a equipa do Ingleses RC.

Minhotos brilham na Galiza
Foram mais de 30 os guerreiros do Braga Rugby que participaram no II Torneio Internacional de Escolas de Ru-
gby, que decorreu em Vigo, onde mostraram a força que a modalidade tem, não só a em termos desportivos, mas
também no que diz respeito ao nível competitivo que os jovens atletas já apresentam.

DR

CRAV e Braga Rugby participaram na segunda edição do Torneio Escolas de Rugby de Vigo

> s.g.

Teve lugar no passado fim-de-
-semana, em S. Pedro d’Este,
mais uma edição do Torneio Re-
gional de Sevens, prova destina-
da aos escalões sub-16 e sub-18
e organizada pelo Braga Rugby.

Para além da equipa organi-
zadora, participaram as forma-
ções do CRAV A e B, Bairrada e
Famalição, em sub-18, e Gui-
marães, Bairrada e CRAV, em
sub-16.

No torneio de sub-18 a equipa
A dos Arcos de Valdevez foi a
grande vencedora, com o Braga

Rubgy a assegurar o último lu-
gar do pódio.

Mais dificuldades tiveram os
sub-16 do Braga Rugby que, em
virtude das muitas ausências
verificadas por motivos esco-
lares, não conseguiram obter
qualquer vitória na competição.

No entanto e apesar dos resul-
tados, os jovens que participa-
ram neste escalão (que foram
apenas sete), nunca deixaram de
lutar pela conquista do melhor
resultado e, apesar da maior ex-
periência dos adversários, bate-
ram-se de forma aguerrida con-
tra os restantes oponentes.

DR

Equipa A dos sub-18 do CRAV venceram o torneio do Braga Rugby

RUGBY

> Equipas minhotas participaram na prova galega com mais de 60 jovens atletas.

MODALIDADESBRAGA RUGBY E CRAV EM DESTAQUE NO TORNEIO DE VIGO

DR

Jovens sub-6 do Braga Rugby foram motivo de grande animação

TORNEIO REGIONAL DE SEVENS PARA OS ESCALÕES SUB-16 E SUB-18

S. Pedro d’Este recebeu 5.ª etapa da prova

tlf. 253 284 390

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

Santa Lucrécia- BRAGA

QUINTA
DE JUSTE

Rota dos Vinhos Verdes

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas...

exclusivas da quinta”
Venha visitar-nos e conhecer 
os nossos preços especiais

Branco e Tinto
1,50€

Publicidade



> redacção

Os atletas Ângelo Costa e João
Lopes, em representação da Es-
cola Secundária de Maximinos,
conquistaram a primeira posição
colectiva na divisão I dos Cam-
peonatos Nacionais de Boccia
do Deporto Escolar, que decor-
reram em Almada, no passado
fim-de-semana. O Agrupamento
de escolas de Maximinos, Bra-
ga, representado pela Secundá-
ria de Maximinos esteve pre-
sente nesta fase final da prova
com atletas na Divisão I colecti-
va com calha; na divisão II cole-
tiva s/calha; individual com cal-
ha e individual sem calha. Fo-
ram obtidos, por este Agrupa-
mento, os seguintes resultados: 

Divisão I —1.º lugar  individ-
ual divisão I (com calha)  Ânge-
lo Costa; 2.º lugar individual di-
visão I (com calha) João Lopes.

Divisão II — 2.º lugar colecti-
vo divisão II (s/calha) com os
atletas João Abel Marques, Jo-
sé Teixeira e Rafaela Crespo;
1.º lugar individual divisão II
(s/calha) João Abel Marques. 

Esta escola apurou ainda para
representar a zona norte os árbi-

tros Carlos Teixeira e Pedro Sil-
va. A comitiva era ainda consti-
tuida pelo assistente operacional
José Moreira e três elementos da
Cruz Vermelha Portuguesa: Lu-
ciana Fernandes, Cristina Fer-
reira e Antonino Gomes.

Os responsáveis pela comiti-

va professores António Braga e
Sílvia Virgolino manifestam o
seu agradecimento pela disponi-
bilidade manifestada, desde a
primeira hora, pela Direcção da
Cruz Vermelha e seus operacio-
nais, assim como ao assistente
que acompanhou a comitiva.
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BOCCIA

> Também no plano individual os atletas maximinenses lograram bons resultados.

ATLETISMOCAMPEONATOS NACIONAIS DE DESPORTO ESCOLAR

Secundária de Maximinos
consegue triunfo colectivo    
Um primeiro lugar colectivo entre boas posições individuais: é o saldo positivo da presença
competitiva dos atletas do Agrupamento de Escolas de Maximinos nos nacionais de boccia.

DR

Cruz Vermelha Portuguesa colaborou com a representação bracarense em Almada

7.ª Corrida das
Taipas realiza-se 
a 10 de Junho

A 7ª edição da Corrida Caldas
das Taipas corre-se a 10 de Ju-
nho. A organização conta este
bater os 498 atletas inscritos na
corrida do ano passado. Haverá
novamente corrida para as ca-
madas jovens, desde os  Ben-
jamins (nascidos em 2002) até
aos Juniores (93,94) masculi-
nos e femininos.              
As provas têm início marcado
para as 9h30, sendo a corrida
principal às 10h30, num circuito
fechado com três voltas, 
de 3,3 km  ao centro da vila. 
Haverá prémios monetários para
os dez primeiros classificados
dos escalões, séniores femini-
nos e masculinos;  veteranos
1,2,3,4; e para as primeiras
cinco classificadas veteranas,
num total de 65 prémios mone-
tários. Serão ainda sorteados
vários prémios por todos os in-
scritos. As inscrições poderão
ser feitas na junta de freguesia
ou em  desportave.pt , até dia 7,
com o valor de 2 euros por atle-
ta para os seniores e veteranos,
e gratuitas para os escalões jo-
vens com direito a lembranças
para todos os participantes.

Razão Eficiente Mediação Imobiliária, Lda.

tlf. 253 263 498 • tlm. 911 748 199
Rua Andrade Corvo, 218 • 4700-204 Braga

e-mail: braga@conforcasa.com.pt • site: www.conforcasa.com.pt

AMI-9252

VENDE-SE T3 
Com lugar de garagem. 

Boas áreas, óptima exposição
solar. Zona da Gulbenkian.

Exc. investimento/ oportunidade!! 

Preço: 38.000€
Ref. A/00463

VENDE-SE T2
Próximo à Estação CP, 

com vistas desafogadas. 
Exc. oportunidade/

investimento!! 

Preço: 30.000€
Ref. A/00456

Publicidade



> redacção

A equipa feminina de cadetes
(sub16)  do Sp. Braga/Maria Bo-
lacha continua imbatível na se-
gunda fase do Torneio Inter-As-
sociações. Desta feita recebeu e
venceu, por (68-53) a equipa do
Sporting Clube Figueirense, da
Associação de Basquetebol de
Coimbra. O jogo disputou-se
domingo no Pavilhão Municipal
de Lamaçães. 

Foi a terceira vitória consecuti-
va nesta fase da prova e, com
este resultado, as bracarenses
confirmam legítimas aspirações
a vencer o torneio pois já derro-
taram todas as suas adversárias.

Na segunda volta e espera-se
uma equipa bracarense motivada
e concentrada nos três jogos que

ainda terá que disputar.
Depois de vencer a sua série na

primeira  fase com nove vitórias
e só uma derrota, a equipa braca-
rense iniciou a segunda fase com
a mesma vontade de vencer. 

Nos dois primeiros jogos, que
disputou no fim-de-semana ante-
rior, a equipa venceu duas equi-
pas da forte Associação de Bas-
quetebol de Aveiro, o GD Gafa-
nha e o Colégio de Calvão.

No Pavilhão da Gafanha da
Nazaré, as bracarenses vence

ram por 46-63 o GD Gafanha,
equipa que na primeira fase tam-
bém só tinha perdido um jogo.

No dia seguinte, no Pavilhão
Municipal de Lamaçães, as
jovens “Gverreiras do Minho”
venceram a equipa do Colégio
de Calvão por 27 pontos de di-
ferença (66-39). 

Com esta entrada 100% vito-
riosa na segunda fase do Torneio
Inter-Associações a equipa cam-
peã regional do Minho, treinada
por Rui Costa, soma 6 pontos e
lidera isolada.

O próximo jogo desta equipa
será em casa, no Pavilhão Mu-
nicipal de Lamaçães, no 7 de
Junho, pelas 16h30m, frente ao
GD Gafanha.

> redacção

O Sp. Braga esteve mais uma
vez em destaque na final do
campeonato nacional de juniores
em voleibol, perdendo apenas na
final rente ao Leixões . O percur-
so do Sporting de Braga entrou a
vencer o Vitória de Guimarães,
por 3-0.

No dia seguinte, discutiu com
os Maristas o acesso à final. De-
pois de grande equilíbrio inicial
e de ter perdido o set inicial por
26-24, embalou para uma vitória
por 3-1. 

Na final, as bracarenses tinham
uma tarefa complicada mas as-
sumiram a sua responsabilidade,
enquanto finalistas, e discutiram
o resultado com o Leixões SC.

Contra uma equipa que reúne
algumas das melhores atletas do
escalão contratadas a outros
clubes (duas oriundas de Paços
de Ferreira, uma de Espinho,
uma do Arcozelo, uma de Gon-
domar e uma  de Esmoriz), as

Gverreiras foram, em muitos
momentos superiores ao adver-
sário, apesar de não consegui-
rem evitar uma  derrota  por 3-0.
No set inicial o Sp. Braga perdeu
por 26-24. 

O Leixões era favorito à vitória
final, mas as bracarenses atingi-
ram um honroso segundo lugar
no campeonato nacional. 

Na Nave dos Desportos de
Odivelas, muito bem composta,

a equipa bracarense granjeou a
simpatia dos presentes e deu
uma resposta cabal em cada
ponto.  

A jovem equipa bracarense
manifestou uma vontade inex-

cedível e atingiu um dos obje-
tivos da época, estar presente e
discutir a final do campeonato
nacional. 

Carlos Dias: “perdemos
contra a selecção do Porto”

No final o técnico bracarense,
Carlos Dias comentou que “ape-
sar de acabar de perder contra
uma “selecção” do Porto, as nos-
sas atletas estão de parabéns. O
Leixões SC tem mérito, jogou
bem, também manifestou von-
tade em vencer, mas nós fomos
dignos desta final. Ganhamos a
dois fortes adversários e demon-
stramos porque fomos finalis-
tas”, disse. 

Quanto ao jogo — adiantou
ainda o mesmo responsável —
“não entramos muito bem mas
recuperamos o nível de desem-
penho e discutimos cada ponto.
Tive muita pena que aquela jo-
gada sui-generis, aos 24 pontos,
não tivesse caído, pois vence-
ríamos o set, e provavelmente
teria sido diferente.  Mas no des-
porto não há “se”…

“A época está a ser muito posi-
tiva para o Sorting de Braga, no
Voleibol, fomos campeões na-
cionais em Cadetes, vice-cam-
peões em juniores e estamos na
final do campeonato nacional
também nas juvenis, que se dis-
puta no próximo fim de semana.
A cidade e o clube podem estar
orgulhosos das nossas guerreiras
pois elas foram e são isso mes-
mo”, concluiu.
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VOLEIBOL

> Nave dos desportos de Odivelas aplaudiu as jovens bracarenses.

MODALIDADES SÓ PERDERAM NA FINAL FRENTE AO LEIXÕES

Juniores do Sp. Braga 
vice-campeãs nacionais
A equipa júnior feminina de voleibol do Sporting Clube de Braga sagrou-se vice-campeã na-
cional, sofrendo apenas uma derrota na final frente ao Leixões.

VSC

Equipa de juniores de voleibol feminino do Sp. Braga

BASQUETEBOL: GVERREIRAS LIDERAM TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES COM AVANÇO DE 6 PONTOS

Cadetes femininas embalam com vitórias

VSC

Equipa de cadetes femininas de basquetebol do Sp. Braga

Bilhar: finais da
liga pool 2011/12
nas Taipas
A ABN — Associação de Bilhar
do Norte leva a efeito de 8 a 17
de Junho as finais de bilhar da
liga PooL 2011/12 no Centro
Comercial Passerelle nas
Caldas das Taipas, Guimarães.
No dia 17,  apura-se o cam-
peão de cada uma das seis
provas, informou a organização. 
Serão disputadas na ocasião
as finais das provas da liga 
de equipas, taça da liga e liga
individual e liga dos campeões.
Haverá ainda torneios de
captação com a presença de
equipas de Póvoa de Varzim,
Vila do Conde, Vizela, Fafe,
Felgueiras, Guimarães - S. Tor-
cato, Santo Tirso, Caldas 
das Taipas, Famalicão, Brito 
e  Pevidém.                
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T2 em Maximinos. Excelentes áreas,
sala com 30m2. 

Boas vistas e excelente estado. 
4162 - 51.500€

T1 Junto à Universidade do Minho. 
Bons acessos, zona sossegada, parque

de diversões, fitness. 
4183 - 65.000€

T2 excelente estado 
Perto do Hospital novo. 

Boa exposição solar oportunidade única!  
4266                                  69.500€

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

Líder em Serviços Imobiliários

(Junto à Câmara Municipal)

Loja N.º 1 de Vendas em Braga

www.remax.pt/cdantas
CANAL MEO 534343

WWW.facebook.com/carlosdantas.remax
Skype= caldantas  

APARTAMENTOS 
T1 – T2 – T3 – T4 NOVOS

UNIVERSIDADE DO MINHO
GUALTAR

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. 

Desde €78.900, até €122.500 (T4)
ID: 122811021-225

FFeerrrreeii rrooss   --   BBrraaggaa

www.remax.pt/123311001-204 Apenas 66.000€

AA pp aa rr tt aa mm ee nn tt oo   TT 22
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RE/MAX BUSINESS - AMI - 7132 - Rua Conselheiro Bento Miguel, n.º15 - 4710-294 Braga

INVESTIMENTO GARANTIDO RENTABILIDADE DE 5%

Ven
di

do
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LOTEAMENTO DO PADRÃO - Loteamento Urbano em Soutelo, Vila Verde

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

Informações e vendas:

Sob consulta € 110.000

Nova, Com Qualidade…
Aceita Permuta! 
Marque Visita

Ref. 022-3084

Com aprox.180 m2, 
Zona de muita passagem…
Venha Conhecer!

Ref. 022-4034

MOR. GEM. T4 CELEIRÓSLOJA – NOGUEIRA

Encontrou a casa 
dos seus sonhos?
Temos 98% do mercado para venda 

da cidade de Braga. 
Consulte-nos antes de avançar 

para qualquer compra.
Conseguiremos com certeza o melhor preço 

para essa mesma casa.

E-mail: publicidade@correiodominho.pt

Correio
do Minho.pt

RUA DO RAIO, 6 - C.C. RECHICHO, SALA 63 - BRAGA
Tlf. 253 272 155  •  Tlm. 937 041 320

ANTÓNIO SÁ SERINO
CONSTRUÇÕES

PAVILHÕES INDUSTRIAIS
EM ADAÚFE E VILAÇA VIVENDAS DE GAVETO

EM LAGO AMARES

APARTAMENTOS T1 A T4 – GUALTAR
Apartamentos novos, cozinha com electrodomésticos, video porteiro, ar condicionado 

completo, sistema solar completo, varanda com churrasqueira. Em construção.
(Ref.ª A416)           DESDE 89.500€

SE TEM 
APARTAMENTOS 

OU MORADIAS PARA
VENDA OU 

ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.

TEMOS CLIENTES 
EM CARTEIRA.

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€

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

www.inomi.pt
geral@inomi.pt

960 050 509 • 253 270 853

PROPRIEDADE
ADAÚFE

Propriedade com 7000m², 
óptima construção em pedra,

casa com terreno, aquec.
central, painéis solares, lareiras,

piscina, churrasqueira, poço 
de água. Óptima localização.
(Ref.ª M339)  NOVO PREÇO

ARRENDAMENTOS
926 014 179

T4 S. Lázaro ....................................................................400€
T2 Cividade.......................................................................300€
T2 Lomar ..........................................................................275€
T3 S. Lázaro ....................................................................300€
T3 S. Vicente...................................................................300€
T3 S. Vicente...................................................................315€
T3 Lomar. .........................................................................320€
T3 Dúplex S. Vicente ...................................................350€
T3 c/terraço S. Victor...............................................370€
T3 Lamaçães ..................................................................400€
T3 Sé...................................................................................450€
T5 Dúplex S. Vicente ................................................2250€
Mor. c/piscina Lago ................................................1100€
Mor.Ind. Lamaçães ...................................................1300€
Mor.Ind. Nogueira T5+1 ........................................1500€
Escritório Centro, 60m2...........................................300€

MORADIA - 7 FONTES
Moradia em banda, 3 quartos, sendo um suite,

grande sala, pré-instalação de aquecimento, gar. para
4 carros, coz. mob. Vistas sobre o vale do Cávado.

(Ref.ª M414)       170.000€

MORADIA GEMINADA – S. VICTOR
Moradia tipo T5, aquecimento central, fogão de sala,

forno a lenha na cave e jardim.
(Ref.ª M444)           200.000€



DIESEL
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

VENDE-SE
QUINTA

A 3Kms de Braga, c/ 8.000m2. 
Pronta a habitar, c/ salões

para outros fins (tudo no PDM).
Bom negócio. Marque visita.

Tlm. 965 809 244

ARRENDAMOS

VENDEMOS

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.

Av. João XXI, 695, 1.º, sala 9 - 4710 Braga
Tlf. 253 612 621 • 965 809 240 • 916 620 993
www.leonidiaazevedo.imokapa.com

LIC
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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€
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Irmãos Oliveira Moreira
Med. Imo. Lda.

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

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. ind325€
T3 Areal com gar. ind.  .265€
T3 Real com gar. ind.  . .300€
Diversos apartamentos 

e áreas comerciais

PRECISA-SE
• EMPREGADA/O 

DE MESA
• PIZZAOLO 

e AJ. DE COZINHA
Diecci Bar - R. Nova St.ª Cruz, n.º 8

Entrevistas das 15h00 às 19h00

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...

GUALTAR
Moradia de Gaveto
Acab. de luxo, c/ piscina.

Aceito permuta.

Arrendo T1 e T2
Com ou sem mobília.

Tlm. 913 864 393

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

T4 DÚPLEX
Bem Localizado, 2 salas 

com lareira, ar condicionado,
aquecimento e aspiração, 
terraço, gar. ind. 4 autos

Ang. 7333                174.900€ 
91.9869962

Lic. 3363 AMI

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

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

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

ARRENDA-SE
T0 - UM - Mobilado, garag. Ang. 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€

Condomínio incluído

GUALTAR
Moradia de Gaveto   
Gaveto c/ piscina
Aceita Permuta

Ang. 7677           250 000€

T4 em Nogueiró
Impecável, aquecimento

e aspiração, pavimento em
madeira, mov. cozinha brancos,

gar. ind. 2 autos.
Ang. 5571 139.500€

T3 Centro 
Remodelado, boas áreas,

garagem.
Ang.  7674                 103.000€

T3 Nogueira
Remodelado, gar. ind. 

Ang. 7681            67.000€

COLECCIONADOR COMPRA
CAMISOLAS SC BRAGA

Usadas em jogo dos anos 60, 70 e 80
Oferece-se boa recompensa.

Contacto: 93 99 69 569 ou 96 46 33 152
Email: camisolasdobraga@gmail.com

T3 - AREAL
Cozinha com dispensa e
lavandaria, equipada com
electrodomésticos novos.

Pré de aq. central, 
vidros duplos e gar. fechada!

68.500,00€
Tlm. 933 688 992

EXPLICAÇÕES
MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA,
GEOMETRIA DESCRITIVA, PORTUGUÊS, ETC... 

DO 9.º AO 12.ºANO
253 264 555 - 931 741 321 - 969 060 901   

CONST. SÉRGIO VIEIRA
Zé Mineiro - S. João de Rei - 969 916 798

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM: 
Abertura de poços, minas, furos artesianos, muros, tanques em

betão e em pedra. Afundamos poços e minas em qualquer tipo de
rocha.  Marcações de água. Limpezas florestais.

OPORTUNIDADE
T3 Nogueira

Remodelado e garagem
individual. 67.000€

T3 Av. João XXI
Remodelado e lug. garagem.

100.000€

Tlm: 926 014 168

Predial Bracarense
AMI-3079

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

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

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

OPORTUNIDADES
T1 - Lamaçães, com Gar. individual.
Em óptimo estado, cozinha fechada,
roupeiro, lavandaria ..................43 000€

T2 - S. Victor, gar. individual todo
restaurado, roupeiro, lavand., recuper-
ador 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€

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

VENDE-SE 
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA

Isenta de IMT
Tlm: 912 699 101

ARRENDA-SE
T1 Novo

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

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

AMI. 8717   Tlm. 927794946

PROCURAMOS
COLABORADORES (M/F)

Para várias áreas
Part-time ou tempo inteiro

250€ a 900€ (médias possíveis)
Informações e entrevistas

Edgar Costa: 
967 472 981 - 913 888 798
Não são vendas porta a porta.

Compatível com qualquer actividade

ARRENDA-SE
T3 DÚPLEX
Com fogão de sala,

gar. ind., jardim e quintal. 
Preço: 230€/mês 
Lage - Vila Verde

Tlm. 966 919 064

ARRENDO

Favor ligar para o Tlm: 927 562 704 

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€

ARRENDA-SE 
T3 P. de Exposições

350€ c/cond.
T3 MAXIMINOS

Com electrodomésticos.
350€ c/cond.

Tlm. 965 809 240 / 916 620 993

ALUGA-SE
VIVENDA T3

Em Aveleda. 

Com cozinha equipada.

Tlf. 253 672 274

ALUGA-SE T1
PERTO DA FARMÁCIA 

DE FERREIROS
Mobilado, c/ gás canalizado.

Preço: 230€ c/ condomínio.

Tlm. 936 426 597

EMPRESÁRIO
PROCURA

COLABORADORES (M/F)
PART-TIME / FULL-TIME

Sector Bem-Estar.
tlm. 914 599 555 
ou 965 116 929

Rodrigo Brandão

PRECISA-SE

FUNCIONÁRIA/O
Para cabeleireiro 

em Braga. 
Com experiência.
Tlm. 934 358 349

PRECISA-SE

FUNCIONÁRIA para pastelaria

Tlm. 910 866 628

ligue 962 835 391 ou 253 633 368
INTERMARCHÉ DA PÓVOA DE LANHOSO

INTERMARCHÉ DE AMARES - COLUNATA GERÊS
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Alvará n.º 4911

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

E.mail: comercial@freitascosta.pt

FREITAS COSTA
& FILHOS, LDA.
Construção Civil e Obras Públicas

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

junto a escolas. Muito bem localizado.

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€

MONTÉLIOS
T0+1 - Rua Padre Freitas.................................................235€

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

Loteamento Quinta da Naia

Veículos Multimarca de
Gama Média/Alta tais como

DYNA 150 3.0D TOLDO 2001
6776€

407 1.6HDI 110CVS 2006
10301€

FORD TRANSIT 280S 3LGS A.C.
IVA D.INC. 2006 - 5885€

CORSA 1.3CDTI ECOFLEX 5LGS 
2008 - 8888€

SSantosCar
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

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

LANCIA DELTA 1.6 
M-JET ORO 120CV
2009 • C/t/extras • C/  garantia

Preço: 17.900€

AUDI A4 1.8T CABRIO
2005

Nacional • 50.000Kms• C/extras
Preço: 19.900€

BMW 118D CABRIO
2009 • C/t/extras + Pack-M e GPS 

• 18000Kms
Preço: 31.950€

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

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

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

CAMPANHA DE PREÇOS BAIXOS
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI

EDITTON - 2009
C/t/extras • Nacional

• Preço: 19.900€

MERCEDES A180 CDI
AVANTGARD - 2005

C/ t/ extras • Nacional
Preço: 12.950€

BMW 635D - 2008
C/t/extras • Preço: 54.500€

OPEL ASTRA 1.3 CDTI
EDITION CARAVAN
2008 • C/t/extras • Nacional

Preço: 9.900€

BMW 525D TOURING - 2007
C/t/ extra + cx. aut 

• Tecto panorâmico • GPS 
Preço: 24.500€

MERCEDES CLK 220CDI
2007 • Nacional • C/t/ extras

Preço: 24.900€

VW BEETLE 1.4 TOP
CABRIO - 2008

Nacional • C/ garantia
Preço: 14.900€

BMW 740D - 2010
Pack-M• Nacional • C/t/extras

Preço: 74.750€

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€NISSAN QASHQAI

2.0 DCI TEKNA 150CV
2007 • C/t/extras • Nacional

Preço: 18.900€

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

Compra e Venda de Automóveis Usados

de: Rui Faria - www.standruifaria.com

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

OPORTUNIDADES

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

HYUNDAI COUPÉ 1.6 16V FX
105CV 2006

OPEL ASTRA 1.4I 90CV
CLUB AC 2001

OPEL CORSA 1.0 I ECO 
1998

Nacional, AC, Alarme, 
Mp3, Pele 

Nacional, AC, JLL, VE, 
Rádio

Nacional, VE, FC 
AirBag

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Rua Monte Carrinhos, Celeirós - BRAGA
www.braseazevedo.pt

932 302 332

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS

90000kms - 15000€ 2005 - 13000€

2008 - 80000kms 8500€ SPORT 2009 - 70000kms - 9250€

NISSAN NAVARA - 2007 NISSAN D22 CD 

TOYOTA YARIS D4D Bizz TOYOTA YARIS 1.3 VVTI
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ADMITIMOS MEDIADORES DE SEGUROS

SEGUROS

INFOLINE: 253 056 140  -  911 954 072

GARANTIMOS MELHOR PREÇO

GARANTIMOS MELHORES COBERTURAS

OFERECEMOS SEGUROS QUEBRA VIDROS

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

Pintar e proteger 
o automóvel 

com marcas de qualidade
WWW.COTEQ.PT

tlf. 253 284 432
tlm. 927 821 780

Abertos ao Sábado
todo o dia e ao

Domingo de tarde
www.artcar.com.pt

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

SEAT
IBIZA 
1.9 

TDI FR
130CV 
5 LUG. PREÇO: 12.000€

MERCEDES
E 220 CDI 
STATION 

7 LUG. GPS
BI-XENON

2004PREÇO: 16.500€
FORD

FIESTA 
GASOLINA 

ANO 
2008PREÇO: 7.500€PREÇO: 13.250€

PEUGEOT
407
SW
GPS 

ANO 2008 

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

GrandFormula Automóveis

ABERTO AO FIM DE SEMANA

Ford Fiesta 1.6 TDCi Sport
Ano: 2010 - Preço: 14750.00€

Fiat 500 1.3 M-Jet Ano: 2010
(Diesel) - Preço: 13500.00€

Seat Ibiza 1.4 TDi Sport
Ano: 2008

Preço: 9750.00€

Seat Ibiza 1.6 TDi Sport Coupé
Ano: 2010

Preço: 14750.00€

automóveis

AUDI             A4 AVANT 2.0TDI SPORT 143CV  TAE                 Nacional    2008
VW                GOLF VARIANT 1.6TDI CONFORTLINE                  Nacional    2010
VW                PASSAT VAR. 2.0TDI SPORTLINE 170CV              Nacional    2008
SEAT              IBIZA 1.9TDI SPORT 105CV                                  Nacional    2008
CITROËN       C1 1.0 SX AIRDREAM 68CV - AC + JLL               Nacional    2008
RENAULT       MEGANE SPORT TOURER 1.5DCI 110CV             Nacional    2009
MERCEDES    C220 STATION SPORT-EDITION 150CV                Nacional    2005
RENAULT       CLIO 1.5DCI DYNAMIQUE S 85CV                       Nacional    2007
FORD             MONDEO 2.0 TDCI TITANIUM 143CV                  Nacional    2008
RENAULT       LAGUNA BR. 2.0DCI 150CV GPS F. EXTRAS         Nacional    2008
FORD             FOCUS SW 1.6TDCI TITANIUM 110CV                 Nacional    2008
TOYOTA         YARIS 1.4 D-4D SOL + AC 90CV                         Nacional    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

MAIS VIATURAS EM STOCK | 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL

AutoFix, Lda., dispõe de um Sistema de Gestão
da Qualidade, certificado de acordo com a 
norma NP EN ISO 9001:2008 pela APCER.

Nome

Morada

Localidade

C. Postal

E-mail                                                              Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

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

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

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

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

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

Correio
do Minho.pt

Rua 25 Abril, C.C. Granjinhos, Loja 526 - BRAGA  
Telef. 253 611 390 • 919 519 028
www.orion.com.pt

OURO USADO
PAGO ATÉ 30€/GRAMA

COMPRA e VENDA

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

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

2006   RENAULT CLIO 1.2 16V               DAB, CB, DA, JE, FN, FCC, PM, RCD, COMO NOVO              6.400€
2005   CITROEN C4 1.4 16V 5PORTAS   AC,DAB,FCC,DA,VE,RE,RCD,CB,VMF,JE, MUITO +               6.900€
2004   VW POLO 1.2 12V  5PORTAS      AC, DA, FN, FC, VE, RCD, DAB, BR, +EXTRAS                     4.900€
1998   VW GOLF 4     2UNIDADES        AC, DA, RCD, FN, FC, RE, BD, BR, VMF               DESDE:    3.300€
1999   VW PASSAT 1.9 TDI 110CV         FULL EXTRAS, LIV. REVISÕES, ACA, CB, RCD, FCC                6.500€
2001   VW LUPO 1.0 MPI                      MUITOS EXTRAS, EXCELENTE ESTADO GERAL                      3.300€
2001   SEAT IBIZA 1.4 16V                    AL, ABS, DA, RCD, CB, VE, RE, FCC, FN, DAB                       3.300€
1996   VW POLO 1.0                              ***BARATO*** BOM ESTADO GERAL VARIOS EXTRAS          1.500€
2008   OPEL CORSA 1.3 CDTI VAN        AC, DAB, DA, RCD, FCC, RE, VE  +EXTRAS                          6.900€
2001   MERCEDES VITO 112 CDI           120CV, EXCELENTE ESTADO GERAL, VARIOS EXTRAS           4.900€

MAIS VIATURAS EM STOCK - CONSULTE-NOS  

2001 BMW 320 TOURING 150CV - 10.600€
FULL EXTRAS + GPS + PELE + ACA

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

www.antena-minho.pt

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

OPORTUNIDADES AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO

LEON 1.9TDI 150CV TOP SPORT     12.500€ OPEL VECTRA 1.9 CDTI CARAVAN    13.500€ FORD S-MAX 1.8 TDCI 7 LUGARES      16.500€

VW PASSAT 1.9 TDI      14.999€

2008 2009 2008 2008 2000

2008 2008200702/200720072002

SEAT LEON 1.9 TDI ECO MOTIVE   17.500€ FORD C MAX 1.6 TDCI 109CV TITANIUM      12.750€ OPEL ASTRA CARAVAN 1.3 CDTI 10.500€ AUDI TT QUATTRO 225CV    14.000€

AUDI A 4 2.0 TDI EXCLUSIVE 143CV  21.900€ CITROEN C 4 PICASSO 1.6 TDCI  14.990€ OPEL CORSA 1.3 CDTI      9.900€ FOCUS 1.6 TDI SPORT       12.500€
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TULHAS
Soc. Med. Imobiliária, Lda.

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

AMI 1528 • www.tulhas.com

T1 Próx Gar TUB c/cond.  . . .210,00€
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€

ARRENDA-SE Massagista
Profissional

Formada em endireita,
fisioterapia e estética. 

Dor de cabeça, coluna,
rotura de ligamentos, 

tendinite e dor ciática.
Tlm. 924 209 179

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

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
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A.I.J.M. - SOCIEDADE 
DE SOLICITADORES RL

Parque Industrial de Pitancinhos
Lote 16 4700-706 BRAGA

Tel. 253610512 - Fax 253610545

FRAÇÃO AUTÓNOMA EM BRAGA

PROCESSO:
Braga -Tribunal Judicial –

Vara Mista
Processo Nº. 8227/08.0TBBRG

EXECUTADO(S)
Mónica de Sousa Ferreira Frutuoso

e Domingos Fernandes Frutuoso

Informa-se os eventuais interessados
que são aceites propostas de aquisição
do(s) seguinte(s) bem(s) penhorado(s):

LOTE ÚNICO
Fração autónoma - designada pela
letra “N” – correspondente a habita-
ção no sexto andar esquerdo, Tipo
T3, destinada a habitação, com entra-
da pelo n.º 6 da Praceta Amândio
Ferreira Pinto, com garagem privati-
va na subcave, designada pelo n.º 2,
com entrada pelo n.º 4 da Rua João
Nascimento dos Santos, na freguesia
de Gualtar, concelho de Braga. Des-
crito na 1ª. Conservatória do Registo
Predial de Braga sob o número
343/Gualtar e inscrito na respetiva
matriz predial urbana pelo artigo
1588º.

VALOR BASE
São aceites propostas não

inferiores a 70% do valor base
100.000,00 €

VALOR MÍNIMO DAS PROPOSTAS
70.000,00 €

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
As propostas são apresentadas em
carta fechada até às 14:00 horas
(catorze horas) do dia 28 de Junho de
2012, na secretaria da Vara Mista do
Tribunal Judicial de Braga, devendo
os proponentes, nos termos do nº 1 do
artigo 897º do Código Processo Civil,
juntar à sua proposta, como caução, um
cheque visado à ordem do solicitador
de execução no montante correspon-
dente a 20% do valor base dos bens, ou
garantia bancária do mesmo valor.
As propostas serão abertas no dia e
hora indicado, não sendo obrigatória a
presença do proponente.
Nos termos do disposto no nº. 5 do
artigo 890º do CPC, faz-se saber
que está pendente uma oposição à
penhora.

FIEL DEPOSITÁRIO
A Agente de Execução

O Solicitador
Isabel Vaz Miranda

ANÚNCIO
VENDA EM PROCESSO

EXECUTIVO 
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Tribunal do Trabalho
de Braga

1.º Juízo

Processo: 1418/11.9TTBRG
Acção de Processo Comum
Autor: Mónica Sofia Pereira de Barros
Réu: Zamith Vending - Máquinas Venda
Automática Unipessoal, Lda

Nos autos acima identificados correm
éditos citando o (a) ré(u) Zamith Vending
- Máquinas Venda Automática Unipes-
soal, Lda, com última residência conheci-
da em domicílio: Rua D. António Bento
Martins Júnior, 49, R/ch Esq., 4710-460
Braga, para comparecer pessoalmente
neste Tribunal no dia 25-06-2012, às
10:00 horas, a fim de se proceder à
audiência de partes.

Fica ainda advertido de que, em caso
de justificada impossibilidade de com-
parência, se deve fazer  representar por
mandatário judicial com poderes de repre-
sentação e os especiais para confessar,
desistir ou transigir, ficando sujeito às
sanções previstas no CPC para a litigân-
cia de má fé (art.º 456.º CPC, se faltar
injustificadamente à audiência.

Fica ainda citado de que começa a
correr a partir da data da realização da
audiência de partes, o prazo de 10 dias
para contestar querendo, a acção acima
identificada, sem outra notificação.

Na falta de contestação consideram-
-se confessados os factos alegados pelo
Autor na petição inicial.

Fica ainda advertido de que é obri-
gatória a constituição de mandatário judi-
cial.

O duplicado da petição inicial encon-
tra-se nesta secretaria, à disposição do
citando.

N/Referência: 1443214
Data: 23-05-2012

O Juiz de Direito,
João Paulo Dias Pereira

O Oficial de Justiça,
Ana Maria Apolinário

Anúncio

ARRENDAMENTOS
OPORTUNIDADE

T1 MOBILADO
Escola de Lamaçães - SÓ 230,00€

Tlf. 253 603 690 / 915 999 605

Não existem problemas sem solução que não possam ser ajudados pelo

PROFESSOR DOHIMA
Astrólogo Africano de Confiança

BRAGA - 917 526 738 / 965 398 000

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
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MUNICÍPIO DE BRAGA
DMGA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL N.º 102/2012
ENGENHEIRO FRANCISCO SOARES MESQUITA MACHADO,

Presidente da Câmara Municipal de Braga: 
Torna Público o RELATÓRIO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA

1.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PDM, aprovado em reunião
pública do Executivo Municipal de 24 de Maio do corrente ano, a fim de
ser dado cumprimento ao disposto n.° 8 do art.° 77 do Decreto-Lei
380/99, de 22 de setembro e respetivas alterações, que a seguir se
transcreve: 

"O processo esteve em discussão pública durante 30 dias úteis. O
período de discussão teve início a 27 de março de 2012 e terminou a
17 de maio de 2012. Foi publicado no D.R, 2.ª série de 27 de março de
2012, no Jornal de Notícias, no Correio do Minho, no SOL e no Primeiro
de Janeiro. Para o efeito fixaram-se os respetivos Editais e o processo
esteve disponível para consulta pública na Divisão de Planeamento
Urbanístico e na Internet. 

Ponderação da reclamação e observação apresentada. 
Pese embora tenha sido apresentada no âmbito da discussão

pública da 1.ª Alteração ao regulamento do PDM uma reclamação e
observação, o certo é que a referida reclamação e observação nada diz
sobre a Alteração ao regulamento do PDM em causa. Refere apenas a
alínea b) do artigo 88.° do regulamento PDM para dizer que "não parece
claro, não se pode construir?” Contudo este artigo nem sequer está em
discussão. A referida reclamação e observação versa sobretudo, sobre
questões gerais, que se poderão colocar no âmbito da revisão ao PDM
em curso, mas que, neste contexto, não fazem qualquer sentido. 

Nos termos do n.° 5 do artigo 77.° do Dec-Lei 380/99 de 22 de
Setembro e respetivas alterações considera-se que a participação em
causa não carece de resposta. 

A versão final da proposta teve em consideração o parecer da
CCDR/N. 

Pelo exposto considera-se que não é necessário alterar a proposta
que foi submetida a reunião de câmara de 15/03/2012. Braga 22 de Maio
de 2012 .

Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares de estilo, publicado na página do
Município e num dos jornais de âmbito local. 

Braga e Paços do Município, 28-05-2012 

O Presidente da Câmara, 
Francisco Soares Mesquita Machado, Eng.

DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE BRAGA

SERVIÇO DE FINANÇAS DE VILA VERDE
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CITAÇÃO EDITAL/ÉDITOS DE 30 DIAS
José Ferreira da Costa, Chefe do Serviço de Finanças de Vila Verde, faz saber que por este Serviço de

Finanças, correm Éditos de 30 (trinta) dias, citando Viktoria Ferreira da Costa, NIF: 236030329, com última
residência conhecida em Rua Prof. Dr. João Batista Machado, n.º 183, freguesia e concelho de Vila Verde, e
actualmente em parte incerta, de que foi instaurado neste Serviço de Finanças, o processo de execução fiscal
abaixo melhor identificado, por dividas de IRS, devendo proceder ao pagamento da quantia exequenda no
montante global de € 2 536,14 e acrescidos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da concretização desta citação,
finda a dilação de 30 (trinta), e que se conta da publicação do último anúncio.

No mesmo prazo poderá requerer a dação em pagamento nos termos do artigo 201º do CPPT, ou então
deduzir oposição judicial com base nos fundamentos prescritos no artigo 204.º do mesmo Código.

Decorrido aquele prazo sem que o pagamento da dívida exequenda e acrescido se mostre efectuado e
caso não exista, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário, motivo para suspender a
execução, a mesma prosseguirá a tramitação legal prescrita no referido Código, designadamente a execução
da venda.

Poderá ainda, ate à data da marcação da venda, solicitar o pagamento em prestações, nos termos do
n.º 1 do artigo 196.º do CPPT.

Mais fica notificado, de que foi efectuada a penhora, por este Serviço de Finanças em 2010/04/17, do
prédio em propriedade total, destinado a Habitação e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 1643 – Vila
Verde, sito na Rua Prof. Dr. João Batista Machado, n.º 183, freguesia e concelho de Vila Verde. 

Ficou nomeado fiel depositário, do bem imóvel atrás identificado O Sr. GERMANO MANUEL FERREIRA
RODRIGUES DA COSTA, Nif: 140603557, residente em Rua Prof. Dr. João Batista Machado, n.º 183 – Vila
Verde.

1. Este valor não é definitivo, na medida em que os juros de mora continuam a vencer-se por cada mês
de calendário e as custas são liquidadas em função da fase processual

Serviço de Finanças de Vila Verde, 28 de Maio de 2012

O Chefe de Finanças
(José Ferreira da Costa)

IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA EM COBRANÇA COERCIVA 

Nº PROCESSO Período Nº CERT. TRIBUTO Quantia Juros Custas
Tributação Exequenda (1) (1)  

0469200901036840 2008 09102100046600001411 IRS €1.765,97€ 241,51€ 538,83€

192

TOTAL (EUR) €2.546,31

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL N.° 30/12 DEPS

Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do
Pelouro da Educação Cultura e Ação Social do Município de
Vila Verde:

Torna público, que até às 16,00 do próximo dia 15 de
Junho, se encontra aberto concurso público para transporte de
crianças com necessidades educativas especiais e outros
alunos residentes em locais não servidos por transportes públi-
cos, nos termos do n.° 2 da Portaria n.° 766/84 de 27 de
Setembro.

Podem ser levantados na Divisão Municipal Financeira, a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente edital, o
Programa de Concurso e Caderno de Encargos, durante as
horas normais de expediente (8.30h as 16.30h.)

Esclarecem-se aos eventuais concorrentes que, quer as
viaturas quer os motoristas, deverão reunir as condições
constantes na Lei n.° 13 /2006 de 17 de Abril, que define o
regime jurídico do transporte coletivo de  crianças. 

Paços do Município de Vila Verde em 29 de Maio de 2012 

A Vereadora do Pelouro da Educação Cultura e Ação Social 
Dr.ª Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes 
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Tribunal do Trabalho
de Viana do Castelo

Secção única

Processo: 33/12.4TTVCT
Ação de Processo Comum
Autor: Nataliya Mulenko
Réu: Luís Carlos Martins da Silva

Nos autos acima identificados correm
éditos citando o(a) ré(u) Luís Carlos
Martins da Silva, com última residência
conhecida em domicílio: Rua Cân-
dido de Oliveira, N.º 3, 5.º Esq. Trás,
S. Victor, 4700-000 Braga, para compa-
recer pessoalmente neste Tribunal no
dia 25-06-2012, às 10:10 horas, a fim de
se proceder à audiência de partes.

Fica ainda advertido de que, em caso
de justificada impossibilidade de com-
parência, se deve fazer representar por
mandatário judicial com poderes de
representação e os especiais para con-
fessar, desistir ou transigir, ficando
sujeito às sanções previstas no CPC
para litigância de má fé (art.º 456.º CPC,
se faltar injustificadamente à audiência.

Fica ainda advertido de que Não é
obrigatória a constituição de mandatário
judicial.

O duplicado da petição inicial encon-
tra-se nesta secretaria, à disposição do
citando.

N/Referência: 792140
Data: 29-05-2012

O Juiz de Direito,
Santos Rodrigues

O Oficial de Justiça,
M.ª Anjos Lima

Notas:
•    Solicita-se que na resposta seja indicada

a referência deste documento.
•    Nos termos do art.º 32.º do CPC, é obri-

gatória a constituição de advogado nas
causas da competência de tribunais com
alçada, em que seja admissível recurso
ordinário; nas causas em que seja admis-
sível recurso, independentemente do
valor; nos recursos e nas causas pro-
postas nos tribunais superiores e nos ter-
mos do Art.º 79  al. a) do CPT é admis-
sível o recurso para o Tribunal da
Relação independentemente do valor da
acção, sempre que se discutam questões
como o despedimeto do trabalhador, a
sua reintegração na empresa, a validade
do contrato de trabalho e a determinação
da sua  categoria profissional.

Anúncio
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MUNICÍPIO DE BRAGA
DMGA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL N.º 103/2012
ENGENHEIRO FRANCISCO SOARES MESQUITA

MACHADO, Presidente da Câmara Municipal de Braga: 
FAZ SABER QUE, no dia 04 de Junho do ano em curso,

pelas 11 horas e 30 minutos, se procederá no Auditório do
Parque Municipal de Exposições, sito na Av. Dr. Pires
Gonçalves, hasta pública do prédio sito na Rua de St.º António
das Travessas n.° 8, freguesia da Cividade da cidade de Braga. 

O Regulamento da Praça, localização do prédio, base de
licitação e demais condições, encontram-se patentes na Divisão
de Património e Aprovisionamento, da Câmara Municipal para
consulta dos interessados.

Para constar se mandou passar o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo. 

Braga e Paços do Município, 30-05-2012 

O Presidente da Câmara,
Francisco Soares Mesquita Machado (Eng)
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FUNERÁRIA INTERNACIONAL
(GRUPO E.F.G.)

...Consigo nos momentos mais difíceis...

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

Não inclui direitos paroquiais e taxa de cemitério

PACK FUNERAL 800€

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

VIA AÉREA

BRASIL, VENEZUELA
ÁFRICA DO SUL, 

ANGOLA, CABO VERDE,
MOÇAMBIQUE

UCRÂNIA, ROMÉNIA

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

VIA TERRESTRE

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

(continuação da pág. 18)

A professora Susana Leite fez um balanço
muito positivo da participação do nosso
agrupamento na Braga Romana. “En-
volvemos a comunidade educativa. Para
além de promovermos a interdisciplinari-

dade nomeadamente com o Português,
Educação Musical e Educação Visual e
Tecnológica, houve partilha e solida-
riedade entre os alunos e as turmas do 2.º
ciclo. A participação dos professores, o
envolvimento dos alunos do curso EFA e
da Educação Especial, que produziu na

estufa as ervas aromáticas vendidas na
feira romana, deixam-me muito satisfeita.
Conseguimos envolver toda a escola e,
por isso, atingimos os nossos objetivos”
sublinha a docente. 
No final da Braga Romana, a senhora
vereadora da Cultura da Câmara Munici-

pal de Braga, Dra. Ilda Carneiro, agrade-
ceu, elogiou e incentivou o trabalho de-
senvolvido pelo Agrupamento de Escolas
de Palmeira. Para alguns alunos, esta foi a
melhor semana das suas vidas. E isso
enche-nos de orgulho e de satisfação.
Agradeço a participação de todos e um
grande bem-haja aos professores Viriato
Silva e Susana Leite.

*Director do Agrupamento 
de Escolas de Palmeira 

VOZ ÀS ESCOLAS

Agrupamento de Palmeira na Braga Romana

(continuação da pág. 18)

A exposição ao FAT em veículos tem sido
associada a um risco superior de pieira, a
níveis mais elevados de sintomas de de-
pendência à nicotina em crianças e a mais
incidência de sintomas respiratórios em
adultos jovens. 
No maior estudo realizado em Portugal a
avaliar a prevalência da exposição das
crianças escolarizadas (4.º ano do ensino
básico) ao FAT no domicílio e o primeiro
a avaliar essa mesma exposição no carro,
numa amostra representativa da popu-
lação alvo portuguesa, e realizado pela
Universidade do Minho em colaboração
com a Universidade da Beira Interior e da
Universidade de Évora, constou-se que
33,9% dos alunos estão expostos diária
(15,8%) ou ocasionalmente (18,1%) ao
FAT, pelo facto de pelo menos um dos
membros do núcleo familiar fumar em
casa. Verificou-se ainda que 29,5% dos
alunos que declararam ser asmáticos es-
tavam expostos ao FAT no domicílio,
diária ou ocasionalmente, devido ao con-
sumo de tabaco em casa por pelo menos
um dos conviventes. Esses valores estão
muito próximos dos que se registam para

os alunos que não são asmáticos ou que
não tomam medicamentos para a asma.
Relativamente aos compartimentos da
casa, a cozinha é o local mais utilizado
para fumar pelos pais/mães fumadores.
Estes resultados são preocupantes e con-
firmam que o tabagismo dos progenitores
e outros conviventes é o determinante
mais importante da exposição das cri-
anças ao FAT. Considerando apenas os
alunos que costumam viajar de carro, cer-
ca de 25% dos participantes declararam
estar expostos ao FAT nesse meio de
transporte. Estes dados revelam que mui-
tas crianças estão expostas ao FAT, resul-
tando dessa exposição consequências
imediatas e futuras, graves para a sua saú-
de. Torne a sua casa e o seu carro espaços
livres de fumo. Proteja os seus filhos.

*Docente universitário 
(com a colaboração de Manuel 

Macedo, Carolina Araújo, Catarina
Samorinha e Henedina Antunes.

(texto escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico)

ESCREVE QUEM SABE

Domicílios e carros
livres de fumo do tabaco

> redacção

“A diplomacia económica, com
destaque para a criação de em-
prego e para a manutenção dos
postos de trabalho existentes,
será a minha maior preocupação
como próximo presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, se
vier a ter, como espero, o apoio
dos militantes do PS e da maio-
ria dos eleitores do concelho”.

É com esta predisposição que

António Braga parte para as
eleições de sábado na Secção de
Braga do Partido Socialista e é
isso mesmo que está a dizer aos
militantes desta estrutura em
carta que lhes dirigiu.

“Tendo em conta que o cama-
rada milita no PS há já algum
tempo, tendo passado por mui-
tos momentos históricos do nos-
so partido, sabe melhor que nin-
guém que a escolha do candi-
dato a presidente da câmara mu-

nicipal nas eleições autárquicas
de 2013 é a decisão mais impor-
tante da Secção de Braga do PS
nas últimas décadas, porque, por
todas as razões, a Câmara Mu-
nicipal de Braga tem de conti-
nuar socialista”, escreve.

O envolvimento dos militantes
na vida do partido – diz – “é
sempre um motivo de satisfação
para a família socialista”, a que
acresce o facto de, em contexto
de crise, ser “fundamental que o

PS/Braga acompanhe a política
a nível nacional e europeu”, pre-
parando atempadamente “uma
equipa e um programa para
construir o concelho de Braga
do futuro”.

António Braga lembra aos mi-
litantes que “o partido tem esta-
do politicamente fechado nos úl-
timos anos e que não tem deba-
tido nem tomado posição sobre
os assuntos mais importantes
que têm acontecido no concelho
ou no próprio país”.

Lembra igualmente que, “por
imposição da lei, o habitual can-
didato, Mesquita Machado, terá
que ser substituído”, razão por-
que os militantes devem estar
despertos para urgência de es-
colher já o seu candidato à câ-

mara de Braga. Assumindo-se
candidato a presidente da Co-
missão Política Concelhia “e a
presidente da câmara de Braga,
caso os militantes do partido, a
quem cabe a decisão por voto
secreto, [em si] confiem”, Antó-
nio Braga expressa a convicção
de que os eleitores escolham
com base na competência, no
respeito pelos valores socialistas
e na ética republicana, “indepen-
dentemente de tudo o resto, mes-
mo da amizade, que é muito im-
portante, mas que não deve in-
fluenciar a decisão de voto. Só
um forte apoio na Comissão Po-
lítica concelhia me poderá dar
legitimidade para ser candidato
à câmara e força para vencer as
autárquicas em 2013”, disse.

SECÇÃO DE BRAGA DO PARTIDO SOCIALISTA

António Braga reafirma emprego
como a sua maior preocupação

Publicidade
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TELEFONES ÚTEIS

> CINEMA
BRAGA

BRAGA SHOPPING

COSMOPOLIS
Sala 3   14.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.00

O DITADOR
Sala 4  15.00, 17.10, 19.10, 21.55, 23.55

UMA TRAIÇÃO FATAL
Sala 3   15.00, 17.05, 19.10, 21.55, 00.00

OS VINGADORES II
Sala 4   14.30, 21.35, 00.20

AMERICAN PIE: 
O REENCONTRO
Sala 5   17.15, 19.25

ESPERA AÍ QUE JÁ CASAMOS
Sala 5   14.40, 17.05, 19.25, 21.50, 00.15

MIBB HOMENS DE NEGRO 3
Sala 6   14.55, 17.00, 21.55, 00.00

FILME DE CULTO
NA TERRA DO SANGUE
Sala 6   19.15

FILME INFANTIL
OS PIRATAS
Sala 6   15.00

LUSOMUNDO
BRAGA PARQUE

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

A PESCA DO SALMÃO 
NO IÉMEN
Sala 1 18.00

LOCKOUT – MÁXIMA
SEGURANÇA
Sala 2  13.20, 15.50, 18.20, 21.20, 23.50

BRANCA DE NEVE 
E O CAÇADOR
Sala 3   13.10, 16.00, 19.00, 21.50, 00.45

SOMBRAS DA ESCURIDÃO
Sala 4   13.40, 16.40, 19.20, 22.10, 00.40

HOMENS DE NEGRO 3
Sala 5  13.30, 16.10, 21.40, 00.20

O DITADOR
Sala 6  14.30, 17.00, 19.30, 21.50, 00.25

UM MONSTRO EM PARIS
Sala 7   11.10 (Dom), 13.50, 16.20, 18.40

IMPUNE
Sala 7   21.00, 23.30

SAFE – O INTOCÁVEL
Sala 8   14.50, 17.20, 19.50, 22.20, 00.50

COSMOPOLIS
Sala 9   13.15, 15.55, 18.50, 21.30, 00.10

AMARES
PINHEIRO MANSO T.  253992127
Rua José Alves Leite, 36
BARCELOS
Moderna T.  253834450
Largo da Porta Nova, 27

BRAGA
PEIXOTO T.  253268701
Praça Dr. Francisco Araújo Malheiro, 36

SANTOS T.  253264216
Rua de S. Vicente, 202
ESPOSENDE 
MONTEIRO T. 253961258
Rua 1º de Dezembro, 18

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T.  253631273
Praça Engenheiro Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE 
FÁTIMA MARQUES T.  253353020
Rua dos Bombeiros, 50 e 521

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T.  253662247
Rua da Fonte de São João, 3A e 3B
CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T.  255323413
Rua Serpa Pinto, Edificio Santa Catarina
FAFE
SOUSA ALVES T. 253599335
Rua Serpa Pinto

V. N. FAMALICÃO
BARBOSA T. 252302120
Rua Santo António, 34

GUIMARÃES
SÃO TORCATO T.  253551752
Av. São Torcato Martir, S/N

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T.  253647123
Avenida Barjona de Freitas, 147
  ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258514090
Praça D. Manuel I, 73
PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251782106
Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258452118
Rua António J. Ferreira
PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258941131
Largo da Matriz
VALENÇA
CENTRAL T. 251822142
Urbanizaçao Cidade Nova, lote 4
VIANA DO CASTELO
SIMÕES T.  258822208
Rua da Bandeira, 6

TELEVISÃO

FARMÁCIAS

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

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

> RTP 1 > RTP 2 > SIC > TVI
06.30 Bom Dia Portugal 10.00 Praça
Da Alegria 13.00 Jornal Da Tarde
14.15 Vidas Em Jogo 15.15 O Direito
De Nascer 15.45 Portugal No
Coração 18.00 Portugal Em Direto
19.00 Eu Sou Portugal 19.05 O Preço
Certo 19.55 Direito De Antena 20.00
Telejornal 21.00 Euro 2012 - Eu Sou
Portugal 21.25 Eu Sou Portugal
21.30 Decisão Final 22.30 Requiem
Para Uma Empresa 23.30 5 Para A
Meia-noite 00.45 Sob Suspeita
01.45 Portugal A Preto E Branco
02.45 Ribeirão Do Tempo 

07.00 Zig Zag 14.00 Sociedade Civil
15.30 Universidade Aberta 15.45
Diário Câmara Clara 16.00 National
Geographic 17.00 Zig Zag 18.00 A Fé
Dos Homens 18.30 No Meio Do Nada
18.55 Café Central 19.00 Ingrediente
Secreto 19.30 Capital 20.30 Zig Zag
21.00 National Geographic 21.50
Café Central 22.00 Hoje 22.37 Diário
Câmara Clara 22.45 Fringe 23.30 O
Tempo E O Modo 00.15 Mad Men
01.00 Capital 01.30 Janela Indiscreta
Com Mário Augusto 02.00 Big Kahu-
na 02.30 A Verde e a Cores

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
Morde e Assopra  20.00 Jornal da
Noite 21.15 Vamos Lá, Portugal!
21.30 Gosto Disto!  22.30 Rosa Fogo 
23.30 Insensato Coração 00.30
Série: Investigação Criminal 01.30
Cartaz Cultural 02.15 Os Malucos do
Riso  03.00 Televendas 06.00 SIC
Notícias

05.00 TV Shop 06.30 Diário da Man-
hã 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 sonho 20.00 Jornal das 8 21.30
Louco Amor 22.30 Doce Tentação
23.30 Remédio Santo 00.30 Oper-
ação Portugal 00.45 Série: Lei e Or-
dem: Intenções Criminosas 01.45
Cartaz das Artes 02.15 Filha do Mar
05.00 TV Shop 06.30 Diário da Man-
hã

09.10 Futebol - Premier League
12.10 Zona Euro - Concentração Se-
leção (Directo) 13.00 Futebol Uefa
Euro - A Historia Oficial 14.00 Notí-
cias 14.30 Campeonato Argentino
Resumo 16ª Jornada 15.00 Futbol
Mundial  15.30 Futebol - Euro 2012
Destino Kiev - Ucrânia E França
16.00 Zona Euro - Ci E Treino Se-
leção (Directo) 18.30 Futebol - Uefa
Euro - A Historia Oficial  19.30 Jogo
De Preparação - Alemanha x Israel
(Directo) 21.30 Zona Euro 22.10 Últi-
mas Notícias 22.30 Magazine

13.00 Fim Speedway Grand Prix Pra-
ga, Rep. Checa 14.00 Superstars Se-
ries - Donington - Resumo 14.30 Fia
European Truck Racing Champi-
onship- Misano 15.00 Atp World Tour
Uncovered - Magazine 15.30 Nba
Miami x Boston - Final Conferência
Jogo 2 17.30 Jogo De Preparação Ar-
ménia x Grécia (Directo) 19.45 Liga
Acb- Caja Laboral x Real Madrid -
Meias-Finais - Jogo 4 (Directo)
21.20 Reverso Da Medalha- Maga-
zine 21.40 Super 15 - Chiefs x Bulls
23.30 Total Rugby - Magazine

10.55 The Next Big Idea 11.00 Noti-
ciário 11.10 Opinião Pública 12.00
Jornal do Meio-dia 13.00 Noticiário
13.10 Negócios da Semana 14.00
Jornal Das Duas 15.00 Edição da
Tarde 15.25 Imagens de Marca 15.50
The Next Big Idea  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 Noticiário 20.10 Daily Show
20.40 Cartaz 20.50 The Next Big Idea
21.00 Jornal Das Nove 22.00 Edição
Da Noite 23.00 Quadratura do Círculo 

06.30 TVI24 - Diário da Manhã 10.00
Discurso Direto 11.00 Notícias 12.00
Notícias 13.00 Programa a Designar
14.00 Notícias 15.05 Discurso Direto
16.00 Notícias 17.00 Notícias 18.00
Notícias 19.00 Notícias 20.00 Obser-
vatório do Mundo 21.00 Notícias
21.30 Política Mesmo 22.30 Oper-
ação Portugal 00.00 25ª Hora 01.30
Observatório do Mundo 02.30 Oper-
ação Portugal 02.45 Política Mesmo
03.45 Operação Portugal 05.00 Ob-
servatório do Mundo 06.30 TVI24
Diário da Manhã

> SPORTV 1 > SPORTV 2 > SICNOTÍCIAS > TVI24

4 5 7

7 8
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3 1 2

5 2 9

3 2 8

7 4 2
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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

Super 
novidade

Muito 
meiguinha 

19 anos
(Foto real)

917 255 365

Priscila
Braga - novidade 

23 anos, branquinha
sexy, corpo escultural

Apart. privado 
24 horas. Atende em
lingerie. 20 beijocas

925 065 051

Portuguesa
Massagista profissional. 

Mãos poderosas e macias.
Dores de cabeça, pescoço,

coluna, anca, rotura
de ligamentos, tendinite, etc.                             

914 219 521

Senhora de Cascais
BRAGA - NOVIDADE

Bela, meiga, bonita, sensual.
Disposta a conviver com 

cavalheiros. Apartamento privado. 
Até domingo, depois Lisboa.

916 719 517

964 282 368

Miss tshirt
molhada
Gata gostosa 

e super meiguinha,
24 anos. Prazer
garantido e sem 

pressas, mais amigas.

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.

965 412 543

Loira escaldante
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

Guida
Novidade.

Portuguesa.
Completa.

911 103 221

912 931 652

Loira + Viúva
Com oral delirante. 

Peitos XXL,
show lésbico. 

Com atendimento
em lingerie.

Com acessórios,
sem pressas.

Paula
Jeitosa, safadinha, 

69 delirante, beijo na boca,

O... natural e completa.

967 316 962

968 855 963

Clara
Loira escaldante,

oral alucinante

e completa.

Camila
Loira, meiga, sexy 

e carinhosa. 

Para homens de bom gosto.

916 975 244

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

Bella
Italiana

Novidade 
Loiraça, peito XXL,

completíssima.

916 194 880

915 226 040

24 horas

Todos 
os dias

Mulata
Oral ao natural profundo,

boca gulosa, 69, beijinhos e sem

pressas. Show lésbico + amiga,

com acessórios e D.V.D.

910 896 580

Menina
Atende só. Safadinha, 

sem pressas, em 
lingerie, c/ beijos reais.

Todos os dias. 24 horas. 

912 724 880
962 781 004

Gatas molhadas
Garotas fogosas, à procura 

de sexo. Gostosas, recebem 
cavalheiros para um convívio 

discreto. Juntas ou separadas. 
A sua satisfação é garantida.

925 367 482

Portuguesa
Jovem trintona, bom peito,

coxa grossa, insaciável.
15 beijinhos.

Apartamento privado.

960 423 822

Só hoje
Portuguesa, boa como o milho,
25 anos, peito XXL, faminta por

sexo. O.N. até ao fim, 69 molhadinho
100%. Higiene e sigilo, das 09h00

às 21h00. 20 beijinhos.

910 876 912

De volta a Braga
Menina casada, atende só,

elegante, safadinha e
meiguinha. Toda boa,

depiladinha, oral ao natural

926 885 697

Joana
PORTUGUESA

Divorciada, elegante, 
69 delirante. Vem conferir.

15 beijinhos.

918 992 311

Patrícia
4 amigas peludinhas.

15 beijinhos.

915 289 982

Paula
PORTUGUESA
Mulher atraente.
Venha confirmar. 
Todos os dias.

910 490 773

Susana
Transmontana.

Meiguinha.

913 131 537

Mulher madura
PORTUGUESA

Bico até ao final + botão de rosa, 69

+ espanholada. 2.ª oportunidade.

911 050 616
966 933 063 

Índia
Mulher diferente. 

Com massagem relaxante.

Local discreto e higiénico.

964 458 054

Morena
25 anos, doce como o mel.

Adora dar e receber prazer.

Só 15 beijinhos.

918 046 744

BRAGA - 24 horas

ANDIQUE 
FLOR DO MINHO
253 253 535 - 253 260 600
916 170 777 - 963 366 555

CARNEIRO
Amor: Tente ter uma vida social mais ativa. 
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo.     
Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos.

Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

TOURO
Amor: Aproveite muito bem esta onda de romantismo
que o está a invadir. 
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos seus gastos.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

GÉMEOS
Amor: A teimosia está a irritar profundamente os seus
familiares. Saúde: Estará em plena forma física.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.

Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

CARANGUEJO
Amor: A sua relação está a passar por um período
menos positivo. Saúde: Deve tentar dormir
pelo menos oito horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio
financeiro faz parte da sua vida neste momento.

Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

LEÃO
Amor: Organize um jantar para reunir os amigos.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.

Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

VIRGEM 
Amor: Se cultivar o relacionamento interpessoal
obterá benefícios. Saúde: O cansaço e o stress não
são nada benéficos para a sua saúde física e mental.

Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

BALANÇA  
Amor:Tenha uma conversa séria com a sua cara-
-metade para poderem resolver um problema
pendente. Saúde: Tente fazer uma alimentação mais
equilibrada. Dinheiro: Não corra riscos.

Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar
os meus objetivos.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

ESCORPIÃO
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a
pessoa que tem ao seu lado!
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.

Dinheiro: As suas economias estão a descer.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

SAGITÁRIO
Amor: Partilhe essa boa disposição com quem o
rodeia. Saúde: Um familiar muito chegado poderá
precisar de cuidados médicos. 

Dinheiro: Aproveite esta boa maré na sua vida financeira para
colocar em marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

CAPRICÓRNIO
Amor: O ambiente familiar encontra-se na perfeição,
aproveite a boa disposição que vos rodeia.  
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.

Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

AQUÁRIO
Amor: Se souber aquilo que realmente quer, irá
ultrapassar facilmente os obstáculos que aparecem
no seu caminho. Saúde: Tente fazer uma alimentação
mais equilibrada. 

Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

PEIXES
Amor: Evite as discussões com o seu par. 
Saúde: Será uma época com tendência para
enxaquecas. Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho,
e só terá a ganhar com isso.

Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Horóscopo

Loucura
Só hoje.

10 docinhos.

Para adocicar a tua vida.

965 728 493

Pretinha safadinha
1.ª VEZ EM BRAGA

Venha disfrutar do meu oral

natural, 69 escaldante, com

brinquedos ao seu gosto.                             

915 437 273

TABACARIA CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

QUIOSQUE CRISTINA
Rua Elísio de Moura - Enguardas - Braga

QUIOSQUE DIZERES D’AGORA 
Avenida da Liberdade 
(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

QUIOSQUE TOPLEITURA
Na Estação Caminhos de Ferro - Braga

PASTELARIA DO PICO
Vila Verde (junto ao Pingo Doce)
Portela do Vade • Pico de Regalados

QUIOSQUE CENTRAL 
MAGAZINES
Ferreiros - Amares (junto à Rua de Santo António)

RECEPCIONAMOS TODOS OS DIAS 
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

Admirável
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.

913 324 888

Moreninha
BRAGA - 24 HORAS

Meiga, completíssima, 
69 e beijo na boca. 

Atende c/ massagem, O... natural.
Deslocações a hotéis e motéis. 

Todos os dias.

967 389 889
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Brooklyn Decker na ‘GQ Spain’ 
A norte-americana Brooklyn Decker é a protagonista da
edição de Junho da revista ‘GQ Spain’. A bela modelo, 
de 25 anos, aparece numa produção fotográfica recheada
de efeitos visuais, deixando à vista de todos toda a sua
sensualidade. Refira-se que Decker é casada, desde 2009,
com o tenista norte-americano, Andy Roddick.

Irina Shayk 
passeia em Paris 

A supermodelo russa Irina
Shayk viajou até Paris para

promover a marca de
lingerie ‘Intimissimi’, 

da qual a manequim  é
representante. Num

momento de descon-
tracção, a namorada de

Cristiano Ronaldo passeou
pelas ruas da capital fran-

cesa. Refira-se que a
‘Intimissi Perfect Bra
Tour’ vai levar Irina a 
viajar até à sua terra 

natal, Moscovo, 
mas também 
até Londres.

Bar Refaeli 
pedala em 
Nova Iorque

Indiferente aos rumores
que dão conta de uma
relação amorosa com 
o jogador do Barcelona,
Gerard Piqué, a modelo
israelita Bar Refaeli
aproveitou um dia de
folga para dar umas
pedaladas por Nova
Iorque. A beldade já
negou que tenha sido
responsável por um
'arrufo' de Piqué com
Shakira e anunciou que,
para já, não tenciona
voltar ao grupo dos
comprometidos.
Ao contrário do
habitual, Bar não 
se fez acompanhar 
dos seguranças.

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

Rua Costa Gomes n.º 47, Loja 15 • 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 

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
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