
Serenar e continuar 
a servir os alunos
com qualidade
“Serenar e continuar a servir os alunos com qualidade”
continua a ser o grande objectivo da Escola Secundária
D. Maria II, em Braga, apesar da “autêntica revolução”
que aconteceu a nível de alterações legislativas. Mesmo
assim, o novo ano lectivo começou, “dentro do possível,
“com normalidade”, assegurou o director, Vasco Grilo.
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SP. BRAGA
ARRANCA
EM FALSO 
Sporting Clube de Braga entrou com o pé
esquerdo na fase de grupos da Liga dos
Campeões. Arsenalistas foram surpreendi-
dos, em casa, pelo Cluj (0-2) e começam 
já a fazer contas para o apuramento. Con-
tra-ataque dos romenos, liderados pelo ex-
-jogador do Sp. Braga Rafael Bastos, deitou
por terra as aspirações dos comandados 
de José Peseiro.
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LIGA DOS CAMPEÕES

Páginas 17 a 24

‘Caloiro de Molho’ juntou três mil
estudantes da UMinho nas Piscinas 

da Rodovia, em Braga. Mítica actividade
organizada pela Associação Académica

voltou a fazer história no programa 
do acolhimento. >>06 e 07

JOSÉ PESEIRO CONTINUA CONFIANTE 
“ESTAMOS NA GUERRA 
E NÃO VAMOS ABANDONAR”
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Painéis solares
furtados em S.
Mamede d’ Este
Três painéis solares avaliados
em cerca de quatro mil euros
foram furtados do recinto do S.
Mamede d’ Este Futebol Clube.
Do conjunto de 12 painéis so-
lares colocados, no início deste
Verão, três foram levados, ao
que tudo indica na noite de sá-
bado para domingo. 
De acordo com o que foi pos-
sível apurar, os painéis foram
retirados com todo o cuidado.
Para se introduzirem no recinto,
os larápios cortaram a rede.

Jovem 
esfaqueado 
na cidade de Fafe
Um jovem de 21 anos 
foi esfaqueado no pescoço,
anteontem à noite, em Fafe.
A agressão aconteceu na Pra-
ceta Dr. Parcídio de Matos, pe-
las 22.30 horas e foi, alegada-
mente perpetrada por um grupo
de três pessoas.
A vítima sofreu um golpe 
no pescoço e foi transportada
ao hospital de Guimarães onde
foi sujeito a cirurgia.
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GNR BREVESVILA NOVA DE FAMALICÃO

> teresa marques costa

Em cerca de 24 horas, a GNR,
pela mão do Núcleo de Investi-
gação Criminal (NIC) do Desta-
camento Territorial de Barcelos,
recuperou ouro no valor de
quase três mil euros e outros ob-
jectos furtados de uma residên-
cia, no passado domingo, em Ri-
ba d' Ave, concelho de Vila
Nova de Famalicão.

A investigação do NIC condu-
ziu a um homem de 29 anos,
toxicodependente residente em
Riba d' Ave, que acabou de cum-

prir pena de prisão.
Suspeito do autoria de outros

furtos, nomeadamente em inte-
rior de veículos, a GNR abor-
dou-o e ele tinha ainda na sua
posse um relógio, um telemóvel
e peças de bijuteria furtadas na
residência.

Confrontado com os indícios, o
homem terá confessado a autoria
do furto e admitiu também já ter
vendido o ouro furtado numa lo-
ja de compra e venda de ouro em
Riba d' Ave.

O NIC de Barcelos conseguiu
recuperar 70 gramas de artigos

em ouro avaliados em quase três
mil euros e que já foram devol-
vidos ao legítimo proprietário.

Do interior da residência, o
suspeito furtou também uma de-
terminada quantia em dinheiro
que já teria gasto no vício da
droga.

O suspeito foi constituído ar-
guido, aguardando o desenrolar
do processo em liberdade.

O homem saiu da prisão há
cerca de um mês onde cumpriu
uma pena de três meses por con-
dução sem habilitação legal,
apurou o ‘Correio do Minho’.

Recuperado
ouro furtado
em residência
Depois do assalto a uma residência em Riba
d’ Ave, o NIC de Barcelos foi para o terreno
e conseguiu recuperar o ouro e outros ob-
jectos. Um suspeito foi constituído arguido.

DR

Produto do furto foi recuperado pelo NIC da GNR de Barcelos

sos do diaCa 

> t. m. c.

Uma mulher de 81 anos foi
roubada no interior da sua pró-
pria residência, anteontem, em
Silvares, concelho de Guima-
rães. O roubo foi perpetrado por
um casal - homem e mulher de
cerca de 40 anos - que aprovei-
taram a porta aberta para se in-
troduzirem na residência da víti-
ma a quem roubaram alguns ar-
tigos em ouro.

De acordo com fonte policial,

o casal assaltante recorreu à
força física para se apoderar de
um par de brincos e vários anéis
em ouro, cujo valor não está
apurado.

O roubo aconteceu pelas 18
horas.

No mesmo dia e ainda no con-
celho de Guimarães, na locali-
dade de Moreira de Cónegos,
uma mulher de 61 anos foi víti-
ma de roubo por esticão.

A mulher ficou sem uma car-
teira com 10 euros, um telemó-

vel e os documentos.
O roubo ocorreu por volta das

19.30 horas, quando a vítima
seguia pela Rua Nª Srª da Ajuda
e foi praticado por um motoci-
clista que circulava numa moto
de cor escura.

Um motociclista, de moto a ca-
pacete pretos, envergando roupa
escura, tem sido referenciado em
vários roubos por esticão nos
concelhos de Guimarães, Vizela,
Vila Nova de Famalicão, Fel-
gueiras e Santo Tirso.

EM GUIMARÃES

Duas mulheres roubadas 
por esticão em casa e na rua
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C.A.M. Veículos Pesados de Mercadorias

e Passageiros (140h e 35h)

T.C.C. Transporte Colectivo de Crianças 
(Inicial e Renovação)

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
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CASOS DO DIA DETENÇÕESBARCELOS

DESPISTE CAUSA UM FERIDO 
DE MADRUGADA EM GUIMARÃES
Um homem de 51 anos ficou ferido na
sequência do despiste do automóvel
que conduzia, na madrugada de ontem,
em Rendufe, concelho de Guimarães.
O alerta do acidente foi dado à 01.43
horas e a vítima foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários de Guimarães
que a transportaram ao hospital de 
Guimarães.

TRÊS FERIDOS EM DUAS 
COLISÕES EM VILA VERDE
Dois feridos é o resultado de um aci-
dente de viação, ontem à tarde, em
Moure, concelho de Vila Verde.
As vítimas foram socorridas pelos
Bombeiros Voluntários de Vila Verde -
que receberam o alerta às 15.52 horas -
com o apoio da VMER de Braga.
Os dois feridos foram transportados para
o Hospital de Braga.

Tratou-se de uma colisão entre um 
ligeiro de passageiro e um veículo
pesado.
Outra colisão, também em Vila Verde, 
ao final da manhã, causou mais um
ferido.O acidente ocorreu na Rua 
Dr. Francisco Prieto.
A vítima, sem gravidade, foi socorrida
pelos Bombeiros voluntários de Vila 
Verde e transportada para o hospital 
de Braga.

> redacção

A PSP deteve em Barcelos, três
pessoas por suspeita de furto nu-
ma perfumaria e apreendeu-lhes
outros artigos por suspeita de
serem também furtados.

Os três suspeitos - dois homens
e uma mulher com idades entre
os 48 e os 63 anos, todos resi-
dentes na área de Lisboa - foram
interceptados, anteontem à tar-
de, à saída de uma perfumaria na
Av. dos Combatentes da Grande
Guerra. Alertada para movimen-
tações suspeitas em determina-
dos estebelecimentos comer-
ciais, a PSP acorreu ao local e
acabou por interceptar o trio no
exterior da perfumaria e ainda
na posse de diversas embalagens
de perfumes furtadas que lhes
foram apreendidas.

Feita uma fiscalização ao
veículo em que os três suspeitos
se faziam transportar, a PSP
apreendeu-lhes diversos artigos,
entre os quais peças de vestuário

e outro material por suspeitar da
sua proveniência ilícita.

Os três suspeitos foram identi-

ficados e restituídos à liberdade,
depois de notificados para com-
parecer, ontem, no Tribunal de

Barcelos para interrogatório ju-
dicial e aplicação de eventuais
medidas de coacção.

Detidos a furtar perfumes
A PSP deteve dois homens e uma mulher, de Lisboa, por suspeita de furto numa perfuma-
ria da cidade de Barcelos. Além dos perfumes, foi-lhes apreendido outro material.

DR

PSP de Barcelos deteve os três suspeitos do furto e apreendeu perfumes e outros artigos

Publicidade

> redacção/lusa

A adjunta do comando dos Bom-
beiros de Voluntários de Monção
foi assistida, ontem de madruga-
da, nas urgências locais, com
queimaduras sofridas durante
o combate a um incêndio flores-
tal que deflagrou cerca das 3 ho-
ras.

"Tínhamos vento forte e muito
fumo, isso desorientou-a durante
as operações. Acabou por ficar
com algumas queimaduras e ina-
lou muito fumo, pelo que teve de

ser assistida", explicou à agência
Lusa o comandante da corpo-
ração. 

Segundo José Passos, a adjunta
do comando foi assistida depois
das 3.30 horas no Serviço de
Urgência Básica de Monção e,
entretanto, recebeu alta médica.

Este incêndio florestal regis-
tou-se em Pias, Monção, e mobi-
lizou 39 bombeiros e 13 viatu-
ras. Foi extinto às 8 horas.

"É um daqueles incêndios es-
quisitos, que começa às 03 ho-
ras", desabafou José Passos.

EM PIAS, MONÇÃO

Incêndio de madrugada
fere uma bombeira

> t. m. c.

Um homem de 30 anos ficou
ferido com gravidade em resul-
tado de um acidente de viação,
que causou mais um ferido, an-
teontem à noite, em Moreira de
Cónegos, Guimarães.

A colisão, envolvendo duas
motos, aconteceu na Estrada
Nacional 105, minutos antes das
22 horas.

Ficaram feridos os dois condu-
tores. Uma das vítimas, de 20
anos, ficou praticamente no lo-

cal da colisão com ferimentos ao
nível dos membros superiores,
não inspirando grandes cuida-
dos, enquanto que a vítima, de
30 anos foi encontrada muito
distante do local do embate e a-
presentava ferimentos graves
nos membros inferiores, revelou
fonte dos Bombeiros Volun-
tários de Vizela que socorreram
os feridos e os transportaram ao
hospital de Guimarães.

No local esteve também a
VMER de Guimarães e a GNR
de Lordelo.

EM GUIMARÃES

Colisão de motos
provoca dois feridos

Tentou fugir 
e atropelou
agente da PSP
Um jovem de 17 anos foi deti-
do pela PSP, em Guimarães,
depois de atropelado um agen-
te policial durante uma acção
de fiscalização de trânsito.
O agente da PSP sofre algumas
escoriações e recebeu trata-
mento no hospital local.
O jovem conduzia sem habili-
tação legal e tentou fugir quan-
do lhe foi dada ordem de para-
gem por seguir num motoci-
clo sem matrícula e sem 
registo.
O caso aconteceu na Rua do
Pinheiro, em Azurém, pelas
19.15 horas. O jovem acabou
detido e notificado para com-
parecer ontem no Tribunal.

Dois detidos pela
GNR sem carta

Duas pessoas foram detidas,
anteontem, pela GNR, na área
do Comando Territorial de Bra-
ga, por condução sem habilita-
ção legal.
As detenções ocorreram em
Ferreitos, Amares, e Ribeirão
(Vila Nova de Famalicão).

INCÊNDIO NA FRANQUIRA
DEFLAGROU DE MADRUGADA
Os Bombeiros Voluntários de Barceli-
nhos combateram o incêndio que 
deflagrou, na madrugada de ontem, 
no monte da Franqueira, concelho 
de Barcelos.
O alerta foi recebeido às 00.15 horas 
e os Bombeiros Voluntários de Barceli-
nhos mobilizaram 15 elementos, 
apoiados por cinco veículos.

CIPERDENT
Clínica de Reabilitação,
Implantes e Prevenção

Dentária, Lda.

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

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

• PLANO DE TRATAMENTO

• IMPLANTOLOGIA

• PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL

• CIRURGIA

• ORTODONTIA (Aparelhos Fixos)

• ESTÉTICA DENTÁRIA
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> marlene cerqueira

O projecto ‘Idosos+Jovens’,
apresentado pela Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de
Ourique, foi o vencedor do Pré-
mio Voluntariado Jovem Mon-
tepio, cuja final decorreu ontem
à tarde, no auditório da Bibliote-
ca Lúcio Craveiro da Silva.

Foram cinco as candidaturas
seleccionadas, entre um total de
98, para a presentação final que
ontem se realizou. 

A tarefa do júri não foi fácil,
mas acabou por reconhecer o
mérito do último projecto a ser
apresentado durante a tarde.

Coube a Cláudia Mendes e
Paula Monteiro defender esta
candidatura perante o júri, um
projecto que visa criar uma
dinâmica local que assegure a
realização mensal de actividades
desportivas, culturais, socioedu-
cativas e ambientais e promover
a troca intergeracional e a partil-
ha de saberes entre os mais e os
menos jovens. O prémio, no va-
lor de 25 mil euros, já tem desti-
no: vai ser aplicado na requalifi-
cação de um espaço em Ourique
e na implementação de um par-
que de fitness geriátrico no local.

O Prémio Voluntariado Jovem
Montepio é uma iniciativa da
Fundação Montepio e da Lusita-
nia — Companhia de Seguros e
tem por objectivo reconhecer e
promover o voluntariado jovem,

estimular a apresentação de ini-
ciativas inovadoras e apoiar a
continuidade de projectos de
voluntariado.

O presidente da Câmara de
Braga, Mesquita Machado, inte-
grou o júri desta segunda edição
do Prémio Montepio. O autarca
louvou o Montepio e a Lusitania
por esta iniciativa “que incentiva
ao voluntariado, em especial por
parte dos jovens” e realçou que
“vivemos numa sociedade onde
cada vez mais é preciso aprovei-
tar a energia daqueles que a po-
dem dar”.

Mesquita agradeceu ainda o
facto de o Montepio “ter esco-
lhido Braga, cidade que este ano
é Capital Europeia da Juventude
(CEJ), para realizar a final deste
prémio”, isto apesar de não ha-
ver nenhum candidato na final
oriundo desta região. “A apre-
sentação deste prémio em Braga
é extremamente importante para
a nossa cidade, pois enriquece
ainda mais a CEJ”, rematou.

Por sua vez, o presidente do
Conselho de Administração do
Montepio realçou que o júri teve
uma tarefa difícil, e explicou que
os factores da intergeracionali-
dade, a sustentabilidade do pro-
jecto e o facto de este ser direc-
cionado para o interior foram
fundamentais para o júri se de-
cidir. Tomás Correia avançou
ainda que que este prémio é para
continuar. 

Projecto de Ourique premiado
Entre cinco finalistas, o Prémio Voluntariado Jovem Montepio, no valor de 25 mil euros, foi entregue ao projecto
‘Idosos+Jovens’, da Paróquia de Ourique. Presidente do Montepio espera que este projecto seja exemplo a seguir.

ROSA SANTOS

Presidente do Conselho de Administraçao do Montepio, António Tomás Correia, entregou prémio ao vencedor

BRAGA FINALPRÉMIO VOLUNTARIADO JOVEM MONTEPIO

Br

ROSA SANTOS

‘Comitiva’ de Ourique festejou na hora em que foi revelado o vencedor

Publicidade

MACHADO RECEBEU MEDALHA
O presidente da Câmara Municipal de
Braga, Mesquita Machado, foi ontem
agraciado com a medalha de honra do
Montepio, que lhe foi entregue pelo
próprio presidente do Conselho de
Administração da instituição bancária.
António Tomás Correia teceu ainda
rasgados elogios à actuação de
Mesquita Machado enquanto autarca e
pessoa, responsabilizando-o pelo

“desenvolvimento surpreendente” desta
cidade. Apesar de assumir que não
gosta de emitir opiniões políticas, Tomás
Correia não resistiu a criticar a lei de
limitação de mandados que classificou
como “uma cedência à demagogia”,
porque “os bons autarcas devem ser
preservados”. Deixou ainda uma crítica
aos “salta pocinhas” que atingem o
limite de mandatos e se vão candidatar
noutras localidades.

GOVERNO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

Estão abertas inscrições para: 
Cursos de Formação Modular Certificada

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

ACÇÕES:
0686 - Gestão do Tempo - 25 Horas

0704 - Comunicação no Atendimento - 25 Horas

3274 - Primeiros socorros – tipos de acidentes e formas de atuação - 50 Horas  

0803 - Aplicações de Escritório - 50 Horas

0608 - Técnicas de Marketing - 25 Horas

3773 - Técnicas de planeamento de prevenção de riscos profissionais - 50 Horas

Data de Início: Outubro de 2012 | Regalias: Sub. Alimentação

®



> paula ferreira lobo

As piscinas da rodovia foram
ontem palco de mais uma edição
do ‘Caloiro de Molho’. Mais de
3000 novos alunos estiveram
presentes nesta iniciativa, rea-
lizada pela Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho
(AAUM), que goza da preferên-
cia e de muito sucesso junto da
Academia.

Integrado no programa oficial
de Acolhimento aos Novos Alu-
nos 2012, o ‘Caloiro de Molho’
é uma das últimas actividades, e
também das mais aguardadas,
especialmente pelos colegas
mais velhos. Proporcionar aos
novos alunos uma actividade
desportiva e recreativa, de modo
a facilitar a sua integração na co-
munidade académica, e criar um
ambiente de competição saudá-
vel entre os cursos da melhor

academia do país é o objectivo
do evento, que, de acordo com
João Costa, vice-presidente do
Departamento Desportivo da
AAUM, foi alcançado. “As pes-
soas aproveitam este momento
de início do ano lectivo, quando
ainda estão mais livres das res-
ponsabilidades académicas para
se divertirem, e para se integra-
rem na academia, ou ajudarem a
integrar colegas mais novos”. 

A adesão dos estudantes foi
massiva, o que “dificulta a orga-
nização do quadro competitivo”,
mas o dirigente da AAUM asse-
gura que tudo decorreu com nor-
malidade, até porque esta activi-
dade conta com o apoio do De-
partamento de Desporto e Cul-
tura dos Serviços de Acção So-
cial (DDC-SASUM).

‘Salto Artístico’, ‘Tudo ao
Molho!’, ‘Gladiadores’ e ‘Esta-
feta a Reboque’ foram os jogos

realizados, numa competição
que o curso de Economia ven-
ceu, com Engenharia de Comu-
nicações e Arquitectura a fe-
charem o pódio. Estes cursos
serão agora galardoados com
prémios, sendo que os do pri-
meiro e terceiro lugar são pa-
trocinados pela discoteca da aca-
demia, o Sardinha Biba, e o se-
gundo lugar receberá um prémio
patrocinado pelo Bar Académi-
co.

Nada é descurado na organiza-
ção de um evento como este, e
por isso a AAUM contou com a
auxílio de estudantes de Enfer-
magem. João Mendes, colabo-
rador do Departamento Social
da AAUM e estudante de Enfer-
magem, reconhece a importân-
cia que este posto tem, não só
para segurança dos participan-
tes, mas também para enriquecer
os voluntários.
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O Acolhimento
melhor de sempre!
Os novos alunos que ingressaram este ano na Universidade
do Minho participaram, durante a tarde de ontem, na já tradicional
actividade: ‘Caloiro de Molho’.

RICARDO MACEDO

RICARDO MACEDO

RICARDO MACEDO

Mais de três mil estudantes invadiram as Piscinas da Rodovia, em Braga

Publicidade

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

Restaurante

Churrasqueira

• Bacalhau • Feijoada de Marisco 
• Arroz de Tamboril • Polvo na Brasa 

• Papas de Sarrabulho 
• Cozido à Portuguesa

• Cabrito à Padeiro 
• Leitão à Bairrada 

• Posta à Mirandesa
SERVIMOS  REFEIÇÕES  E  SOBREMESAS  PARA  FORA



Maximinos Warrior 

Quem também não quis faltar à
‘festa’ foram os Maximinos
Warriors, a única equipa de
Futebol Americano do distrito,
que se juntou com cerca de 15
elementos ao ‘Caloiro de
Molho’, que se tornou também
um excelente local de
divulgação do desporto da
academia e do distrito. “Para
além de muitos dos nossos
jogadores fazerem parte da
academia, esta é uma óptima
oportunidade para podermos
divulgar a modalidade e
recrutar eventuais interessados”
começou por referir Paulo
Pereira, elemento da equipa
minhota que rapidamente foi
complementado pelo capitão,
Rui Ferraz: “somos um grande
grupo, e tentamos passar a
imagem aos estudantes daquilo
que somos, aliando a
camaradagem e a competição,
ao inevitável convívio que é
incontornável quando falamos
dos Warriors”. 

Azeituna
Junto ao bar, destacava-se uma
banca bastante animada, onde
cerveja e camarões não foram
esquecidos em prol da
divulgação dos grupos
culturais, em específico da
Azeituna, que também contaram
com a companhia das meninas
da Gatuna. 
António Trincão, membro 
da tuna, salientou que, face 
à “dimensão da iniciativa, era
fulcral” a presença para
publicitar ao máximo 
a imagem” do grupo.
“Procuramos criar um espaço
agradável, com música, uns
petiscos, de forma a atrairmos
novos membros, e mostrar
aquilo de que é feita a nossa
tuna”, acrescentou Hélder
Miranda, caroço da Azeituna.
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UNIVERSIDADE

> Iniciativa contou com mais de três mil estudantes nas piscinas da Rodovia.

À MARGEMACOLHIMENTO

>dany oliveira

A diversão e a satisfação foram a
nota dominante de mais uma
edição do ‘Caloiro de Molho’.
Entre engenheiros, doutores e
arquitetos, mas principalmente
nos novos alunos, a alegria foi
uma constante durante toda a
tarde. Os alunos marcaram pre-
sença de forma massiva, esti-
mando-se a presença de mais de
3000 estudantes nas piscinas da
Rodovia. 

Sérgio Fontes, ‘caloiro’ de Re-
lações Internacionais, deu conta
do ambiente que viveu, mostran-
do sinais de muito contentamen-
to. “Isto é muito, mas muito
melhor do que estava à espera”,
começou por referir, acrescen-
tando: “estou a adorar este am-
biente, isto é realmente o máxi-
mo. Num dia de calor como este,
juntar todas estas pessoas, com
muita diversão…isto é realmen-
te brutal!”. 

A área da rodovia, que acolheu
este evento, encheu-se de cor, e
por uma tarde proporcionou mo-
mentos de pura magia a quem
por lá passou. Entre bandeiras e
estandartes, ouviam-se músicas
de curso de um lado, e todo o
tipo de brincadeiras de outro,
sem esquecer o ambiente de
competição saudável, desenvol-
vido pela estrutura da AAUM. 

“Divertimo-nos imenso. Can-
tamos, saltamos, vamos à água,

interagimos com os nossos dou-
tores, falamos, conhecemos
muita gente, muitos amigos, é
um evento fantástico!”, referiu a
nova estudante de direito, Va-
lerie Pinto, eufórica com o ‘Ca-
loiro de Molho’, que não tem
dúvidas na hora de fazer um co-
mentário àquilo que está a viver
no seu primeiro ano da universi-
dade: “tenho a certeza que estou
na melhor academia do país e
quiçá, no melhor ano da minha
vida!”.

Mas não só de novos alunos se
faz esta iniciativa, que reuniu
muitas pessoas, de diversos

anos, e dos mais variados cur-
sos. 

Mário Silva, aluno há oito anos
na academia minhota, diz que
não perde uma edição desta ac-
tividade: “Caloiro de Molho
para mim é a melhor iniciativa
do ano, em que podemos estar à
vontade, estar na piscina, inte-
grar os novos alunos, é muito
mais descontraído, e um ambi-
ente de muita festa”. 

Por seu turno o responsável
máximo da praxe da academia
minhota, Pedro Silva, não tem
dúvidas do sucesso desta activi-
dade. 

“Nós apoiamos fortemente esta
iniciativa da AAUM, que é sem
dúvida uma aposta ganha, e per-
mite transmitir os valores da
academia, como a integração, a
interacção com diversos cursos,
competição saudável, a garra pe-
lo curso, tudo numa união e fra-
ternização entre toda a comu-
nidade académica” aponta o
papa da academia, realçando a
motivação essencial deste even-
to: “é fundamental para a inte-
gração, e não há melhor resposta
de que ver a alegria de todos
estes novos alunos que aqui se
encontram”.

‘Caloiro de Molho’ encheu
as medidas à academia 
A iniciativa desenvolvida na tarde de ontem, nas piscinas de rodovia, obteve os melhores
elogios de toda a comunidade académica. Novos e antigos alunos, grupos culturais
e restantes associações da cidade não quiseram faltar ao ‘Caloiro de Molho’.

CATARINA PEREIRA

Boa disposição não faltou na edição deste ano do ‘Caloiro de Molho’

Publicidade
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“Serenar e continuar a servir os
alunos com qualidade” continua
a ser o objectivo da Escola Se-
cundária D. Maria II, apesar da
“autêntica revolução” que acon-
teceu a nível de alterações legis-
lativas. Mesmo assim, o novo
ano lectivo começou, “dentro do
possível, “com normalidade”,
assegurou o dirctor, Vasco Grilo. 

“Tivemos que ajustar muitos
procedimentos, nomeadamente,
as regras de distribuição de ser-
viço, onde houve uma autêntica
revolução. Foi muito complexo
o início, com muito trabalho e
esforço de análise das novas re-
gras”, admitiu o director da es-
cola, sublinhando que tudo isso
exigiu “um esforço por parte da
direcção para que no início do
ano lectivo tudo se encaixasse”.
Neste momento, ainda se está a
trabalhar e todos estão “a habi-
tuar-se às novas regras”.

No entanto, assegurou o direc-
tor, “conseguiu-se estabilidade
em sala de aula, com excepção
de um ou outro professor que
falta colocar, devido a doença”. 

A “mega preocupação” com os
horários zero “foi uma questão
de calendarização que correu
mal”, explicou o director, refe-
rindo que, em Agosto, “foi pos-
sível recuperar quase a totali-
dade dos professores”.

Para além dos professores e
das salas de aula, Vasco Grilo
evidenciou o facto de ter con-
seguido resolver, em tempo útil,
“o problema sério” da falta de
assistentes operacionais. “Foi
possível encontrar solução atra-
vés do concurso aos programas
ocupacionais (POC) criados pe-
lo Centro de Emprego. Além
disso, felizmente, a Direcção
Regional de Educação Norte
(DREN) autorizou-nos a con-
tratar em regime de tarefeiro al-
guns assistentes operacionais”.

Neste momento, a escola tem
1200 alunos, tantos como ano
passado, divididos em 47 tur-
mas. A maior parte das turmas
(26) são dos Cursos Científico-
Humanísticos, o 3.º ciclo tem 10
turmas e no ensino profissional
são 11. 

Cursos profissionais
“estruturantes” continuam

Nos cursos profissionais, o di-
rector destaca a aposta na conti-
nuidade. Este ano lectivo vão
efectuar-se os cursos de Técnico
de Artes Gráficas, Técnico de
Serviço Jurídico e Técnico Au-
xiliar de Saúde, sendo estes dois
últimos “apostas estuturantes da
escola”. 

Entretanto, a turma do curso de
Educação e Formação de Adul-
tos (EFA), de dupla certificação,
está já devidamente autorizada.
“Recebemos anteontem uma in-
formação a dizer que o seu ar-
ranque terá que ser adiado para
data oportuna, ainda não sabe-

mos muito bem o porquê. Es-
pera-se reorientações nessa
área”, frisou. 

O apoio ao estudo vai ser outra
das apostas da Escola Secundá-
ria D. Maria II. “Os alunos que
fizeram os exames do 11.º ano e
já estão no 12.º ano, mas querem
melhorar as notas, também re-
cebem apoio. “Vamos tentar
apoiar os alunos que querem
melhorar, bem como aqueles
alunos que não conseguiram en-
trar no ensino superior de forma
a ajudar os alunos a melhorarem
as notas para tentar, no próximo
ano lectivo, ingressar no curso
que gostam”, referiu. Para o di-
rector “nenhum aluno deve ficar
sem apoio, mas tem que ter res-
ponsabiliddade e ser responsa-
bilizado”. E Vasco Grilo foi
peremptório: “nas salas de estu-
do consegue-se ter sucesso com
investimento do aluno. É preciso
é trabalho, vir à escola e às au-
las”. 

O objectivo é “serenar e con-
tinuar a servir os alunos com
qualidade”, assegurou o respon-
sável da escola. “Ano passado
foi possível termos bons resulta-
dos e nos exames nacionais no
caso do ensino secundário me-
lhorámos os resultados”, garan-
tiu.

Este sucesso deve-se de facto a
esse apoio dados aos alunos pela
escola. “Apostamos nas disci-
plinas estruturantes e nas quais
os alunos fazem exame externo.
Damos apoio em grupos peque-
nos e nas salas de estudo. Ha-
vendo necessidade dos alunos
também há apoio para quem tem
mais dificuldade, mas também
quem tem bons resultados e quer
melhorar”, evidenciou Vasco
Grilo.

Cerca de 200 alunos
ingressaram no ensino superior

Exemplo de sucesso são os cer-
ca de 200 alunos que concluíram
o ensino secundário na escola e
ingressaram este ano no ensino
superior. 

“Mais de 200 alunos da nossa
escola ingressaram no ensino su-
perior, sendo que mais de meta-
de entraram na Universidade do
Minho”, informou o director,
mostrando-se “orgulhoso” e
aproveitando para dar os para-
béns aos alunos e às famílias. 

Entretanto, no próximo dia 28,
realiza-se no ginásio da escola, a
partir das 18.30 horas, a sessão
formal de entrega de diplomas e
certificados aos alunos que no
ano elctivo 2011/ 2012 tenham
concluído o ensino secundário. 

FLÁVIO FREITAS

Director da Escola Secundária D. Maria II congratulou os cerca de 200 alunos que ingressaram no ensino superior

Continuar a servir os
alunos com qualidade
Depois da “autêntica revolução” nas regras de distribuição de serviço e do “problema sério”
de falta de assistentes operacionais ter sido resolvido, o início do ano lectivo na Escola Se-
cundária D. Maria II começou “com normalidade”.

BRAGA

> “Nenhum aluno deve ficar sem apoio, mas deve ser responsabilizado”, defendeu o director.

EDUCAÇÃOESCOLA SECUNDÁRIA D. MARIA II

Aposta no Desporto Escolar e nos 
projectos ‘Nature’ e ‘Make it possible’
No âmbito das actividades extra-curriculares, o director da Escola
Secundária D. Maria II, Vasco Grilo, evidenciou ainda aposta da escola
no Desporto Escolar, nomeadamente nas modalidades de natação,
voleibol e andebol. A escola assinou mesmo, o ano passado, um
protocolo com o ABC. A nível interno, na escola é fomentada ainda a
prática do badminton, futsal e basquetebol, tendo-se estabelecido
também um protocolo com o Sp. Braga, permitindo a muitos jovens
praticar a modalidade nas instalações da escola.
Vasco Grilo destacou ainda o projecto ‘Nature’, a realizar no âmbito
do programa Comenius, que envolve 11 países europeus. “Já começou
o ano passado e tem como objectivo estudar áreas protegidas de cada
país, no nosso caso é o Parque Nacional da Peneda Gerês. Ano passado 
já tivemos cá alunos desses países e, no próximo dia 24, seguem para
Creta, na Grécia. “Com este projecto, os alunos conhecem as dinâmicas
de outras escolas, aproveitam para estabelecer contactos com outras
realidades e fomentam o uso do inglês como língua universal”.
Pela primeira vez, a escola acolhe o projecto ‘Make it possible’,
proposto pela AISEC. “Vamos receber estudantes da Universidade 
do Minho, já a partir de Outubro, para estagiar na escola durante um
mês e meio”, começou por explicar o director da escola, adiantando 
que os alunos vão dinamizar a sala do aluno, bém como realizar
conferências e até em sala de aula falar de temas associados 
ao desenvolvimento do milénio.
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> Clube de Astronomia desenvolve, entre outras, actividades no âmbito do projecto Ciência Viva no Verão.

EDUCAÇÃOESCOLA SECUNDÁRIA D. MARIA II

> patrícia sousa

A área da Astronomia é uma das
‘imagens de marca’ da Escola
Secundária D. Maria II, daí que
o sonho do director Vasco Grilo
passe pela construção de um ob-
servatório para ver as estrelas do
planeta. “Vamos ver se conse-
guimos que seja autorizada a
construção do observatório na
escola ainda este ano lectivo”,
avançou.

O Clube de Astronomia da es-
cola, que conta com muitos
adeptos, desenvolve, ao longo
do ano lectivo, inúmeros projec-
tos.

No âmbito do projecto Ciência
Viva no Verão, a escola tem de-
senvolvido várias sessões no in-
terior e fora da escola. Nestes
eventos realizam-se observações
com telescópios, projectando-se
ainda vídeos, powerpoints ou
mini workshop sobre temáticas

relacionadas com a astronomia,
num espaço público.

Prémio Fundação Ilídio Pinho
Entretanto, inserida na 8.ª Edi-

ção do Prémio Fundação Ilídio
Pinho ‘Ciência na Escola’, inti-
tulada em 2010 ‘Artes da Físi-
ca’, um grupo de alunos e pro-
fessores da Escola Secundária
D. Maria II desenvolveu, entre
Janeiro e Maio, um projecto na
área ‘fotometria diferencial’,

conseguindo arrecadar o primei-
ro prémio.

O objectivo, deste projecto, foi
a detecção de exoplanetas e es-
trelas variáveis usando telescó-
pios de pequena abertura e de-
tectores CCD de baixo custo
(para fins astronómicos). 

Já este ano, o projecto ‘siste-
mas de aproveitamento de águas
pluviais para usos domésticos’,
coordenado pelo docente João
Vieira, venceu pela segunda vez

o prémio ‘Ciência na Escola’ da
Fundação Ilídio Pinho, o maior a
nível nacional atribuído em Edu-
cação em Portugal.

Depois de ter ganho o 1.º pré-
mio em 2010, o projecto coorde-
nado, pelo mesmo docente, ven-
ceu desta vez o 2.º prémio no
valor de 17.500 euros. “Os pré-
mios revertem a favor da escola
e é com essas verbas que pre-
tendemos construir o observa-
tório”, explicou o director.

Observatório poderá avançar
A Escola Secundária D. Maria II quer construir um obervatório para ver as estrelas do planeta. Director espera que
projecto seja aprovado ainda este ano lectivo.

Publicidade

Mega-agrupamentos “só prejudicariam 
a qualidade da acção educativa”
Gerir mais de três mil alunos “não parece ser boa ideia”, asseverou
o director da Escola Secundária D. Maria II, Vasco Grilo, referindo que
unidades de gestão de grande dimensão “só prejudicariam a qualidade
da acção educativa”.
Apesar de perceber as dificuldades económicas do país e de admitir 
que o processo dos mega-agrupamentos ainda está no início e que não
se tem percepção real do que vai acontecer para o criticar, Vasco Grilo
apresenta desde logo dois pontos ‘contra’ esta proposta governamental:
o número de alunos e a área geográfica. “A dimensão destas unidades
não deve afectar a relação de proximidade que é essencial”, apelou 
o responsável, acreditando que com os mega-agrupamentos “os alunos
vão deixar de ser alunos para serem números de processo”. 
No entanto, alertou o director, “até pode haver escolas onde que 
se justifique a agregação e outras que até a queiram”. 
Quanto ao futuro, Vasco Grilo é peremptório: “se tiver que ser será, 
mas não queremos. Querem impor-nos uma noiva e um casamento
arranjado. Até pode dar bons resultados, mas não queremos”. 
Mesmo assim o director mostrou-se disponível para dialogar e encontrar
soluções. 

FLÁVIO FREITAS

Escola Secundária D. Maria II quer construir um observatório
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Testemunhar a “profunda esti-
ma” existente entre o Cabido da
Sé de Braga e o Cabido de San-
tiago de Compostela e aprofun-
dar e potenciar a cooperação
existente entre as duas institui-
ções foram os objectivos da visi-
ta do Cabido da Sé de Braga a
Santiago de Compostela.

Depois de uma paragem e visi-
ta à cidade de Pontevedra, o ca-
bido bracarense, já em Compos-
tela, foi agraciado com uma visi-
ta às obras que se estão a reali-
zar no Pórtico da Glória, com
uma passagem pelas escavações

que se fizeram no subsolo da
catedral e ainda com a mostra do
codex calixtino.

Nas palavras trocadas, o deão
do Cabido de Santiago de Com-
postela, José Maria Díaz Fernán-
dez, recordou a ligação histórica
existente entre as duas dioceses
– Braga e Santiago – manifes-
tando o desejo de ver o Arcebis-
po de Braga assinar os seus doc-
umentos como ‘primaz das Es-
panhas’. 

Aquele responsável da igreja
espanhola mostrou-se ainda gra-
to pela visita e “entusiasta da es-
treita ligação que une os dois
corpos capitulares”.

Por seu turno, o deão do cabido
bracarense, José Paulo Leite de
Abreu, manifestou o desejo de
ver instaurado na catedral bra-
carense um ‘Ofício do Peregri-
no’, em espaço a criar-se para o
efeito, onde se poderiam forne-
cer as credencias aos peregrinos,
onde se poderiam realizar ce-
rimónias de envio ou acolhimen-
to, onde se poderiam disponibi-
lizar informações (religiosas,
turísticas, logísticas, históri-
cas…) aos viandantes. 

Esta seria uma forma de se di-
namizar o Caminho Português
de Santiago a partir da cidade de
Braga.

Cabido da Sé
visitou Santiago
Cabido da Sé de Braga visitou Santiago de Compostela com 
o objectivo de testemunhar a “profunda estima” com o cabido 
daquela cidade espanhola e potenciar a cooperação já existente.

DR

Cabido da Sé de Braga visitou Santiago de Compostela

Federação do PS recebeu CGTP
O secretariado da Federação de Braga do Partido Socialista recebeu,
ontem, uma delegação da CGTP destinada a expor as reflexões,
conclusões e os formatos encontrados pela intersindical para levar por
diante o protesto contra o desemprego, nomeadamente a denominada
‘Marcha Contra o Desemprego’ que, iniciando-se em Braga 
e terminando em Lisboa, decorrerá entre os dias 5 e 13 de Outubro.
Independentemente das conclusões e das formas de luta dadas 
a conhecer pela delegação da CGTP na referida reunião, importa realçar
a “total concordância” desta estrutura do PS quanto “à necessidade de
combater o fenómeno do desemprego, flagelo que atira diariamente para
a miséria milhares de famílias, amputa os jovens dos seus sonhos e
projectos e conduz Portugal para um abismo social de difícil regresso”.
Na mesma nota, a Federação do PS aponta o “fracasso do actual
Governo”. Esse é um caminho “não partilhado pelo Partido Socialista”,
razão pela qual, “repudiando a linha política do actual Governo, 
nos mostramos totalmente solidários com as iniciativas que pretendam
alertar para os efeitos dessa mesma governação, nomeadamente para 
o desemprego, fenómeno que deve ser combatido por todos os
portugueses com espírito de missão e como imperativo de cidadania”.

Moda da EsproMinho no Rossio da Sé
A EsproMinho promove amanhã, às 21.30 horas, no Rossio da Sé, 
o evento o E-fashion, iniciativa que este ano conta com o ‘carimbo’ 
da Braga 2012: Capital Europeia da Juventude. 
Este trata-se de um espectáculo que alia moda, música, design, estilo,
originalidade, criatividade, inovação e irreverência num formato 
de desfile de moda. 
Este conceito surgiu da necessidade de criar de um espaço para a
divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos formandos do curso
profissionais de Técnico de Design de Moda e Modelista de Vestuário
da EsproMinho. 
Para este espectáculo, os formandos foram desafiados a desenvolver
coordenados relacionados com o tema da reutilização. As propostas são
arrojadas e partem de materiais cuja função inicial foi repensada, tendo
sido reorganizados por critérios estéticos, permitindo a sua
apresentação como coordenados de moda, peças de vestuário. 

Gala Emergentes DST no sábado à noite
O Theatro Circo acolhe, no sábado à noite, mais uma gala Emergentes
DST. O Grande Prémio de Fotografia Emergentes DST é uma iniciativa 
da empresa Domingos da Silva Teixeira, organizada pelo Festival
Encontros da Imagem, com um prémio de 7500 euros que visa premiar
o melhor portfólio de Fotografia Contemporânea de 2012. 
A exposição do autor premiado será exposta na secção oficial
dos Encontros da Imagem 2013. 
A gala será abrilhantada por dois momentos que se proporcionarão
únicos. A apresentação dos portfólios será musicada ao vivo pelo
guitarrista português ‘Filho da mãe’, e o encerramento da mesma estará
a cargo do músico sueco Jay-Jay Johanson, que trará alguns dos seus
clássicos e o seu mais recente trabalho ‘Spellbound’.

BRAGA

> Cónego manifestou o desejo de ver instaurado na catedral bracarense um ‘Ofício do Peregrino’.

BREVESRELIGIÃO

Publicidade
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BRAGA

> Seminário pretende apresentar resultados do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça.

INLDIA EUROPEU DA COOPERAÇÃO

> libânia pereira

Com o objectivo de comemorar
o Dia Europeu da Cooperação, o
Laboratório Ibérico Internacio-
nal de Nanotecnologia (INL) re-
cebeu, ontem, o Seminário de
Difusão de Resultados do Pro-
grama Operacional de Coope-
ração Transfronteiriça Espanha-
Portugal (POCTEP). Para o di-
rector geral do INL, José Rivas,
trata-se de uma oportunidade
dos dois países “reforçarem os
laços de união”.

Aprovado pela Comissão Eu-
ropeia em Outubro de 2007, o
POCTEP visa “a promoção do
desenvolvimento das zonas
fronteiriças entre Espanha e Por-
tugal, reforçando as relações

económicas e as redes de coope-
ração”, e encontra-se estrutura-
do em quatro eixos: fomento da
competitividade e promoção do
emprego; ambiente, património
e prevençaõ de riscos; ordena-
mento do território e acessibili-
dades; e integração sócio-econó-
mica e institucional.

Durante os dias de ontem e ho-
je serão apresentados os resulta-
dos obtidos no âmbito de 31 pro-
jectos apoioados pelo programa
ao abrigo do eixo ‘Cooperação e
gestão conjunta para o fomento
da competitividade e promoção
do emprego’. 

De acordo com a organização,
“estas iniciativas visam a coop-
eração transfronteiriça em áreas
como a ciência e investigação,

novas tecnologias, biotecnolo-
gia, indústria cultural, entre ou-
tras”.

Na sessão de abertura do semi-
nário, que, além de fazer um ba-
lanço dos projectos, vem tam-
bém assinalar o Dia Europeu da
Cooperação, esteve presente
Ignacio Moraga, da direcção

geral de Fundos Comunitários,
que referiu que “a cooperação
territorial se tem vindo a intensi-
ficar e tem tido um impacto
muito positivo”, acrescentando
ainda que este programa “tem si-
do um êxito e representa um
salto qualitativo, e os projectos
apresentam uma elevada quali-
dade o que permitirá alcançar os
objectivos propostos”.

Do INL, o director, José Rivas,
e o director-adjunto, Paulo
Freitas, apresentaram as activi-
dades ali desenvolvidas e as suas
potencialidades. “Esta é uma
oportunidade de dois países vi-
zinhos reforçarem os laços de
união”, sublinhou o director.

Num dia em que se comemo-
rou a cooperação na Europa, o

vice-presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional do Norte, Carlos
Neves, mencionou a história que
Portugal e Espanha têm em co-
mum e realçou que “o INL é a
maior evidência de cooperação
entre estes dois países”. Contu-
do, acrescentou que “esta ‘me-
dalha’ não nos pode levar ao re-
laxamento, é preciso continuar a
apostar na cooperação, uma co-
operação cada vez maior que se
traduza em resultados, e esses,
por sua vez, devem traduzir-se
num impacto efectivo”.

O Dia Europeu da Cooperação
celebra-se, pela primeira vez
amanhã e durante esta semana
realizam-se vários eventos co-
memorativos por toda a Europa. 

“Reforçar laços de união”
Decorreu ontem, e prolonga-se durante o dia de hoje, no INL, o Seminário de Difusão de Resultados do POCTEP.
Este evento surge no âmbito das comemorações do Dia Europeu da Cooperação.

lll

O POCTEP visa “a pro-
moção do desenvolvimento
das zonas fronteiriças 
entre Espanha e Portugal, 
reforçando as relações
económicas e as redes 
de cooperação”.

Publicidade

No passado fim-de-semana,
nos dias 15 e 16 de Setembro,
decorreu o I Congresso Nacional
de Empresários Portugueses
(CNEP) em Cabeceiras de Bas-
to.

O CNEP contou com a parti-
cipação de diversos empresários
de diferentes sectores de ativi-
dade e representantes de institui-
ções de ensino, de investigação,
de associações empresariais, de
associações humanitárias e de
autarquias, tendo como objetivo
o debate e a partilha de iniciati-
vas no âmbito dos temas em de-
bate: ‘o intercâmbio empresarial
como necessidade presente para
uma solução futura’; ‘sociedade,
comunidade, coletividade e o
sector empresarial’; ‘o cresci-
mento empresarial com base nas
convergências e sinergias com o
Estado’; ‘integração da política
europeia com a inovação, a com-
petitividade e o mercado globa-
lizado’; ‘os ensinamentos e
aprendizagens do passado para
caminhos do futuro’.

Além de promover o debate e
a partilha de iniciativas entre os
presentes, o I Congresso Na-

cional do Empresários Portugue-
ses integrou uma plataforma de
networking onde os partici-
pantes tiveram a oportunidade
de estabelecer contactos infor-
mais, assim como a possibili-
dade de interação com a organi-
zação do debate e os oradores
convidados.

O I Congresso Nacional de
Empresários Portugueses re-
fletiu sobre a importância do in-
tercâmbio empresarial, assim
como sobre o elevado interesse
nacional da comunhão de siner-
gias entre empresas, empre-
sários e entidades com res-
pon-sabilidade económica e ad-
ministrativa.

José Mendes, organizador e
representante da entidade Tan-
go-Consultadoria Turística,
Eventos e Convenções, Lda.,
avalia positivamente as con-
clusões deste evento. Considera
que a partilha do conhecimento
é prestigiante e constitui-se
como um meio prático de des-
pertar o potencial de inovação.
Valoriza as ideias inovadoras,
pois permite uma competitivi-
dade sustentada, num ambiente

cada vez mais dinâmico. Criar
algo novo não é exclusivo de um
individuo isolado, mas uma
oportunidade para todos pode-
rem participar, em rede, e as-
sumir uma filosofia de partilha.

“As empresas do grupo Hicon
continuam empenhadas na in-
vestigação e na inovação tec-
nológica, em Portugal e no
Brasil, alinhadas na matriz es-
tratégica definida pelos dois
acionistas, José Mendes Martins
e Madalena Vaz, e no planea-
mento da administração, orien-
tada para a inovação, para uma
competitividade sustentada,
num contexto de globalização,
dando relevo à lusofonia.

Para Portugal, defendemos
reestruturações profundas em al-
guns setores vitais da economia,
como o setor financeiro, em es-
pecial a banca. Esta, num curto
espaço de tempo, tem de reduzir
em mais de 60% o seu quadro e
reorganizar-se de forma a ser
sustentável, sem cobrar as taxas
penalizadoras aos agentes
económicos sobre os serviços
prestados, dando disponibili-
dade à capitalização e ao investi-

mento, libertando o estado da
obrigação de criar incentivos às
empresas, com recurso a cortes,
principalmente oriundos dos in-
divíduos que alimentam o
comércio através do consumo de
produtos e serviços”.

Refere ainda, “presenciámos
uma iniciativa com êxito e dese-
jando a todos, em nome da orga-
nização, o maior proveito desta
partilha. Este congresso demon-

strou que é importante acreditar
e, pelas indicações que temos re-
cebido, vamos reunir a equipa
do CNEP para trabalharmos des-
de já para o II Congresso”.

Painel de oradores convidados:

Professor Doutor Luís Vaz;
Dr. João Lobo; Dr. Ricardo
Gonçalves; Dr. Tiago Bastos;
José Mendes; Dr. Rui Costa.

Empresários reuniram-se para promover o intercâmbio empresarial

I Congresso Nacional de Empresários Portugueses (CNEP)
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> lurdes marques

Na visita à Associação de Apoio
aos Deficientes Visuais do Dis-
trito de Braga, na manhã de on-
tem, Manuel Barros, director re-
gional do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) do
Norte, destacou que aquele orga-
nismo está empenhado em parti-
cipar em acções que visem a in-
tegração da pessoa portadora de
deficiência no mercado de tra-
balho.

“Estamos, também, empenha-
dos em participar em algumas

acções concretas no sentido de
promovermos a inserção pro-
fissional de pessoas portadoras
de deficiência, entre as quais a
deficiência visual”, explicou. 

“Ao longo destes anos todos
houve melhorias em relação ao
apoio à inserção profissional de
portadores de deficiência mas
outras necessidades surgiram,
outros desafios estão a surgir e é
nesse sentido que nós queremos
sensibilizar as instituições públi-
cas e privadas para a necessi-
dade de criarmos oportunidades
para estas pessoas portadoras de
deficiência”, esclareceu Manuel
Barros.

“É uma grande batalha mas é

precisamente nas alturas de crise
que não podemos esquecer que
estas pessoas têm que continuar
a ter a garantia da preocupação
de quem tem responsabilidade
de resolver os seus problemas”.

Nesta visita, que se estendeu
também à câmara da Póvoa de
Lanhoso, à Assis e à Diverlanho-
so, Manuel Barros fez-se acom-
panhar de Orlando Silva e Inácio
Anjos.

“Vimos dar a conhecer que so-
mos uma instituição que tem um
papel de interlocutor junto de
outras instituições e de um con-
junto de outras linhas de apoio
que iremos identificar e iremos
promover parcerias que possam
trazer à associação apoios com-
plementares, sejam eles técnicos
ou financeiros, directos ou indi-
rectos”, esclareceu, no final da
visita à AADVDB.

Satisfeito pelo trabalho desen-
volvido pela instituição liderada
por Domingos Silva, o director
regional do IPDJ fez questão de
realçar ainda “a qualidade” da
equipa técnica que integra a ins-
tituição.

Instituto da Juventude
sensibiliza à integração
O director do Instituto Português do Desporto e da Juventude visitou
ontem a Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de
Braga, onde defendeu mais apoios à sua integração.

DR

Director do IPDJ, ontem, na visita à associação de deficientes visuais

MINHO VISITAPÓVOA DE LANHOSO

Mi
NOVO LAR DE LANHAS VAI DAR
APOIO A VILA VERDE E AMARES
A direcção do Centro Social do Vale do
Homem promoveu esta semana uma
visita às obras de construção do novo
Lar e Serviço de Apoio ao Domicilio
Integrado (SADI) que estão a decorrer na
freguesia de Lanhas, Vila Verde, onde
vão ser investidos 1,5 milhões de euros,
com financiamento do Programa
Operacional Potencial Humano.

Com capacidade para 40 utentes no lar,
que podem chegar aos 46, e 40 no
SADI. “Esta era uma zona do concelho
que estava descoberta e com a cons-
trução deste centro e de outros noutras
zonas, ficamos com uma cobertura
total”, referiu o edil de Vila Verde.
“Louvo a atitude da direcção do Centro
Social do Vale do Homem por estender 
a sua área de influência até Amares”,
disse a vereadora de Amares, Sara Leite.

“Houve melho-
rias em relação ao

apoio à inserção profis-
sional de portadores de

deficiência, mas ou-
tras necessidades

surgiram.”

Publicidade

IPCA promove encontro de contabilistas
Os ‘Novos Caminhos para a Europa: o papel das empresas e governos’
são o tema que vai servir de debate para 200 profissionais portugueses
e estrangeiros da área da contabilidade, que se reúnem, hoje e amanhã,
em Ofir, Esposende. O ‘XV Encontro AECA’ tem como objectivo, além
da discussão do tema, o estreitamento dos laços entre a investigação
que é feita em Portugal e em Espanha na área da contabilidade, contri-
buindo para estreitar as relações entre a investigação e os profissionais.

> redacção

A fiscalização e penalização dos
atentados ambientais é uma das
medidas que a Juventude Socia-
lista de Vila Verde defendeu nas
Jornadas Ambientais sobre ‘Rios
e Lagoas II’ que promoveu na
praia fluvial de Prado.

A JS defende, ainda, “a inter-

venção que a câmara municipal
pode, e deve, ter na definição de
uma estratégia de desenvolvi-
mento da indústria do turismo
assente no património ambien-
tal”. Em debate estiveram tam-
bém o enquadramento legal das
questões ambientais e o panora-
ma dos recursos hídricos que
atravessam o concelho.

VILA VERDE

JS quer turismo 
ambiental no concelho



PUBLICIDADE # 20 de Setembro 2012 Correio do Minho // 13



Candituras 
à Porta 65 Jovem
a partir de dia 25
O Programa Porta 65 Jovem
tem abertas as suas
candidaturas a partir do
próximo dia 25 até 11 de
Outubro. 
Esta é a terceira fase do
programa que apoia o
arrendamento de habitação
para residência permanente por
parte dos jovens, atribuindo
uma percentagem de valor da
renda como subvenção mensal.
Podem concorrer todos os
jovens com idades
compreendidas entre os 18 e
os 30 anos (no caso de casais
jovens, um dos elementos
pode ter até 32 anos), e ainda
os jovens em coabitação,
sendo beneficiadas candidatu-
ras que englobem menores e
pessoas com deficiência.
As candidaturas são on-line em
‘www.portaldahabitacao.pt’ e
os candidatos devem ter em
atenção o preenchimento dos
rendimentos com base na
declaração de IRS ano anterior.
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> marta caldeira

Mais de uma centena de poetas e
poetisas de todo o país encontra-
ram-se em Terras de Bouro para
declamar o seu amor, não só à
poesia, mas também à beleza do
Gerês - onde receberam inspi-
ração para os seus poemas. As
poesias vencedoras deste ano e
das edições anteriores vão agora
dar azo a uma antologia poética.

De Olhão à Zambujeira do
Mar, de Vila Franca de Xira a
Aveiro, passando pelo Porto ou
Póvoa de Varzim e culminado
em Bragança - os poetas vieram
dos quanto cantos de Portugal
para versar poemas e debater li-
teratura.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Terras de Bouro, Joa-
quim Cracel, fez questão de

marcar presença no evento cul-
tural, onde garantiu que “Terras
de Bouro tudo fará para que este
encontro anual, de promoção e
divulgação da poesia e também
da beleza e do turismo cultural
de Terras de Bouro e do Gerês,
continue no concelho”.

O edil terrabourense aprovei-

tou a ocasião para apresentar o
projecto de uma antologia poéti-
ca que reunirá as quadras vence-
doras das 12 edições do evento.

A edição da publicação está a
cargo do município de Terras de
Bouro e vai ser apresentada pub-
licamente no Dia do Município -
a celebrar a 20 de Outubro.

Poesias 
publicadas
em antologia
O município de Terras de Bouro vai publicar
numa antologia poética todas as poesias
vencedoras dos XII Encontros Nacionais de
Poetas realizados no Gerês.

DR

Presidente da câmara de Terras de Bouro entregou a felicitar poetas

MINHO

> O edil de Terras de Bouro, Joaquim Cracel, garantiu apoio na continuidade do encontro no Gerês.

ARRENDAMENTOXII ENCONTRO NACIONAL DE POETAS DE TERRAS DE BOURO

> redacção

“Se as oportunidades surgirem
nas as desperdicem, não se dei-
xem acomodar”. Palavras de in-
centivo do presidente da câmara
de Esposende, João Cepa, no
momento em que atribuiu 30
bolsas de estudo a estudantes
que ingressaram no ensino supe-
rior neste ano lectivo - um inves-
timento autárquico que agora se
eleva para os 18 mil euros.

Para o autarca esposendense,
este é, apenas, “um pequeno
contributo” do município a estas
famílias, traduzido no “esforço
dos munícipes deste concelho”.

Apoio para famílias carenciadas
Cada estudante contemplado

com esta medida vai receber
uma bolsa no valor de 600 euros,
enquadrando-se na política edu-
cativa da autarquia que tem vin-
do a fazer questão de manter

este importante apoio para as
famílias com maiores carências,
sobretudo neste altura em que
mais sentem a crise.

João Cepa realçou, ainda, o
facto de os bolseiros desenvol-
verem trabalhos de índole social,
ambiental, administrativa, cul-
tural e desportiva para a autar-
quia durante o período de férias
lectivas - o que lhes possibilita,
também, adquirir alguma expe-
riência prática.

ESPOSENDE

Câmara dá 30 bolsas a estudantes

D.R.

Estudantes receberam bolsas numa cerimónia nos paços do concelho

Publicidade
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MINHO VIZELADURANTE AS FESTAS CONCELHIAS EM OUTUBRO

GUIMARÃES: CENTRO VILA FLOR
RECEBE SIMPÓSIO DA UMINHO
A Universidade do Minho está a
organizar até à próxima sexta-feira o ‘8th
RILEM - International Symposium on the
Fibre Reinforced Concrete: Challenges
and Opportunities’, no Centro Cultural
Vila Flor, em Guimarães.
Vão ser apresentados 125 trabalhos de
autores provenientes de 36 países e de
123 instituições.

JÚLIO MAGALHÃES FALA DO FILME
‘AS HORAS’ EM V. N. FAMALICÃO
O jornalista Júlio Magalhães é o
convidado da próxima edição da
iniciativa ‘Um Livro, Um Filme’,
promovida pela Casa de Camilo, de Vila
Nova de Famalicão, no próximo dia 28,
às 21.30 horas.
O director-geral do Porto Canal vai
apresentar o filme ‘As Horas’, realizado
por Stephen Daldry e com Nicole

Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep,
nos principais papéis. O drama é
baseado no livro homónimo da autoria
de Michael Cunningham.
Esta iniciativa tem como grande
objectivo debater filmes de grande
qualidade, baseados em obras literárias,
por escolha de figuras conhecidas de
vários sectores e quadrantes da
sociedade portuguesa. A entrada é
gratuita.

> marta caldeira

Uma grande viagem até à época
medieval é uma das grandes
novidades da Feira da Ladra
2012 de Vieira do Minho, que
decorre entre os próximos dias 4
e 8 de Outubro, e que promete
atrair milhares à vila.

“Esta feira medieval vai ser
uma aula de história ao vivo e
uma viagem no tempo”, garante
o município vieirense, com
grandes expectativas quanto ao
resultado do evento, que serve
de mais um atractivo para as fes-
tas concelhias.

A Praça Professor Brás da Mo-
ta vai ser o palco privilegiado de
todo o cenário que vai recriar o
período medieval, encenado e
organizado pela Associação Ve-
lha Lamparina - vocacionada pa-
ra as recriações históricas da Pe-
nínsula Ibérica até ao séc. XX.

Precisamente para ali instalar a
feira medieval, a Câmara Mu-
nicipal de Vieira do Minho está
neste momento a remover o par-
que infantil, que será reposto no
mesmo local assim que as festas
chegarem ao fim.

Este ano, as festas concelhias
vão também ser transmitidas em

directo durante o dia 7 pela es-
tação televisiva TVI, com apre-
sentação a cargo de Fátima Lo-
pes.

A Feira da Ladra inclui ainda
chegas de bois, concursos pe-
cuários, corridas de cavalos, cor-
tejos, exposição de produtos lo-
cais e muito folclore e animação.

D.R.

Danças palacianas, duelos, e mendigos representam período medieval

Vieira regressa 
à época medieval
Uma viagem à Idade Média é uma das novidades e também uma
surpresa da Feira da Ladra, prometendo atrair milhares à vila.

Publicidade

Novo Plano Director Municipal permite
“independência urbanística” concelhia
A Câmara Municipal de Vizela apresentou ontem o novo Plano Director
Municipal (PDM) do concelho, um documento de “extrema
importância” que permite obter “independência urbanística” em relação
aos concelhos de Guimarães, Lousada e Felgueiras.
O concelho de Vizela é um dos “mais jovens concelhos de Portugal”,
instituído em 1998, por desmembramento de freguesias de Guimarães,
Lousada e Felgueiras, engloba uma área de 24 quilómetros quadrados,
sete freguesias e cerca de 24 mil habitantes. O vereador do município
vizelense, Vítor Salgado refere que o PDM ontem apresentado “final-
mente” vai permitir ao concelho ter uma “identidade” como território.
“O PDM de Vizela reveste uma extrema importância, tendo em
consideração que será este o documento que finalmente vai permitir
assumir da identidade do território de Vizela, nas suas mais diversas
dimensões”, afirmou. Até à data, o município regia-se pelos PDM da
Câmara Municipal de Guimarães, no que dizia respeito às freguesias de
S. João, S. Miguel, Infias, Tagilde e S. Paio, da Câmara Municipal de
Lousada (quanto à freguesia de Stª Eulália) e pelo PDM de Felgueiras,
que era aplicado à freguesia de Stº Adrião.

> redacção

Joaquim Barreto, presidente da
Câmara Municipal de Cabecei-
ras de Basto e D. José Crespo
Iglésias, Alcaide de Lalín, mu-
nicípio da Galiza, assinaram, an-
teontem, um protocolo de gemi-
nação com o objectivo de esta-
belecer e fortalecer as suas re-
lações culturais, económicas,
turísticas e sociais, gerar rique-
za e promover o desenvolvimen-

to das gentes das duas locali-
dades.

O edil cabeceirense congratu-
lou-se com a assinatura des-
te protocolo, assinalando que
este momento “significa passar a
escrito um pacto de amizade e
cooperação que se espera mui-
to vantajoso, assente numa iden-
tidade própria e associada a um
interesse comum que é o de-
senvolvimento dos dois terri-
tórios”.

Na opinião do alcaide de Lalín,
José Crespo Iglésias, mais im-
portante que assinar um protoco-
lo é cumpri-lo verdadeiramente.

“Fazer as coisas bem, com sen-
tido comum, para que o acordo
tenha proveito para ambos os
povos”, assinalou o alcaide La-
lín, acrescentando que “quere-
mos avançar com pé firme na ar-
ticulação de um projecto de fu-
turo que possa beneficiar Lalín e
Cabeceiras de Basto”.

PROTOCOLO SERVE PARA ESTREITAR RELAÇÕES

Cabeceiras de Basto e Lalín
assinam protocolo de geminação
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> redacção

O município de Monção vai in-
vestir neste ano lectivo um total
de 740 mil euros para garantir a
alimentação e os transportes,
prolongamento de horário e vi-
gilância dos alunos que frequen-
tam as escolas do concelho.

Esta é mais uma medida com
vista a manter a qualidade de en-
sino no concelho, “proporcio-
nando as melhores condições de
aprendizagem aos alunos do
concelho de Monção, cujo ter-
ritório se divide em 33 fregue-
sias numa extensão aproximada
de 210 quilómetros quadrados”,
indica a autarquia.

Neste âmbito e para atender às
necessidades reais dos encar-
regados de educação, o executi-
vo municipal monçanense apro-
vou uma proposta de protocolo a
celebrar com as juntas de fre-
guesia e instituições de solida-
riedade social do concelho.

O documento, que prevê que as
juntas e as instituições particu-
lares de solidariedade social re-
crutem os funcionários que pre-
cisem para aquelas tarefas, vai
ser agora apreciado e votado na
Assembleia Municipal do próxi-
mo dia 27.

“Estes apoios visam a criação

de condições efectivas para o
normal funcionamento das es-
colas, assegurando que todas
as crianças possam entrar no
ano lectivo em segurança e
igualdade de oportunidades”,
refere Augusto Domingues, vi-
ce-presidente da câmara de
Monção.

Município garante
apoios aos alunos
O município de Monção vai investir 740 mil euros para garantir a ali-
mentação, transportes e prolongamento aos alunos do concelho.

DR

Centro Escolar Professor José Pinheiro Gonçalves, Monção

MINHO PONTE DA BARCAMONÇÃO

A. VALDEVEZ: ‘IN.CUBO’ APOIA
EMPREENDEDORES A INSTALAR-SE
A ‘In.cubo’ - Associação para o Centro
de Incubação de Base Tecnológica do
Minho, sedeada junto ao Campo da
Feira, em Arcos de Valdevez encontra-se
a desenvolver o projecto ‘Alimenta a tua
ideia’ - um projecto que prevê servir de
impulso a potenciais empreendedores da
região.
Em concreto, o projecto ‘In.cubo’ visa

desenvolver as ideias de negócio de
potenciais empreendedores, através do
apoio ao plano de negócio, procura de
financiamento, bem como de instalações
para estes projectos inovadores,
disponibilizando espaços e serviços e
pela módica quantia desde um euro por
dia. 
Ao nível das instalações, a ‘In.cubo’
disponibiliza espaços em regime de
‘open-space’ - denominado o espaço de

coworking, gabinetes/escritórios com
50m2 e naves industriais com áreas
entre os 150m2 e os 350m2.
Aconselhamento e consultoria nas áreas
de oficina de projectos e apoio à pré-
incubação, apoio na elaboração de
planos de negócio, aconselhamento de
gestão empresarial, acesso a redes de
consultores e a parceiros de negócio,
entre outros, são alguns dos apoios que
este projecto garante.

Obrigações e riscos na agricultura 
esclarecidos na EPRALIMA

O auditório da EPRALIMA em Ponte da Barca foi palco da sessão 
de informação subordinada ao ‘Trabalho na Agricultura - Segurança 
e Saúde no Trabalho e Obrigações Legais’ - onde várias instituições 
e associações fizeram questão de marcar presença para adquirir mais
conhecimentos sobre as obrigações e os riscos que estão associados 
à agricultura, em particular nos espaços confinados, na utilização 
de máquinas agrícolas e na aplicação de substâncias perigosas.
A iniciativa foi promovida pela câmara de Ponte da Barca em parceria
com a Adega Cooperativa de Ponte da Barca e a Autoridade para as
Condições do Trabalho.
A sessão contou com a presença de Vassalo Abreu, presidente da
câmara, Amândio Lago, presidente da Adega Cooperativa de Ponte da
Barca, e de Joaquim Silva, director do Centro Local do Alto Minho da
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho.

> redacção/lusa

A Câmara de Valença vai apre-
sentar à Assembleia Municipal,
dia 27, um parecer que prevê a
redução de 16 para 13 fregue-
sias, no âmbito da reorganização
administrativa em curso.

“A Lei está em vigor, é para
cumprir e por isso não queremos
deixar nas mãos de terceiros, de
uma comissão externa, essa de-
cisão. Embora a contragosto",
admitiu o autarca Jorge Mendes
(PSD).

O documento prevê a fusão de
seis freguesias, nomeadamente
São Julião com Silva (em tem-
pos já constituíram uma única
freguesia, Santa Maria da Silva),
ainda Gandra com Taião e Sanfis

com Gondomil, cumprindo as-
sim os “requisitos mínimos” es-
tipulados pelo governo.

“Sinto que esta é proposta mais
forte, o que não invalida que du-
rante a assembleia os senhores
presidentes de junta não apre-
sentem outra solução, desde que
se cumpra a redução de 20 por
cento”, explicou ainda o presi-
dente da câmara de Valença.

Segundo Jorge Mendes, a au-
tarquia não abdica de manter a
única freguesia da cidade, apesar
de alguns critérios que poderiam
apontar para a necessidade de
fusão.

Isto sob pena de, no limite,
acrescentou, ter de concentrar
metade da população do conce-
lho numa única freguesia.

REORGANIZAÇÃO AUTÁRQUICA

Valença propõe 
menos três freguesias

> redacção/lusa

Os funcionários da câmara de
Caminha vão assegurar à popu-
lação mais carenciada do con-
celho, gratuitamente, reparações
domésticas de carpintaria, pi-
chelaria ou trabalhos de constru-
ção civil e electricidade. O regu-
lamento do novo programa de
apoio social ‘CaminhAmiga’ foi
aprovado esta semana pela câ-
mara de Caminha e prevê a dis-

ponibilização de “mão-de-obra
gratuita em todos os trabalhos
prestados”, a assegurar por pes-
soal técnico do município, bem
como a “oferta da matéria-prima
necessária para os trabalhos so-
licitados”. Fonte do executivo
liderado por Júlia Paula Costa
(PSD) explicou que o programa
visa “contribuir para a promoção
da qualidade de vida das pessoas
economicamente mais fragiliza-
das”, sobretudo idosos, “pres-

tando serviços gratuitos realiza-
dos directamente pelos funcio-
nários do município”.

Refira-se que cada agregado
familiar poderá recorrer a estes
serviços apenas até ao limite de
cinco vezes por ano, não poden-
do assim exceder a quantia de
500 euros em trabalhos realiza-
dos na habitação, tendo como al-
vo definido a população “eco-
nomicamente mais desfavore-
cida”.

CAMINHA

Funcionários da câmara asseguram
reparações domésticas à população
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Manchester Utd - Sp. Braga
23 Outubro 19h45 

Sp. Braga - Manchester Utd
7 Novembro 19h45

Sp. Braga - Cluj
0-2

Cluj - Sp. Braga
20 Novembro 19h45 

Galatasaray - Sp. Braga
2 Outubro 19h45 

Sp. Braga - Galatasaray
5 Dezembro 19h45

J V E D Gm Gs P

1. Cluj 1 1 0 0 2 0 3

2. Manchester U. 1 1 0 0 1 0 3

3. Galatasaray 1 0 0 1 0 1 0

1. SP. BRAGA 1 0 0 1 0 2 0

GRUPO h

> miguel machado

Tal como na primeira vez - der-
rota há dois anos, por 6-0, em
Londres com o Arsenal - a equi-
pa do Sp. Braga entrou, ontem,
com o pé esquerdo na fase de
grupos da Liga dos Campeões.
Desta vez, uma derrota caseira,
inesperada, frente ao Cluj da
Roménia, por 2-0. Nada de des-
prestigiante, pois pela frente es-
tava o campeão romeno, mas
claramente um adversário ao al-
cance da maior qualidade do Sp.
Braga, mas que ontem quase não
existiu, estando muitos furos
abaixo do esperado.

Sonhador, o Braga até entrou
bem no jogo, com dinamismo,
vontade, e a impôr respeito ao
Cluj. Nas bancadas também rei-
nava a confiança entre os milha-
res de adeptos arsenalistas, mas
também cedo se percebeu que os
romenos não eram o patinho feio
que muitos apontaram. Muito
concentrados e solidários na de-
fesa, e montados para disparar
no contra-ataque, foi com essa

arma que surpreenderam os ar-
senalistas numa primeira parte
para esquecer dos ‘guerreiros’. 

O descalabro minhoto come-
çou aos 19 minutos, com Rafael
Bastos a aproveitar a auto-estra-
da que, de repente, se abriu no
meio campo e na defesa do Bra-
ga, e disparou para a baliza, ba-

tendo o desamparado Beto. Tre-
menda eficácia do Cluj, a con-
trastar com a falta dela por parte
dos jogadores bracarenses, que
um minuto antes tinham visto
Éder desperdiçar uma boa opor-
tunidade criada por Mossoró.

A reacção dos ‘guerreiros’ até
não foi má, mas os tiros no ata-

que continuaram a ser de pólvo-
ra seca. Primeiro, por Mossoró,
aos 21 minutos, a seguir foi
Éder, à boca da baliza, a tentar
surpreender Mário Felgueiras de
calcanhar, após cruzamento de
Alan, mas sem sucesso.

Quem não marca, arrisca-se... e
aos 34 minutos, mesmo num
lance algo aos trambolhões, o
Cluj conseguiu ampliar a van-
tagem, num contra-golpe mais
um vez finalizado pelo irrequie-
to Rafael Bastos.

Soou o alarme na legião, mas a
verdade é que o Braga, pese o
domínio do jogo, continuou sem
chama até ao intervalo.

Para salvar a honra da estreia
na champions, era preciso um
Sp. Braga ‘super-guerreiro’ na
segunda parte, e acima de tudo
finalizador, nada impossível,
mas a verdade é que não estava
escrito nas estrelas, e nem com
as mexidas arrojadas de Peseiro
- com as entradas de Hélder Bar-
bosa, Zé Luís e Paulo César -  se
alterou o marcador. 

O enorme desperdício dos mi-

nhotos repetiu-se,  a par da gran-
de exibição do ex-bracarense
Mário Felgueiras entre os pos-
tes, e apesar do domínio do jogo
quase total do Sp. Braga, o Cluj,
que tinha entrado de mansinho
no AXA, saiu em bicos de pés.

ROSA SANTOS

Mossoró tenta empurrar a equipa... mas sem resultados

‘Guerreiros’ sem chama
traídos no contra-golpe
Estreia em falso na fase de grupos da Champions. Num jogo para esquecer e longe da ma-
gia já patenteada pelo Sp. Braga esta época, os Guerreiros do Minho foram ontem claramen-
te surpreendidos em casa pelo Cluj. Bis de Rafael Bastos resolveu ainda na primeira parte... 

Intervalo
0-2

Subst i tu ições Sougou por Aguirregaray (46),
Alan por Hélder Barbosa (46), Hugo Viana por Zé
Luís (64), Luís Alberto por Godemèche (65),
Leandro Salino por Paulo César (70) e Rafael
Bastos por Rui Pedro (78).
Discipl ina cartão amarelo para Mário Felguei-
ras (45+2), Rafael Bastos (60), Hélder Barbo-
sa (82).
Golos 0-1 por Rafael Bastos (19), 0-2 por Rafael
Bastos (34).

Beto
Leandro Salino
Nuno André Coelho
Paulo Vinicius
Ismaily
Custódio
Hugo Viana
Ruben Micael
Mossoró
Alan
Éder

Mário Felgueiras
Camora
Rada
Cadú
Ivo Pinto
Luis Alberto
Gabriel Muresan
Sepsi
Sougou
Kapetanos
Rafael Bastos

0 2
SP. BRAGA CLUJ

ESTÁDIO AXA

José Peseiro Ioan Andone

Árbitro Peter Rasmussen (Dinamarca)
Assistentes Henrik Sonderby e Lars Rix

Publicidade

Publicidade
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> c.c.s.

O romeno Ioan Andone era o
rosto perfeito da satisfação no fi-
nal da partida. A sua equipa
venceu e o técnico considerou
que fizeram um bom jogo.

“Foi uma boa partida e por isso
queria felicitar os jogadores das
duas equipas. As dua equipas
fizeram um bom jogo, nós apos-
támos mais no contra-ataque e o

Braga, que é uma equipa excep-
cional, hoje (ontem) não foi tão
boa. O Braga é uma boa equipa
tecnicamente, tem um bom tipo
de jogo, mas o Cluj foi uma
equipa mais bem organizada do
que o Braga e merecemos a vi-
tória”, referiu o treinador do
Cluj mostrando-se visivelmente
satisfeito.

Andone continuou afirmando
que gostou do que os seus jo-

gadores produziram em campo,
sendo que respeitaram o que
lhes tinha pedido

“Gostei muito da evolução que
os jogadores mostraram hoje
(ontem). O Cluj jogou bem, mas
também tínhamo-nos preparado
muito bem. Defendemos de for-
ma acertada e jogámos em con-
tra-ataque claro, sendo que os
jogadores estavam preparados
para este tipo de jogo”, finalizou.

IOAN ANDONE MUITO SATISFEITO COM O RESULTADO

“Estivemos muito organizados”

ROSA SANTOS

Treinador do Cluj referiu que os jogadores cumpriram o que foi pedido

> carlos costinha sousa

O Sp. Braga não teve a melhor
estreia na edição de 2012/13 da
Liga dos Campeões e José Pe-
seiro admitiu que a sua equipa
não fez o melhor jogo e que,
principalmente, não soube gerir
as expectativas que foram cria-
das sobre a equipa. Peseiro fez
uma análise da partida con-
siderando que a primeira parte
não foi nada positiva.

“Não conseguimos gerir bem

as expectativas que existiam
para este jogo. O Cluj atribuiu
sempre o favoritismo a nós e is-
so não ajudou. Quero dar os
parabéns ao Cluj porque venceu,
mas quero dizer que o Braga não
é de qualquer forma inferior a
este Cluj. Nós, na gestão das ex-
pectativas não conseguimos ata-
car mantendo a concentração e
atenção para não sofrermos no
contra-ataque. Estivemos mal
posicionados sempre que perdía-
mos a bola e isso proporcionou

ao Cluj oportunidades para mar-
car. Tivemos erros pontuais que
não podem acontecer”, consi-
derou o treinador.

José Peseiro alegando ainda
que na segunda metade a situa-
ção esteve melhor para o Braga,
mas que mesmo assim não foi
suficiente, mesmo com o eleva-
do número de remates feitos.

“A primeira parte foi isto, mas
penso que criámos oportunida-

des suficientes para não estar-
mos a perder por 2-0. Na segun-
da parte fomos melhores, mais
dinâmicos, mais organizados e
remetemos o Cluj à defesa. Fize-
mos 32 remates contra apenas
nove, 23 remates à baliza e não
fizemos um golo. Vencemos nas
estatísticas, no entanto isto não
justifica o resultado. Merecía-
mos outro resultado, mas os go-
los é que contam”, analisou.

O técnico acrescentou ainda
que o resultado não foi o melhor,
mas está ainda tudo em aberto
na Champions. “O resultado não
facilita as contas, mas continua-
mos a manter-nos em competi-
ção. Não desistimos. Agora va-
mos é partir para o próximo jo-
go, com o Rio Ave. Mas sei que
estamos preparados para discutir
o resultado com qualquer equi-
pa. Continua tudo em aberto”.

“Não gerimos
bem as
expectativas”
José Peseiro mostrou-se algo resignado
com o resultado, apesar de considerar que o
Sp. Braga criou oportunidades para conse-
guir outros números no marcador.

ROSA SANTOS

José Peseiro destaca que o Sporting de Braga foi a equipa que fez mais remates e teve maior domínio de jogo

• DESCONFORTO • MAL-ESTAR 
• DORES NAS COSTAS • ENTORSES

Marque a sua consulta para:
tlm. 967 011 417 ou visite-nos em Lamas - BRAGA

na Rua Avenida da Estrada, 27 B - r/c

Adão Romano - Massagens, Lda.

Na CLILAMAS encontra-se uma equipa de profissionais
habilitados na sua recuperação e bem-estar :

• MIALGIAS DE ESFORÇO
• DISCOPATIAS • ENTORSES • TENDINITES 

• MASSAGEM CORPORAL E ESTÉTICA
• PODOLOGIA • DOR CIÁTICA • FISIOTERAPIA
• CONSULTAS DE CIRURGIA POR MARCAÇÃO  

e todo o tipo de tratamento para atletas.

A vossa União, Raça e Determinação, 
tornou-vos uns verdadeiros GVERREIROS.

Nós acreditamos em vós para a Liga dos Campeões.
Força S. C. BRAGA
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> miguel machado
> carlos costinha sousa

Uma questão de infelicidade na
finalização, foi desta forma que
Mossoró, médio do Sp. Braga,
explicou a derrota inesperada
com o Cluj no arranque da fase
de grupos da Liga dos Cam-
peões. “A bola hoje (ontem) não
quis entrar. Acredito que podía-
mos jogar a noite toda, que não
marcaríamos golo. Podíamos es-
tar aqui três dias que a bola não
ía entrar. Criámos várias situa-
ções, poderíamos ter marcado,
mas o Cluj foi melhor em termos
de finalização”, reconheceu o jo-
gador no final da partida, lamen-
tando a derrota. 

Contudo, para Mossoró nada

está perdido, quanto ao sonho do
Sp. Braga passar aos oitavos-de-
final e acredita que a equipa vai
dar a volta nos próximos jogos.

“Agora temos que levantar a
cabeça, não podemos entrar ago-
ra no buraco porque isto não é o
fim. É um resultado mau, mas
temos equipa para dar a volta”,
afirmou o médio bracarense, já a
apontar para o próximo jogo do
Sp. Braga, com o Rio Ave para o
campeonato onde “é preciso
vencer para voltar a ganhar mo-
ral”.

Quanto à falta de golos da
equipa, e saída de Lima, Mos-
soró referiu: “As coisas não saí-
ram bem, mas temos de ter cal-
ma e paciência e o golo vai aca-
bar por sair”, apontou.

“Podíamos estar aqui toda a
noite que não íamos marcar”
Para Mossoró, médio do Sp. Braga, não estava escrito nas estrelas a vitória dos arsenalis-
tas nesta jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora “há que levan-
tar a cabeça”, disse Mossoró, frisando: “temos equipa para dar a volta a esta derrota”.

> m. m./c.c.s.

Desapontado e triste com a der-
rota. Custódio não escondeu a
sua frustração no final do jogo
face ao desaire com o Cluj, uma
equipa que “estava ao alcance”.
Médio do Sp. Braga lamentou os
erros cometidos na defesa e o
desperdício no ataque.

“As coisas não estão a correr

bem. Estávamos avisados para
eles. Conseguimos ter muita
posse bola e criámos várias si-
tuações, mas fomos penalizados
por dois ou três contra-ataques.
A derrota não nos deixa satisfei-
tos”, destacou.

Foi a segunda derrota consecu-
tiva da equipa - depois de Paços
de Ferreira (2-0) para o campeo-
nato e agora igual resultado com

o Cluj para a Champions -  e
para Custódio não há dúvidas:
“Estamos numa fase muito má.
Não estamos a conseguir fazer
golos, e espero que a equipa
consiga reverter isso já no próxi-
mo jogo para elevar os níveis de
confiança, porque vêm aí jogos
muito importantes, decisivos e
temos que estar bem para dar es-
sa resposta”, rematou.

CUSTÓDIO DESAPONTADO APÓS A DERROTA COM O CLUJ 

“Estamos numa fase má”

ROSA SANTOS

Custódio: “”As coisas não estão a correr bem”

lll

“Temos trabalhado para
conseguir bons resultados.
Mas hoje (ontem) foi com-
plicado depois de termos
sofrido dois golos cedo.
Esse era o ponto forte de-
les, com as transições rá-
pidas. Perdemos, foi mau,
mas a nossa equipa está
trabalhar bem e vamos
continuar a melhorar.
Os golos e bons resultados
vão aparecer.”

Éder (Avançado Sp. Braga)

lll

“Não foi uma vitória ines-
perada. O Cluj tem uma
boa equipa e temos vindo
a trabalhar para conseguir
estes resultados. Fizémos
um jogo preciso, correcto,
a apostar no contra-ataque
e era essa a nossa estraté-
gia. Fiz uma boa exibição,
mas não foi bofetada de lu-
va branca para ninguém do
Sp. Braga.”

Mário Felgueiras (GR do Cluj)

ROSA SANTOS

Mossoró: “Cluj só foi melhor na finalização”
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E-mail: geral@osetenta.pt
Site: www.osetenta.pt

E-mail: geral@perfilnorte.com
Site: www.perfilnorte.com

E-mail: geral@colaborante.pt
Site: www.colaborante.pt
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ROSA SANTOS

António Salvador entregou uma salva de prata a José Carlos Macedo e Domingos Vieira

> paulo machado

José Carlos Macedo e Domingos
Vieira subiram ao relvado do Es-
tádio AXA onde o presidente do
Sp. Braga, António Salvador,
procedeu à entrega de uma salva
de prata para homenagear os
atletas e agradecer os feitos rea-
lizados e as medalhas conquis-
tadas nos Jogos Paralímpicos de
Londres’2012.

No final, os dois atletas execu-
taram uma espécie de volta ao
relvado com os sócios presentes
nas bancadas a aplaudirem de pé
os dois Guerreiros do Minho.
José Carlos Macedo esteve em

destaque ao conquistar medalhas
de prata (BC3 pares) e  bronze
(BC3 individual) nos Jogos Pa-
ralímpicos. São motivo de orgu-
lho para o país e muito em parti-
cular para os bracarenses. E com
o propósito de homenagear os
feitos alcançados, ambos subi-
ram ontem ao relvado do Está-
dio Axa, no intervalo do jogo en-
tre Sporting de Braga e Cluj,
com José Carlos Macedo a exi-
bir as medalhas conquistadas,
sendo aclamados com uma au-
têntica e sentida ovação pela
parte do público presente.

O director técnico da secção do
desporto adaptado do Sporting

de Braga, Luís Marta, destacou
para o ‘Correio do Minho’ a
justiça desta homenagem a dois
atletas de referência na modali-
dade do boccia. “Os atletas me-
receram esta homenagem pelo
esforço que tiveram nos quatro
anos que anteciparam esta pres-
tação paralímpica. Têm lutado
muito pelo nascimento de uma
nova realidade em Braga que é o
desporto adaptado num clube
com relevância como o Sporting
de Braga”, afirmou Luís Marta.
A secção conta actualmente com
nove atletas, mas o clube “tem
acarinhado bastante esta iniciati-
va”, realçando como “o grande

resultado” a conquista de duas
medalhas por José Carlos Mace-
do, num total de três que foram
garantidas para Portugal na re-
cente edição dos Jogos Para-
límpicos.  A directora da secção,
Maria José Pereira, focou o “em-
penho diário com todos os ele-
mentos que constituem a secção
no sentido de apresentar os me-
lhores resultados”. Maria José
Pereira argumenta que José Car-
los Macedo e Domingos Vieira
são já “duas referências e exem-
plos a seguir como atletas de alta
competição e não pessoas defi-
cientes que praticam desporto
nos tempos livres”, referiu.

Aclamação aos heróis
Várias alterações
no onze inicial
Para este jogo contra o Cluj, o
treinador José Peseiro promo-
veu algumas alterações no onze
inicial, comparativamente com
o onze que começou no jogo
com o Paços de Ferreira.
Relativamente a essa partida,
saíram da equipa Baiano, Doug-
lão e Paulo César e no sentido
inverso entraram Nuno André
Coelho e Ruben Micael.

Champions pede
mais adeptos
nas bancadas
O encontro marcava a estreia do
Sp. Braga na fase de grupos da
edição de 2012/2013 da Liga
dos Campeões. O Cluj é um
adversário que merece atenção,
mas mesmo assim as bancadas
do Estádio AXA não estiveram
repletas. Menos de meia casa
assistiu a este encontro e o que
é bem verdade é que os jogos
da liga dos milhões merecem
bem mais gente a apoiar as
equipas.

Época 2010/2011
revisitada?

Na temporada 2010/2011, na
sua estreia na Liga dos Cam-
peões, o Sp. Braga também
começou com o pé esquerdo,
averbando derrotas nos dois
primeiros jogos (Arsenal 6-0 e
Shakhtar 3-0).
A equipa arsenalista subiu de-
pois de produção e terminou
mesmo a fase de grupos com
nove pontos conquistados,
assegurando a passagem
directa para a Liga Europa,
competição na qual chegou
mesmo à final, tendo sido
derrotado em Dublin, pelo 
FC Porto, por 1-0.

Vestidos de Noiva

€ 99,90

Rua Francisco Sanches, 36 - 4700-317 BRAGA

tlf. 253 214 266 • tlm. 967 022 489  •  imperiodamoda@gmail.com
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> paulo machado

Expectativas goradas dos braca-
renses no arranque da Liga dos
Campeões, ao perderem em casa
diante do Cluj, adversário que à
partida até parecia ao alcance da
turma portuguesa, mas foram
letais na forma como apontaram
dois golos, em contra-ataque, no
decorrer ainda da primeira parte.
O Sporting de Braga parte sem
pontos nesta prova, e perdeu e
possibilidade de encaixar mais
alguns milhões nos seus cofres. 

Com o triunfo de ontem em
Braga, o Cluj assume a liderança
do Grupo H, com os mesmos
pontos que o Manchester Unit-
ed. Os ingleses em Old Trafford

sobre o Galatasaray com um go-
lo madrugador de Carrik. A
equipa inglesa teve possibili-
dade de, ainda, aumentar a van-
tagem por Nani mas o interna-
cional português desperdiçou
uma grande penalidade. O Ben-
fica empatou 0-0 no reduto do
Celtic, em encontro da primeira
jornada do Grupo G, disputado
em Glasgow. Num Celtic Park
onde nunca havia pontuado e
continua sem marcar. O agrupa-
mento é liderado pelo Barce-
lona, que, em Nou Camp, esteve
a perder por 2-1 com o Spartak
de Moscovo, já em plena segun-
da parte, mas acabou por vencer
por 3-2, com mais um “bis” do
argentino  Messi.
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1. PSG 1 1 0 0 4 1 3
2. FC PORTO 1 1 0 0 2 1 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 2 0
4. Dinamo iev 1 0 0 1 1 4 0

D. Zagreb; 0 - FC Porto; 2

PSG; 4 - D. Kiev; 1

Dinamo de Kiev - D. Zagreb

FC PORTO - PSG

Próxima jornada
3 de Outubro

Resultados 
1.ª jornada

Arranque em falso do Sp. Braga
Sporting de Braga parte na último lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, depois da derrota de ontem diante do
Cluj. Romenos surpreenderam os ‘Guerreiros do Minho’ com dois golpes letais e assumem já a liderança do Grupo.
Manchester United triunfou sobre o Galatasaray e o próximo desafio dos pupilos de Peseiro será na Turquia.

GRUPO a
CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT

1. Schalke 1 1 0 0 2 1 3
2. Arsenal 1 1 0 0 2 1 3
3. Montpellier 1 0 0 1 1 2 0
4. Olympiakos 1 0 0 1 1 2 0

Montpellier; 1 - Arsenal; 2

Olympiakos; 1 - Schalke; 2

Schalke - Montpellier

Arsenal - Olympiakos

Próxima jornada
3 de Outubro

Resultados 
1.ª jornada GRUPO b

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT
1. Málaga 1 1 0 0 3 0 3
2. Anderlecht 1 0 1 0 0 0 1
3. Milan 1 0 1 0 0 0 1
4. Zenit 1 0 0 1 0 3 0

Málaga; 3 - Zenit; 0

Milan; 0 - Anderlecht; 0

Anderlecht - Málaga

Zenit - Milan

Próxima jornada
3 de Outubro

Resultados 
1.ª jornada GRUPO c

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT
1. Real Madrid 1 1 0 0 3 2 3
2. B. Dortmund 1 1 0 0 1 0 3
3. M. City 1 0 0 1 2 3 0
4. Ajax 1 0 0 1 0 1 0

B. Dortmund; 1 - Ajax; 0

Real Madrid; 3 - M. City; 2

M. City - B. Dortmund

Ajax  - Real Madrid

Próxima jornada
3 de Outubro

Resultados 
1.ª jornada GRUPO d

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT

1. Shakhtar 1 1 0 0 2 0 3
2. Juventus 1 0 1 0 2 2 1
3.Chelsea 1 0 1 0 2 2 1
4. Nordsjaelland 1 0 0 1 0 2 0

Shakhtar; 2 - Nordsjaelland; 0

Chelsea; 2 - Juventus; 2

Juventus - Shakhtar

Nordsjaelland - Chelsea

Próxima jornada
2 de Outubro

Resultados 
5.ª jornada GRUPO e

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT
1. Bate Borisov 1 1 0 0 3 1 3
2. B. Munique 1 0 0 0 2 1 3
3. Valencia 1 0 0 1 1 2 0
4. Lille 1 1 0 0 1 3 0

Lille; 1 - Bate Borisov; 3

B. Munique; 2 - Valencia; 1

Valencia - Lille

Bate Borisov - B. Munique

Próxima jornada
2 de Outubro

Resultados 
5.ª jornada GRUPO f

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT
1. Barcelona 1 1 0 0 3 2 3
2. BENFICA 1 0 1 0 0 0 1
3. Celtic 1 0 1 0 0 0 1
4. Spartak M. 1 0 0 1 2 3 0

Barcelona; 3 - Spartak M.; 2

Celtic; 0 - BENFICA; 0

BENFICA - Barcelona

Spartak M. - Celtic

Próxima jornada
2 de Outubro

Resultados 
5.ª jornada GRUPO g

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT
1. Cluj 1 1 0 0 2 0 3
2. M. United 1 1 0 0 1 0 3
3. Galatasaray 1 0 0 1 0 1 0
4. SP. BRAGA 1 0 0 1 0 2 0

SP. BRAGA; 0 - Cluj; 2

M. United; 1 - Galatasaray; 0

Galatasaray - SP. BRAGA

Cluj - M. United

Próxima jornada
2 de Outubro

Resultados 
5.ª jornada GRUPO h

CLASSIFICAÇÃO J V E D M S PT

ROSA SANTOS

Desilusão dos jogadores bracarenses no final do encontro de ontem com o Cluj. Rafael Bastos foi o Cluj

Prémio:
“Os Galardões
da Nossa Terra”
Edição 1999

Largo de S. João do Souto, 1 • tlf. 253 263 991 • BRAGA • E-mail: frigideiras@sapo.pt

Nós acreditamos
na vontade dos nossos 

GVERREIROS
na Liga dos Campeões

TRADIÇÃO e INOVAÇÃO...
Casa Especializada no Fabrico de:

• Frigideiras (as autênticas)
• Bolo Romano (Marca Registada)

• Pão-de-Ló • Todo o tipo de Pastelaria

ACEITAM-SE ENCOMENDAS!
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> paulo machado

Os factos traduzem uma realida-
de que na opinião de José Men-
des não pode ser escondida. O
Sporting de Braga “é o terceiro
maior clube de Portugal no mo-
mento”, suportando esta afir-
mação com o sucesso desportivo
do clube a nível nacional e inter-
nacional, e ainda os resultados
de uma gestão rigorosa à vista
de todos. Nos últimos três anos o
clube bracarense marca pre-
sença, em duas ocasiões, na fase
de Grupos da Liga dos Cam-
peões. Pelo meio contempla a
presença numa final da Liga Eu-
ropa e classificações na Liga su-
periores, por exemplo, ao Spor-
ting Clube de Portugal. 

“Alguns programas televisivos
chegam a ser anedóticos por in-
sistirem em apresentar o Spor-
ting como terceiro grande do
país, por muito respeito que
merece a insituição”, declarou
José Mendes, presidente da As-
sembleia do Braga, durante a in-
tervenção na emissão especial
da Rádio Antena Minho.

Numa indirecta ao tratamento
que o clube tem sido alvo pela
imprensa nacional, José Mendes
compreende do “ponto de vista
de gestão” o relevo atribuído aos
clubes de Lisboa e Porta, mas o
mesmo já não se aplica ao  “pon-
to de vista factual e jornalístico”
acrescentando que “não existe
qualquer quadro que suporta
outro cenário que não seja o do
Sporting Clube de Braga como o
terceiro maior clube do país”,

aferiu o presidente da Assem-
bleia Geral no dia em que mar-
cou o regresso do clube à princi-
pal competição internacional de
clubes de futebol. “É um privilé-
gio estarmos na Liga dos Cam-
peões pela segunda vez nos últi-

mos três anos e com os sócios a
acompanhar a equipa de uma
forma entusiasta. Acho que va-
mos ter ainda outros momentos
bons como este num futuro
próximo”, calculou o represen-
tante máximo dos sócios arse-

nalistas.
Toni e Barroso foram outros

convidados especiais no progra-
ma da Antena Minho que ates-
taram a evolução do clube no
panorama internacional, vincan-
do a experiência desta equipa

nas provas internacionais. Mas a
ambição dos bracarenses cresce
ao ponto de José Mendes de-
clarar que “há sócios do Braga a
dizerem que quando não en-
tramos na Liga dos Campeões
sabe a opouco. É claro que não
vamos estar sempre na Liga dos
Campeões, mas fica a ideia que é
neste patamar que queremos es-
tar”. E o sonho do título, esse,
continua vivo. “A administração
do Sporting de Braga pauta-se
por ter um clube muito bem
preparado em condições de dis-
putar um título, mas a conquista
de um título depende depois de
pequenas coisas que não se pode
controlar. Mas acho que é altura
do Sp. Braga ter um título rele-
vante no futebol nacional”, re-
matou o presidente da Assem-
bleia Geral. 
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GUERREIROS 
À CONQUISTA DA EUROPA GRUPO h

DESPORTO FASE DE GRUPOSLIGA DOS CAMPEÕES

ROSA SANTOS

José Mendes enalteceu os feitos recentes do Sp. Braga

ROSA SANTOS

Toni e Barroso são dois históricos do Sporting Clube de Braga

ROSA SANTOS

De pequenino se torce o pepino

O terceiro grande de Portugal
Emissão especial da Rádio Antena Minho, associada à campanha do Sp. Braga na Liga dos Campeões foi um
sucesso. Presidente da Assembleia Geral do clube vinca o estatuto do “terceiro maior clube do país”. José Mendes
destaca os resultados desportivos dos últimos anos como factor de superação ao Sporting Clube de Portugal.

Largo S. João de Souto, 131 - BRAGA

tlf. 253263 160 - 253 271 854 • fax 253 611 245

www.hoteldonasofia.com  •  info@hoteldonasofia.com

— O desafio é continuar a ganhar... Na Liga dos Campeões... Força GVERREIROS —
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> paulo machado

Durante três horas de uma emis-
são em directo na Rádio Antena
Minho ficou patente o apoio dos
bracarenses ao clube. Há uma
cidade que se mobiliza em torno
de uma “marca” característica
no futebol nacional e interna-
cional. 

Barroso e Toni, duas antigas
glórias do clube bracarense,
destacaram a evolução do Braga
no panorama internacional. O
jogo da Champions prendeu as

atenções durante o dia de ontem,
ao ponto de clubes da cidade —
como Soarense e Arsenal da De-
vesa — cancelarem os treinos
das suas equipas para conceder a
oportunidade aos jovens atletas
em assistirem ao jogo do Braga.

“O Braga, nos últimos anos,
tem um crescismentio sustenta-
do e com pessoas que revelam
capacidade para elevar o clube
ao patamar em que se encontra,
conseguindo objectivos muito
importantes. Felizmente para to-
dos os bracarenses, o Sp. Braga

apresenta uma equipa com ca-
pacidade para se bater com os
ditos grandes e tornou-se igual-
mente num grande”, vincou
João Silva, presidente do Soa-
rense. O Arsenal da Devesa reú-
ne nas suas fileiras 250 jovens
futebolistas, mas em dia de Liga
dos Campeões para o Braga o
clube fecha as portas. Adeptos
mostram-se confiantes e associa-
ram-se a esta iniciativa que con-
tou com a animação muscial dos
cantores consarados  Tó Fernan-
do e Marily.
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ROSA SANTOS

Alunos do Novais e Sousa com o cantor Tó Fernando

ROSA SANTOS

Momento de animação musical na iniciativa do Jornal Correio do Minho e Rádio Antena Minho com Marily

ROSA SANTOS

Público aderiu em grande número aos passatempos para ganhar bilhetes

ROSA SANTOS

João Silva (Soarense) e Henrique Ferreira (Arsenal da Devesa)

Uma cidade à volta de um clube
O sucesso do Sporting de Braga é contagiante. Clubes de futebol da cidade cancelam os treinos em noite de Liga
dos Campeões, na medida em que os atletas fazem questão de assistir ao jogo dos ‘Guerreiros do Minho.

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

CASIMIRA DE LIMA & ARAÚJO, LDA. T.: 253 919 160 / F: 253 919 169
ARMAZÉM: E.: geral@casimiradelima.com
PARQUE INDUSTRIAL DA POUSA w.: www.casimiradelima.com
LOTE 8/18/46/48
4755-418 POUSA - BARCELOS

DISTRIBUIDOR DA CENTRAL DE CERVEJAS
PARA OS CONCELHOS DE:
BRAGA • AMARES • VILA VERDE • BARCELOS
• ESPOSENDE • FAMALICÃO

Cervejas e Bebidas
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Casimira de Lima: qualidade aliada à distribuição
Alberto Araújo é o responsável da empresa Casimira de Lima & Araújo, que se destaca pelo
seu trabalho na distribuição de bebidas no distrito de Braga e apoia também o Sp. Braga:
“esta é uma empresa com mais de meio século de existência que foi evoluindo, tornando-
-se num armazém de distribuição de bebidas, onde se inclui desde a água até à mais
sofisticada bebida alcoólica. Distribuímos para todo o distrito de Braga, com excepção das
zonas de Basto. A nossa ligação à Central de Cervejas, que tem marcas como a Sagres, que
patrocina o Sp. Braga, e a Heineken, que patrocina a Liga dos Campeões, faz com que
estejamos próximos do Sp. Braga, cujos dirigentes têm feito um trabalho de louvar”.

Dedicação no auxílio ao utente é o lema da Clilamas
Para Adão Romano, responsável pela Clilamas, o auxílio total e a dedicação ao utente são
os pontos fulcrais da empresa. Com vários serviços à disposição dos seus clientes, nesta
clínica também o Sp. Braga tem fervorosos adeptos. “A fisioterapia é o ex-libris da nossa
casa, mas temos toda uma série de tratamentos de excelência como a massagem despor-
tiva e relaxante, tratamentos de discopatias, lombalgias, entorses e outros tantos serviços,
como o de podologia, sendo todos eles prestados por excelentes profissionais que
trabalham para dar o seu melhor aos nossos utentes”, referiu Adão Romano, desejando
ainda todo o sucesso ao Sp. Braga: “espero que o Braga continue as excelentes exibições”.

Perfilnorte: empresa familiar a apoiar o Sp. Braga
Empresa familiar fundada por José Correia Fernandes, a Perfilnorte dedica-se aos seus fun-
cionários e clientes com o trato familiar que defendem, como refere a responsável pela em-
presa Cândida Fernandes. “A Perfilnorte é uma empresa familiar que nasceu da empresa-
mãe, que é a serralharia O Setenta, fundada pelo meu pai, José Correia Fernandes. Estamos
localizados no Parque Industrial de Adaúfe para termos as melhores condições de trabalho
e para os nossos clientes. Somos uma empresa dedicada à perfilagem de chapa, painéis de
sanduiche e temos uma série de produtos quer para empresas, quer para particulares. Sem-
pre apoiámos o Sp. Braga e esperamos que cheguem sempre o mais longe possível”, afirmou.

Slogan ‘não fazemos só bonecos’ define a Uselabel
Uselabel é uma empresa de publicidade sedeada em Braga e que tem a curiosidade de pos-
suir um slogan único: ‘Não fazemos só bonecos’. João Gama Ribeiro é o responsável pela
empresa e explica o porquê deste slogan especial que, no fundo, caracteriza a empresa.
“Somos uma empresa de publicidade. Usamos o slogan 'não fazemos só bonecos' para
mostrar que não fazemos só publicidade, mas também o design, a parte de produção e
aplicação de todo o material que produzimos. Quando o cliente chega aqui sabe que não
precisa de mais ninguém. Nós damos resposta na vasta gama de serviços que prestámos 
e de materiais que disponibilizamos”, refere João Gama Ribeiro.

FORÇA e CORAGEM... RAÇA e PODER... NÓS ACREDITAMOS NOS NOSSOS GVERREIROS

ÓPTICA MÉDICA
LENTES DE CONTACTO

TODOS OS ARTIGOS DA ESPECIALIDADE • Campo da Vinha, n.º 37 - BRAGA - tlf. 253 262 596 • fax 253 619 409 • alunetadol@gmail.com

Publicidade



4 // Correio do Minho 19 de Janeiro 2019 20 de Setembro 2012 Correio do Minho // 25

> rui serapicos

Erick apanhou uma bola solta
pela defensiva minhota em
posição frontal e, fora da área,
rematou desfazendo o nulo.
Antes do intervalo, Márcio
Madeira, descaído na direita, fez
o 0-2 com um remate imparável
para a estirada de Pedro
Cavadas.

No segundo tempo, Artur Jorge
lançou para os lugares de João
Vítor e Nuno Valente Nikiema e
Carlos Eduardo. Os bracarenses
reagiram com atitude ofensiva
que na primeira metade tinha si-

do intermitente.  Carlos Eduar-
do, de livre, reduziu para 1-2. 

O brasileiro conferiu aos bra-
carenses mobilidade e articula-
ção entre o meio campo e o ata-
que. 

Os avançados criaram ocasiões
a ameaçar a igualdade, mas fal-
havam a definição dos lances.
Aos 67m, Manoel viu o guardião
algarvio mal posicionado e re-
matou de longe, mas ao lado.
Seria substituído por Zé Manuel,
passando para a posição de pon-
ta-de-lança Yazalde. Os braca-
renses continuaram a pressionar.
Mas o Portimonense reequili-

brou e ainda enviou uma bola à
barra, por Mendes, na conversão
de um livre directo.

Intervalo
0-2

Subst i tu ições João Vitor por Carlos Eduardo
(46 m), Nuno Valente por Nikiema (46 m), Horá-
cio por Roberto (63 m), Manoel por Zé Manuel
(70m), Ruben Fernandes por Fábio Felicio (75
m), Mendes por Simy (82 m)
Discipl ina cartões amarelos a Piqueti (32 m),
Ricardo Nascimento (35 m), João Duarte (54m),
Mendes (57 m), Mauro (68), Aníbal (83m)
Golos 0-1, Erick (36 m), 0-2, Márcio Madeira
(42 m), 1-2, Carlos Eduardo (47 m)

Pedro Cavadas
Florent
Nuno Valente
João Vítor
Mauro
Tomás
Piqueti
Gonçalo
Aníbal
Yazalde
Manoel

Márcio Ramos
João Duarte
Ricardo Nascimento
Horacio
Wakaso
Mendes
Márcio Madeira
Vítor Gonçalves
Erick
Ruben Fernandes
Nelsinho

1 2
SP. BRAGA B PORTIMONENSE

ESTÁDIO 1º DE MAIO

Artur Jorge Lázaro Oliveira

Árbitro Hugo Pacheco, auxiliares Filipe
Lourenço e Ludovico Franco. 

II LIGA

> Portimonense chegou ao intervalo a vencer 0-2, e bracarenses não conseguiram recuperar.

FUTEBOLESTÁDIO 1º DE MAIO

ROSA SANTOS

Sporting de Braga entrou no jogo retraído

Boa segunda parte não evita
derrota com os algarvios
O Sporting de Braga B sofreu ontem, no Estádio 1º de Maio, uma derrota diante do Portimo-
nense. Os algarvios entraram melhor. Os minhotos reagiram mas não foram eficazes.

lll

“Tivemos pela frente uma equipa muito eficaz
que, na primeira parte, em três remates à nossa
baliza, fez dois golos. Isso gerou na nossa
equipa alguma intranquilidade. Na segunda
parte chegámos ao golo, mas o adversário, mais
experiente, quebrou o ritmo de jogo. 
A nossa equipa, apesar dos resultados não
estarem a ser os esperados, demonstra muita
personalidade e identidade”.

Artur Jorge
(treinador do Sporting de Braga B)

lll

“Foram duas partes diferentes. Na primeira o
Portimonense assumiu as despesas do jogo. O
Sporting de Braga jogava em contra-golpe, à
procura do erro. Na segunda parte, o Braga veio
mais forte mas nós não nos desunimos, mesmo
com menos posse de bola a equipa manteve a
sua coesão. Depois, até conseguimos reequili-
brar e ainda dispusemos de situações para au-
mentar a vantagem”.

Lázaro Oliveira
(treinador do Portimonense)

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

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

1. Sporting B 15 6 5 0 1 11 6 3 0 0 6 3 2 0 1 5 3
2. Belenenses 15 6 5 0 1 10 8 3 0 0 5 1 2 0 1 5 7
3. Oliveirense 13 6 4 1 1 9 4 3 0 0 5 0 1 1 1 4 4
4. Benfica B 11 6 3 2 1 17 8 1 2 0 10 4 2 0 1 7 4
5. Arouca 11 6 3 2 1 11 6 1 1 1 4 4 2 1 0 7 2
6. U. Madeira 11 6 3 2 1 6 5 2 0 1 4 4 1 2 0 2 1
7. D. Aves 10 6 2 4 0 5 2 1 2 0 2 0 1 2 0 3 2
8. Leixões 10 5 3 1 1 5 3 2 1 0 4 2 1 0 1 1 1
9. Portimonense 10 6 3 1 2 10 9 1 1 1 4 5 2 0 1 6 4

10. Marítimo B 9 6 3 0 3 8 5 3 0 0 6 0 0 0 3 2 5
11. Tondela 9 6 2 3 1 8 7 1 1 1 5 5 1 2 0 3 2
12. Trofense 8 6 2 2 2 5 6 1 1 1 2 2 1 1 1 3 4
13. Penafiel 7 5 2 1 2 4 6 1 1 1 3 4 1 0 1 1 2
14. V. Guimarães B 6 6 1 3 2 3 4 1 2 0 3 1 0 1 2 0 3
15. St. Clara 5 5 1 2 2 5 7 0 1 1 1 4 1 1 1 4 3
16. Naval 5 6 1 2 3 3 6 1 0 2 3 5 0 2 1 0 1
17. Sp. Covilhã 5 6 1 2 3 3 6 1 1 1 2 2 0 1 2 1 4
18. Sp. Braga B 3 6 0 3 3 5 8 0 2 1 2 3 0 1 2 3 5
19. Porto B 3 6 0 3 3 4 9 0 1 2 1 3 0 2 1 3 6
20. Atlético CP 3 6 1 0 5 3 10 1 0 2 3 5 0 0 3 0 5
21. Freamunde 2 5 0 2 3 4 8 0 0 2 1 4 0 2 1 3 4
22. Feirense 2 6 0 2 4 4 10 0 2 1 2 4 0 0 3 2 6

Arouca, 1; Sporting B, 2
Porto B, 0; Belenenses, 1
Feirense, 0; D. Aves, 0
Benfica B, 2; Tondela, 2
Naval, 0; U. Madeira, 1
Atlético CP, 1; Oliveirense, 2
Marítimo B, 2; Sp. Covilhã, 0
Trofense, 0; V. Guim. B, 0
Sp. Braga B, 1;Portimonense, 2
St. Clara-Leixões (13 de Out.)

II LIGA DE FUTEBOL

JORNADA 6

PONTOS

P R Ó X I M A  J O R N A D A

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

USADOS
MÓVEIS
ELECTRODOMÉSTICOS
VELHARIAS

BIJUTARIA
DECORAÇÃO
E OUTROS

ECONÓMICO e RÁPIDO  •  LAVAGEM-SECAGEM

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

LAVANDARIA - SELF-SERVICE
BROC & LAVA

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

WWW.BROCLAVA.COM

COMPRA e VENDA
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E S C A P C A R
ESCAPES, FLEXÍVEIS E CATALIZADORES

LIMPEZA C/GARANTIA DE FILTROS DE PARTÍCULAS
RUA DAMIÃO DE GOIS, 32 TLF. 253 271 764 • CABREIROS - TLF. 253 914 210
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> redacção

Os atletas do Minho dominaram
por completo o campeonato na-
cional de Trial Bike disputado
em Leiria. João Sousa revalidou
o título em elites, Gonçalo Pe-
reira é o novo campeão nacional
no nível 1 e Vítor Feio é cam-
peão no nível 2. Dos títulos em
disputa apenas o de campeão na-
cional de nível 3 escapou aos
atletas do Minho, tendo sido
ganho por José Sequeira, da
Lousã. Todos os restantes títulos
foram conquistados por atletas
da Associação de Ciclismo do
Minho, tendo o domínio avas-
salador ficado patenteado com a
ocupação de dez das doze
posições do pódio.

O vilaverdense João Sousa, já
coroado vencedor da Taça de

Portugal de Trial Bike de 2012,
revalidou o título nacional de
elites pela terceira vez. João
Sousa - que venceu em 2010 o
primeiro campeonato nacional
disputado em Guimarães - ter-
minou a prova com 24 pontos,
deixando na segunda posição o

seu irmão, Daniel Sousa, com a
mesma pontuação. Jorge Fer-
reira foi terceiro classificado.

No nível 3, categoria que agru-
pa os juniores e os seniores, o
vencedor foi José Sequeira, clas-
sificando-se em segundo Rui
Perez e em terceiro o minhoto

Diogo Pereira.
O título nacional de nível 2 -

que junta juvenis, cadetes e ju-
niores – foi conquistado pelo
vilaverdense Vítor Hugo Feio
que terminou à frente de João
Novais e de Luís Araújo.

No nível 1 – benjamins, infan-
tis, iniciados e juvenis – o ven-
cedor do campeonato foi o
bracarense Gonçalo Pereira, se-
guindo-se na classificação Bru-
no Gonçalves e Simão Sousa.

No sector feminino impôs-se
Susana Rodrigues, diante de
Selma Santos, enquanto em ve-
teranos venceu Nuno Dantas que
deixou no segundo posto Rui
Oliveira. No entanto, por insufi-
ciência de número mínimo de
participantes à partida não foram
atribuídos os títulos feminino e
de veteranos.

EM FAFE

Prémio ‘Sala de
Visitas do Minho’
juntou cerca
de 200 ciclistas 
Cerca de 200 jovens ciclistas
participaram no Prémio de
Ciclismo 'Fafe - Sala de Visitas
do Minho', última e decisiva
prova do Troféu Revelações
ACM 2012. Organizada pela
Associação de Ciclismo do
Minho a iniciativa incluiu
provas para os escalões de
benjamins, iniciados, infantis,
juvenis, cadetes e juniores.
Com as classificações finais
por definir, as diversas provas
realizadas no Parque da Cidade,
contaram com a presença de
muito público.
Rúben Rodrigues (benjamins),
Rafael Miguel (iniciados), Tiago
Lopes (infantis), Fábio Silva
(juvenis), Xoel Dias (cadetes),
Luís Gomes (juniores) e a
Tensai/ Santa Marta (equipas)
foram os grandes vencedores.
Os prémios do Troféu Revela-
ções 2012  e dos campeonatos
regionais do Minho serão entre-
gues na gala de encerramento
da época desportiva, dia 24 de
Novembro, em Famalicão 

CICLISMO MODALIDADESCAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL BIKE

HÓQUEI EM PATINS: 
HC BRAGA JOGA COM JUV. VIANA
A II TAÇA ARMINDO LAMAS 
Devido ao facto do Liceu da Corunha
ter agendado outro jogo para a data que
tinha acertado com a Juventude de Via-
na, o clube vianense foi forçado a alterar
a data da  II Taça Armindo Lamas para o
próximo dia 26, pelas 21 horas. Desta
vez, o convidado da Juventude de Viana
é o Hóquei Clube de Braga.

A.F. BRAGA:
ALEX (EX-JÚNIOR DO FAMALICÃO)
REFORÇA PLANTEL DO CELEIRÓS
O Celeirós garantiu mais um reforço
para a temporada 2012/2013. Assinou
contrato até ao final da época com o
jovem médio ofensivo Alex, de 19 anos,
ex-júnior do FC Famalicão. Alex que foi
formado no Sp. Braga, Gil Vicente e Fa-
malicão, cumpriu um período de expe-
riência com sucesso e é reforço.

> redacção

No passado domingo, disputou-
se em Aveiro o campeonato na-
cional de clubes de triatlo. Esta
prova, de formato estafetas,
obrigava os competidores a
efectuar um triatlo de distância
super-sprint (300 metros de na-
tação; 9 km de ciclismo e 2,5km
de corrida). A equipa McDon-
ald´s/Tribraga tinha como objec-
tivo ficar no pódio do escalão
sénior, repetindo a boa prestação
do ano passado (2º lugar). A
equipa bracarense, apresentou
uma formação composta por

João Ferreira, Leandro Pinto e
Tiago Lobo e com ela conseguiu
sagrar-se vice-campeã nacional
de clubes de triatlo no escalão
sénior. Este resultado vem pre-
miar a excelente época da equi-
pa de triatlo nortenha, que dispu-
ta com as mais fortes formações
nacionais, as diferentes com-
petições de triatlo/duatlo de cur-
ta e longa distância promovidas
pela Federação de Triatlo de
Portugal. 

O título de campeão nacional
foi entregue à formação do Clu-
be de Triatlo de Perosinho, clube
da olímpica Vanessa Fernandes.

TRIATLO - EQUIPA BRACARENSE FICOU NO PÓDIO NACIONAL DE CLUBES

Tribraga é vice-campeã nacional de triatlo

Atletas minhotos dominam 
prova nacional de Trial Bike
Dos títulos em disputa, em Leiria, apenas o de campeão nacional de nível 3 escapou aos
atletas do Minho. De resto, os minhotos amealharam os títulos nacionais de elites, por João
Sousa, Gonçalo Pereira sagrou-se o vencedor no nível 1 e Vítor Feio no nível 2. 

DR

Equipa bracarense ficou em segundo lugar no campeonato de clubes

ACM

Vilaverdense João Sousa sagrou-se tri-campeão nacional de elites

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
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O antigo ponta do ABC, Dario
Andrade, foi o melhor marcador
dos benfiquistas. No Pavilhão da
Luz, o ABC/UMinho entrou
melhor no jogo e comandou o
marcador, durante os primeiros
quinze minutos. 

O Benfica foi entrando no jogo
e em cima do minuto 20 que a
equipa de Jorge Rito conseguiu
a primeira vantagem sobre a for-
mação de Braga (8-7), aumen-
tando a diferença para três golos
(10-7). O ABC/UMinho voltou a
aproximar-se do Benfica (10-9),
num período de jogo com pou-
cos golos, que se prolongou até
ao intervalo e que se deveu tanto
a falhas na finalização quanto à
boa exibição dos guarda-redes
de ambas as equipas, Vicente

Álamo (SLB) e Humberto Go-
mes (ABC/UMinho). Fábio An-

tunes, em contra-ataque, fixou a
igualdade a 11 golos, resultado

com que o jogo foi para interva-
lo. 

Segunda parte diferente
com Benfica a acelerar

Na segunda parte tudo seria
diferente. Ao contrário do início
do jogo, o Benfica entrou a toda
a velocidade para a segunda
parte do jogo e surpreendeu
o ABC/UMinho, que começou
a ficar para trás no marcador
(21-13). 

Com muitas dificuldades, a
equipa bracarense não corres-
pondeu ao ritmo que o Benfica
tinha imposto no jogo.

No entanto, o desconto de tem-
po solicitado por Carlos Re-
sende teve o efeito desejado - o
ABC/UMinho recuperou (22-
18) e o Benfica sofreu uma que-
bra de ritmo. 

Ainda assim, foi o Benfica que
voltou a dominar e a distanciar-
-se no marcador (27-20). O SL
Benfica estreia-se, assim, com
uma vitória no Andebol 1 sobre
o ABC/UMinho, por 29-22. 
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ANDEBOL

> ABC entrou melhor no Pavilhão da Luz mas não aguentou ritmo do segundo tempo.

I DIVISÃO“ENCARNADOS” DOMINARAM SEGUNDA PARTE

BENFICA 291 

João Ferreirinho, Vicente Alamo; Paulo
Moreno, Davide Carvalho, David Tavares
(3), João Lopes, João Pais, Vladimiro,
Cláudio Pedroso, Ricardo Candeias,
Tiago Pereira (3), Carlos Carneiro 
(4), Nuno Grilo, António Areia, Miguel
Ferreira, Davor Cutura (4), José Costa
(2), Inácio Carmo (4), Dario Andrade 
(9) e Álvaro Rodrigues.

ABC 221 

Humberto Gomes; José Rolo (5), Fábio
Vidrago (3), Vitor Bastos, Hugo Rocha
(2), Pedro Seabra (1), João Santos,
Sergio Caniço;  Virgilio Pereira,  Jorge
Costa, Ricardo Pesqueira (2),  Carlos
Martins,  José Ricardo Costa (4), José
Pedro Coelho (3), Bruno Dias, Luis
Bogas (1) Nuno Rebelo (1).
Árbi t ros:  Eurico Nicolau e Ivan
Caçador
Intervalo: 11-11

ABC perde na Luz com Benfica
O Benfica impôs na segunda parte um ritmo que o ABC não conseguiu suportar, passando
de um empate a 11-11 ao intervalo para uma diferença de sete golos.  

D.R.

Bracarenses perderam no recinto de candidato ao título

Publicidade
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MANUELA GOMES*

Não havia na aldeia trabalho pior conceituado e remunerado
que o de porteiro de bordel,  mas que outra coisa podia fazer o
homem do livro ‘Dejame que te cuente’ de George Bucay?

De facto, nunca aprendera a ler nem a escrever e não tinha ou-
tra profissão. Este era o seu trabalho porque já o pai tinha sido
porteiro do prostíbulo e antes o seu avô.

Durante décadas, o bordel passava de pais para filhos e a por-
taria também era herdada, até ao dia em que o velho dono mor-
reu e o prostíbulo foi assumido por um jovem com ambição,
criativo e empreendedor que começou a modernizar o negócio.

Renovou os quartos e depois desafiou o pessoal a dar-lhe su-
gestões. Ao porteiro ordenou que, agora, além de estar à porta,
tinha de preparar um plano de acção semanal, onde anotava os
casais que entravam e perguntar como foram atendidos e que
correcções fariam.

O porteiro tremeu. Nunca faltara vontade de trabalhar mas não
sabia ler nem escrever. O patrão disse ter pena mas não podia pa-
gar  a alguém para fazer isso e nem podia esperar até ele apren-
der a ler. O porteiro argumentou que trabalhava ali desde sempre,
como o pai e o avô, e não podia ser despedido. O patrão pagou-
-lhe uma indemnização e desejou-lhe boa sorte, indo-se embora.

O mundo desabou sobre o porteiro do bordel. Nunca imaginara
esta situação. Em casa, desocupado, lembrou-se que consertava
as camas e armários no bordel quando era preciso. Até que al-
guém lhe ofereceu um emprego mas não tinha ferramentas e em
casa apenas possuía pregos enferrujados e um alicate avariado.

Na aldeia não havia uma loja de ferragens, e teve de viajar dois
dias de burro até à cidade mais próxima comprar uma caixa de
ferramentas bonita e completa. 

Acabara de chegar da viagem quando o vizinho bate à porta a
pedir um martelo emprestado. O ex-porteiro do bordel não o po-
dia emprestar de graça e lançou-se uma empresa de empréstimo
de ferramentas, depois um armazém para as guardar e poupar
dinheiro em viagens.

Toda a gente estava feliz e um dia ocorreu-lhe que o seu amigo,
torneiro, podia fazer-lhe as cabeças dos martelos. E por que não?
Os alicates ...  grampos ... talhadeiras... os pregos e parafusos ...
tornando-se milionário fabricante de ferramentas.

Agora tão poderoso, deu uma escola à sua aldeia, para ensinar a
ler e escrever, artes e ofícios. Convidado a assinar o livro de hon-
ra da escola, disse ao presidente da Câmara que era analfabeto. O
autarca concluiu: “estou assombrado. Pergunto o que podia ter
feito se soubesse ler e escrever”.

O empresário de ferragens respondeu-lhe: “se soubesse ler e es-
crever, ainda era porteiro de bordel”.

Não é preciso fazer um desenho para perceber o significado
desta história, pois não?

Aperplexidade invade o
meu pensamento sem-
pre que acompanho o

discurso dominante sobre o ensi-
no, as escolas, a educação. Não
consigo deixar de pensar que,
por vezes, ignorar a realidade em
concreto é uma opção estratégica
de muitos e que serve inúmeros
interesses. Por outro lado, con-
tinuo a sentir que nos iludimos
com a migalha em cima da toa-
lha da mesa e que  ignoramos a
inexistência da própria mesa ou
de todo o mobiliário. Sempre
pensei que no século em que
vivemos a reflexão sobre estes
assuntos, sobre a educação, es-
tivesse num outro ponto. Mas há
matérias que, inacreditavel-
mente, voltam a ganhar centrali-
dade e que obrigam a tomadas de
posição refletidas, escoradas em
argumentos que a investigação, o
estudo, a experiência e a criativi-
dade sustentem. 

Cria-me algum constrangi-
mento, hoje, século XXI, ter de
voltar àquela velha máxima de
que não é conveniente ignorar
que ciência não é exatidão.
Ciência é, aliás, aquela coisa ter-
rivelmente humana, profunda-
mente alicerçada em cada tempo
histórico e lamentavelmente
sempre incerta e inacabada. É
até ridículo que hoje se tenha de
retomar a questão da hierar-
quização dos saberes. Não seria

expectável que o senso comum
contemporâneo se apropriasse
das certezas que ninguém tem,
mas que alguns fazem questão
de fazer crer que existem, e que,
com toda a ligeireza da ignorân-
cia que ousa, propague a per-
tinência de uns saberes em detri-
mento de outros, no exercício
espantoso de adivinhação sobre
a definição das melhores armas
de combate para o futuro que se
vislumbra na esquina da rua.

É claro que a escola trabalha
com essa possibilidade fasci-
nante inerente também à condi-
ção humana, a possibilidade de
transmissão de conhecimento,
de saberes. E em cada momento,
artificialmente, temos necessi-
dade de empacotar certezas e
distribuí-las. Também só assim,
a partir de um dispositivo de
referência, é que é possível ga-
rantir o salto seguinte.

Mas a verdade é que tenho cada
vez mais dificuldade em perceber
a escola de hoje nesse somatório
de cubos de cimento com mesas e
cadeiras, por melhor que seja a
decoração ou a tecnologia. A cada
dia que passa, sinto que, necessa-
riamente, temos de erguer o nosso
olhar e criar um horizonte mais
vasto, mais aliciante, à altura da
dignidade humana, no respeito
pelas conquistas das gerações que
nos antecederam, ousado na luta
por um mundo necessariamente

incerto, mas possivelmente me-
lhor.

O papiro, o pergaminho, os
manuscritos, sempre animaram
a minha existência. Continuo a
apreciar o livro impresso e não
consigo definir o fascínio que
esse objeto ainda exerce sobre a
minha pessoa. Mas, claramente,
não recuso o que a contempora-
neidade me oferece e oferece
aos meus alunos. Reconheço
que em algumas modalidades
revelam bastante mais perícia
do que eu e confesso que a sua
tomada de poder não me assus-
ta, só me anima. 

Gostaria que todos, num pro-
fundo respeito pelas ideias e ex-
periência de muitos, estivésse-
mos num outro patamar da dis-
cussão. Alguns chamam-lhe uto-
pia… Para mim e para outros
tantos é a essência da condição
humana. Lutar por cada uma de-
las parece-me ser a única receita
garantidamente bem sucedida
em todas as épocas, em todas as
civilizações. 

Em nome da Escola Secun-
dária de Alberto Sampaio, dese-
jamos a todos um bom ano leti-
vo, na certeza de que ninguém
se pode demitir da utopia que
abraça.

* Directora da Escola 
Secundária Alberto Sampaio

(Este texto foi escrito ao abrigo 

do novo Acordo Ortográfico) 

A Inevitabilidade
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Saber ler
e escrever nos
nossos tempos
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“Apesar de todos os protestos e
recriminações, de todas as
investidas e os reparos, de todos
os cartazes e palavras de ordem,
quem parece não ter problemas
respiratórios em solo português
são os senhores da troika. Quem
diria?”

Manuel Serrão 
Jornal de Notícias, 19/09/2012

“As imponentes manifestações que chamaram, às
ruas de quarenta cidades portuguesas, um milhão de
pessoas, possuem um significado que se não expri-
me, apenas, pela grandeza dos números. Elas são
um despertar da consciência cívica nacional e um
rebate contra os perigos que este Governo
corporiza.”
Baptista-Bastos
Diário de Notícias, 19/09/2012  

“‘Ou encontramos um
caminho, ou abrimos um’
(atribuído ao general Aníbal,
quando lhe falaram da
impossibilidade de atravessar
os Alpes com elefantes).”

Carlos Câmara Leme
Público, 19/09/2012
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IDEIAS BOM DIAOPINIÃO

LUIZ SÁ PESSOA*

Nos últimos cinco anos,
mais de 91000 traba-
lhadores despedidos

na sequência da crise económica
e da globalização foram ajuda-
dos pelo Fundo Europeu de
Ajustamento à Globalização
(FEG) da União Europeia. Tra-
ta-se de um número significati-
vo de pessoas protegidos por
este fundo que já deu provas de
ser um instrumento eficaz e efi-
ciente de auxílio, em momentos
especialmente difíceis das vidas
dos trabalhadores afectados.
Efectivamente este Fundo foi
criado para ajudar a reintegrar
no mercado de trabalho as pes-
soas que perderam o emprego
devido aos efeitos da globaliza-
ção ou da crise económica e fi-
nanceira mundial.

Vejamos alguns exemplos. 
Em Agosto deste ano a Comis-

são Europeia propôs que cerca
de 12 milhões de euros do fundo
fossem mobilizados para apoiar
os mais de 2 mil assalariados da
Peugeot/Citroën que foram des-
pedidos em França em 2009 e
2010. Portugal recebeu entre
2007 e 2011, com cinco candi-
daturas, 8,63 milhões de euros.
Em 2010, o fundo pagou cerca
de 2,4 milhões de euros para
ajudar 839 trabalhadores despe-
didos da fábrica de electrónica
Qimonda, de Vila do Conde. Em
finais de 2011 foram aprovados
1,4 milhões de euros do FEG
para apoiar 680 trabalhadores
despedidos da fábrica de calça-
do Rhode em Santa Maria da
Feira.

Ao longo de 2011, o fundo de-
sembolsou um total de 128 mi-
lhões de euros para prestar as-

sistência a trabalhadores despe-
didos em 12 Estados-Membros:
Áustria, Bélgica, República
Checa, Dinamarca, França, Ale-
manha, Grécia, Irlanda, Itália,
Países Baixos, Polónia e Portu-
gal. Foram apoiados cerca de 21
mil trabalhadores.

Todos estes números permi-
tem-nos concluir estarmos per-
ante uma ferramenta de grande
utilidade prática na ajuda à pro-
cura de um novo emprego e na
aquisição de novas competên-
cias. Sublinharia ainda o facto
de, numa altura de grave crise
económica como a actual, esta-
mos perante uma importante
demonstração do que é a solida-
riedade europeia na luta contra o
desemprego. 

Em que casos pode intervir o
FEG? Essencialmente em duas
situações. Quando ocorram mu-
danças nos padrões do comércio
mundial, o que acontece após o
encerramento de uma grande
empresa ou da transferência de
uma fábrica para um país situa-
do fora da UE ou num contexto
como o actual de crise económi-
ca e financeira mundial. O fun-
do financia diferentes tipos de
medidas com o objectivo de aju-
dar na procura ou criação de em-
prego; na orientação profissio-

nal; na formação e reconversão
ou na promoção do empreende-
dorismo. Desde ensinar a elabo-
rar currículos e a lidar com en-
trevistas, até à aquisição de
competências técnicas de modo
a saber o que fazer depois de de-
cidirem a área onde gostariam
de trabalhar, como elaborar pla-
nos de negócios, avaliar a sua
viabilidade e procurar financia-
mento com a ajuda de uma equi-
pa de formadores. 

Mas não só. O FEG poderá
ainda conceder apoios individu-
ais, pontuais e limitados no tem-
po, como subsídios de procura
de emprego; subsídios de mobi-
lidade e subsídios de participa-
ção em acções de formação e de
aprendizagem ao longo da vida. 

É importante sublinhar que as
candidaturas a financiamentos
do FEG devem ser apresentadas
pelos Estados Membros. Por is-
so, as pessoas, organizações re-
presentativas e empresas afe-
ctadas por despedimentos que
desejem beneficiar dos montan-
tes do FEG devem contactar as
autoridades nacionais compe-
tentes.

O Fundo tem dado aos Esta-
dos-Membros a oportunidade de
agir nas regiões afetadas por
despedimentos com maior eficá-

cia do que teria sido possível
sem o seu financiamento. Mais
eficácia, mas também mais fle-
xibilidade, já que o fundo per-
mitiu dar respostas diversas aos
atuais desafios na área do em-
prego, dedicar maior atenção às
pessoas menos qualificadas e
aos candidatos com maior grau
de dificuldade na empregabili-
dade.

Na proposta para o próximo
quadro financeiro para 2014-
2020, a Comissão Europeia pro-
pôs que a UE continue a mani-
festar a sua solidariedade para
com os trabalhadores despedi-
dos e as regiões afetadas através
do FEG. Propôs igualmente
alargar o seu âmbito de aplica-
ção a outras categorias, como os
trabalhadores independentes e
os trabalhadores temporários. 

A proposta da Comissão per-
mitirá também ao FEG reagir
em caso de despedimentos em
larga escala decorrentes de cri-
ses imprevistas e de efeitos ne-
gativos de acordos comerciais
no setor agrícola, através de
apoios transitórios a agricultores
para facilitar a sua adaptação.
São propostas importantes num
período conturbado e de grave
crise como aquele que atraves-
samos e onde a União Europeia
não deixará nunca de manifestar
a sua solidariedade para com os
trabalhadores.

*Chefe interino 
da Representação 

da Comissão Europeia 
em Portugal

Como ex-aluno da UMinho
não gostei de ver os doutores
abandonarem a sessão de boas-
-vindas presidida pelo reitor. No
momento em que António Cu-
nha se preparava para discursar,
segundos depois do presidente
da Associação Académica, a de-
bandada geral dos ‘praxantes’
pintou de negro esta cerimónia
tão marcante para os novos alu-
nos.

Pelo que percebi, foi a forma
encontrada pelo Cabido de Car-
deais, presidido pelo ‘Papa’,
mostrar o desagrado pela alega-
da pressão da reitoria sobre os
alunos que praxam dentro do
campus.

Como defensor acérrimo da
boa praxe, de dinâmicas colecti-
vas de acolhimento, de activida-
des que preservem as tradições
académicas, de formas inteli-
gentes de acolher bem quem
chega, devo dizer que percebo
as preocupações de quem quer
praxar, mas discordo totalmente
da forma como foi mostrado o
desagrado.

O problema da praxe sempre
existiu. Tudo se foi resolvendo
entre a direcção da AAUM e a
reitoria. Desta vez, estalou o
verniz. E há coisas que nunca
mais serão como eram: alguém
se lembrou de dar um tiro no
bom senso e partir para uma
guerra desnecessária e fora de
tempo. Os cartuchos teriam que
ser guardados para outras lutas
estudantis. Afinal, há tanta coisa
para reclamar que, contas feitas,
a praxe, hoje, é apenas um por-
menor. Para mim, há muita gen-
te que ficou mal nesta fotografia
e não foi apenas quem promo-
veu esta acção. Há gente que
representa os estudantes que se
calou e… assobiou para o lado.

Ajudar os trabalhadores Outra vez
a praxe

Ricardo Miguel
Vasconcelos

“O Fundo tem dado aos Estados-Membros
a oportunidade de agir nas regiões
afetadas por  despedimentos com maior
eficácia do que teria sido possível sem
o seu financiamento.”

http://www.correiodominho.pt/
Crónicas2

TINOCO MARQUES
Bancário

“Essa é uma
questão que me
parece estar nas
mãos do Presidente da República 
e do próprio Conselho de Estado.
Dependerá desses dois agentes.”

MANUEL DUARTE
Comerciante

“Depende do
Presidente da
República. vai ser
Cavaco Silva e vão ser 
os portugueses a intervirem 
para resolver esse problema”.

MANUEL 
FERNANDES
Desempregado

“Acho que não.
Para mim este
problema só se resolve com
eleições antecipadas. Não temos
outra hipótese porque o Governo
não está a cumprir aquilo a que 
se comprometeu.”

MARIA FERREIRA
Cabeleireira

“Acho que não,
infelizmente. 
E também me
parece que a solução não passa por
eleições antecipadas, mas sim por
arranjar outra solução de Governo.
O país, na decadência em que está,
não aguenta agora umas eleições.”

A coligação
governamental 

vai conseguir
ultrapassar os

desentendimentos? 
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T3  em Gualtar  com
garagem individual.
Excelentes áraes. 

2310 - 75.000€

Loja em Ferreiros 
c/ 115 m2. 

Excelente investimento! 
4234 - 30.000€

T3, Nogueiró com 130 m2, todos
os quartos com  roupeiros 

embutidos , com suite, cozinha
semi equipada, garagem individual

para 2 carros. Venha conhecer.
4283 - 90.000€

Moradia individual em Lomar! 
A 2 minutos do nó A3/A11!
Habitação toda num piso! 

Sótão com 80m2 com altura total!
Zona muito calma! 

3816 - 210.000€

Loja n.º 1 em VENDAS - Braga 2008/2009/2010/2011
(Junto à Câmara Municipal de Braga)

962 742 087• 253 240 190

Conceito
Lic. AMI 8584

conceito@remax.pt • www.remax.pt/conceito
Rua de Sto. António, nº 27 4700-323 Braga.

T2 POR UM PREÇO IMBATÍVEL
Ferreiros

EXCELENTE PARA INVESTIDORES
Ferreiros

IDEAL PARA INVESTIDORES - Sé

Apartamento na Quinta dos Apóstolos,
justamente ao lado da “Bragajav”.

Cozinha equipada e mobilada. 
Bastante luminosidade natural. 

Uma oportunidade a merecer 
a sua atenção…

Preço: 25.500€
Id: 122811021-232

Apartamento T1 em bom estado
de conservação. Boa exposição

solar e boas vistas.

Preço: 37.500€
Id:122811049-270

Apartamento T3 próximo do
Mercado Municipal e dos

Bombeiros Voluntários. 
Sem elevador e com lugar 

de garagem. 

Preço: 39.900€
Id:122811023-87

BB AA II XX AA   DD EE   PP RR EE ÇÇ OO

BB AA II XX AA   DD EE   PP RR EE ÇÇ OO
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MORADIA DE LUXO TERREA – ESPORÕES
Arquitectura moderna, grande piscina, acabamentos em excelentes materiais, 5 suites,

ar condicionado inverter, asp. central, alarme, preparada para domotica, terreno com 3000m2.
(Ref.ª M446)                           POSSIBILIDADE DE PERMUTA

SE TEM 
APARTAMENTOS 

OU MORADIAS PARA
VENDA OU 

ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.

TEMOS CLIENTES 
EM CARTEIRA.

VENDAS
T1 Lamaçães remodelado...........................62,500€
T2 Alberto Sampaio. .......................................65,000€
T2 Centro, remodelado, gar .......................75,000€
T2 São Vicente ...............................................110,000€
T2 Sé, gar, terraço.......................................111,500€
T3 Tribunal, gar. 2 carros............................83,500€
T3 Nogueira remodelado .............................67,000€
T3 Areal ................................................................69,500€
T3 S.Lázaro,remod,2 garg...........................80,000€
T3 Lamaçães, gar............................................85,000€
T3 São Vicente ..................................................75,000€
T3 S.vicente,duplex, garg..............................85,000€
T3 São Victor .....................................................85,000€
T3 Maximinos,remod,duplex .......................93,000€
T3 Centro,remodelado ...............................107,000€
T4 São Victor .....................................................95,000€

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

www.inomi.pt
geral@inomi.pt

960 050 509 • 253 270 853

MORADIA DE LUXO TÉRREA
ESPORÕES

Arquitectura moderna, 
grande piscina, acabamentos em
excelentes materiais, 5 suites, ar
condicionado inverter, aspiração
central, alarme, preparada para

domotica, terreno com 3000m2.
(Ref.ª M446)                           

POSSIBILIDADE DE PERMUTA

ARRENDAMENTOS  
926 014 179

T1 Areal (Retail Center), cond. inc. ...................................190€
T1+1 Areal (Retail Center), cond. inc. .............................225€
T1 Srª Branca, gar., cond. inc. ............................................250€
T2 S.Vicente, lugar gar., cond. inc. ....................................300€
T2 Sé, mob., terraço, elec., cond. inc. ..............................450€
T3 S.Vicente, g.ind, cond. inc. ...............................................275€
T3 São Lázaro, g.ind, cond. inc............................................290€
T3 S.Vicente, g.ind., cond. inc. ..............................................300€
T3 St.ª Tecla, tribunal ..............................................................320€
T3 S. Vicente, g.ind, cond. inc. .............................................315€
T3 Lamaçães, gar., cond. inc. ..............................................350€
T3 St.ª Tecla, mob., equip., cond. inc. ...............................340€
T3 St.ª Tecla, mob., gar., cond. inc. ...................................350€
T3 Duplex S.Vicente, g.ind......................................................350€
T4 S.Lázaro...................................................................................450€
Moradia T3, Nogueira, Ind., mob........................................900€
Armazém 117,40m2, Lomar..............................................420€
Escritório 48,50m2, Av. Liberdade...................................185€

MORADIA GAVETO – FRAIÃO
Moradia de luxo, tipo T4 + salão, 2 suites, aquecimento central, aspiração central,

ar condicionado, estores eléctricos, fogão de sala, piscina interior, ginásio, alarme, painéis 
solares, sala de cinema, jardim. Boa exposição solar.       (Ref.ª M371)   450.000€

MORADIA BANDA – REAL
Tipo T4, lareira, lavandaria, quintal com

churrasqueira.Boa exposição solar.
(Ref.ª M443)

Alvará n.º 4911

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

E.mail: nortinloc@iol.pt

FREITAS COSTA
& FILHOS, SA

Construção Civil e Obras Públicas

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

T3 – Alameda Maria da Fonte, c/ gar. .......................275€

T2 – Alameda Maria da Fonte ....................................235€

AMARELA
Armazém – Lug. do Quinteiro, c/ 160m2...................350€

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

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

NAIA
T1+1 – NOVO - Rua Padre Francisco Marques...........300€

T2 – NOVO - Rua Padre Francisco Marques ...............375€

T3 – NOVO - Rua Padre Francisco Marques ...............450€

MAXIMINOS
T2+1 – Praceta Escola do Magistério n.º 9 c/gar......300€

T2 – Travessa do Cruzeiro, n.º 4 c/ gar......................250€

T1 – Rua do Cruzeiro n.º 188 .....................................225€

Loja – Rua do Cruzeiro, c/ 100m2..............................250€

Loja – Praceta Escola do Magistério ..........................300€

Loja – Rua Padre Cruz n.º 228....................................400€

Loja – Rua Padre Cruz n.º 306....................................350€

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

ARRENDAMENTOS

ESCRITÓRIOS
Avenida da República

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

saserino@hotmail.com
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COMPRO AUTOMÓVEIS
A DINHEIRO

Liquidamos financiamentos.
DESLOCAÇÕES AO DOMICÍLIO.

Tlm. 939 872 206

VENDE-SE
Apartamento T3

S. Vicente, 10.º andar, 

pavimento em madeira,

varanda e garagem.

Valor: 65.000€
Tlf. 913 346 659 - 253 656 398

Vende-se 
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€
T0 – UM – Mobilado, garag. - Ang. 7619 ........................................275€
T1 – Continente – Gar. ind. - Ang. 7516..........................................240€
T2 – S. Victor – Mobilado c/ garagem - Ang. 1199 .................350€
Moradia - Gualtar - Térrea -  Ang. 7679 ......................................1.000€

CONDOMÍNIO INCLUÍDO

T3 Av. João XXI
Remodelado, 
boas áreas, 
garagem.

Ang. 7674 107.000€

Nogueira
Moradia Individual

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

roupeiros, garagem.
Ang. 7678                  285.000€

VENDO LOTES
Moure 

Póvoa de Lanhoso 
2.500m2 - 62.500€           

Castelo P.Lanhoso 
1.200m2 - 42.500€

tlm: 926 014 168

Empresa do sector Construções da Região de Braga
pretende admitir:

Engenheiro Civil (m/f) (SHST)

REQUISITOS:
- CAP  de SHST com experiencia;
- Conhecimentos em Medição, Orçamentação,

plataformas eletrónicas de contratação publica,
Planeamento e Gestão de Empreitadas;

- Conhecimentos de Microsoft Project e Auto Cad;
- Conhecimentos de Legislação relativa à atividade;
- Facilidade de comunicação verbal;
- Bom relacionamento interpessoal 

e gosto pelo trabalho de equipa;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Capacidade para trabalhar com autonomia, 

pró-atividade e rigor;
- Carta de condução.

Engenheiro Civil CAP (SHST) (m/f)

Enviar currículo para marijobellda@gmail.com
Ou contactar 927972241

VENDO
Moradia em Banda T4

NOVA
Arquitectura moderna, 

2 suites em Nogueira.

230.000€
Possibilidade de Permuta 

tlm: 926014168

SENHORA
OFERECE-SE para

efectuar tarefas 

domésticas em casas

particulares. 

Na zona Sul de Braga.

Tlm. 915 845 936

ADMITE-SE 

SERRALHEIRO 
DE ALUMÍNIO

- Experiência em fabrico
e colocação.

- Disponibilidade imediata
Resposta ao n.º 1072

ou tlf. 253 621 340

VENDE-SE T3 LAMAÇÃES
MOBILADO

PINTADO RECENTEMENTE
BOAS ÁREAS

BOM PARA ARRENDAMENTO
GARAGEM INDIVIDUAL

64000€
916 182 773 / 965 505 697

OPORTUNIDADE - INVESTIDORES
INVESTIMENTO A PARTIR DE

40.000€

RENTABILIDADE DE 18%/ANO
SEM QUALQUER TIPO DE RISCO

DECISÕES E SOLUÇÕES
916 182 773 / 965 505 697

QUER VENDER A SUA CASA?
NECESSITA DE DINHEIRO?

PARTICULARES E EMPRESAS
APRESENTAMOS PROPOSTA

40% A 50% DO
VALOR DE MERCADO

CASAS, LOJAS, TERRENOS, ETC
916 182 773 / 965 505 697

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Técnico/a Auxiliar de Saúde.

Técnico/a Auxiliar de Farmácia.

Técnico/a Auxiliar de Fisioterapia.

Assistente de Medicina Dentária.

Agente em Geriatria.

253 273 165 / 960 459 932
atlascoop.braga@gmail.com

www.atlascoop.net

A empresa nossa cliente está ligada ao sector de turismo, através da realização
de eventos nacionais e internacionais. Consciente da contínua importância do
desenvolvimento de uma estratégia de comunicação, admite para a sua Sede:

Gestor(a) Comunicação e Marketing
(M/F)

Reportando directamente à Gerência, os(as)
candidatos(as) deverão possuir o seguinte perfil: 

•  Habilitações literárias ao nível da licenciatura Marketing, 

Ciências da Comunicação ou afins;

•  Experiência profissional relevante mínima de 3 anos;

•  Conhecimento de Comunicação, Marketing e Gestão de Redes Sociais;

•  Boas competências de negociação;

•  Metódico(a) e organizado(a).

•  Gosto pelo trabalho em equipa;

•  Boas competências de relação interpessoal;

•  Bons conhecimentos línguas Inglesa, Espanhola e Francesa;

•  Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador;

•  Morada na região metropolitana de Braga;

Oferece-se:
•  Oportunidade de desenvolvimento de carreira e valorização profissional;

•  Remuneração fixa e variável de acordo com perfil apresentado;

•  Regalias em vigor na empresa para a função.

Envie o seu CV detalhado com foto actual (preferencialmente) para o e-mail:

recrutamento@oficinadecompetencias.pt

ou para: 

Oficina de Competências
IEMinho - Instituto Empresarial do Minho
Lugar de Casal | Soutelo 
4730-575 Vila Verde

Tel: 253 320 017  |  Fax. 253 320 050

T3 varanda, 2 casas
de banho, garagem ind.
Rua do Fujacal (Braga)

250€

T2 c/ lugar de garagem
São Vicente( Braga)

225€

Vendo sofá cama
e sofá individual estofos

à escolha 350€

Favor ligar para o 
tlm. 927562704

VENDO T3 
Remodelado

c/garagem individual.

Local calmo. 

67.000€
tlm: 926 014 168

ARRENDAMOS

VENDEMOS

T1 Mobilado B.Parque 265€c/cond.
T1 Lamaçães . . . . . . . . . .225€ g.ind.
T1 B. Parque c/elect  . . . .230€ g.ind
T1+1 B. Parque c/elect. 275€ c/cond
T1 Centro C/ elect  . . . .260€ c/cond.
T2+1 Av. Liberdade.c/elec  . . . .270€ 
T2 Areal  . . . . . . . . . . . .250€ c/cond.
T2+1 Mobi Ar Condici  .350€ c/cond. 
T2 Mob. B. Sequeira  . .300€ c/cond.
T2 Fraião c/electrd  . . . .350€ g. ind.
T3 S. Vicente aq. C.electr…400€  g.i.
T3Maximinos c/elect  . .300€ c/cond.
T3 Carandá . . . . . . . . . .275€ c/cond.
Vivenda Alívio – Nova  . . . . . . .650€

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

completo. Garagem para 
4 viaturas. Excelentes acab.

Visite - Preço: 140.000€

LOTES EM FRAIÃO
Vivendas individuais, gavetos e

bandas. Desde: 65.000€

Irmãos Oliveira Moreira
Med. Imo. Lda.

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

ARRENDA
FÃO, ESPOSENDE

VIVENDA P/ FÉRIAS
500€/semana

T0 Mobilado, U.M., lug. gar. 280€
T1, com aquecimento central, placa e
forno, Rua Padre António Vieira 230€
T2 Lamaçães Frente à Makro,
gar. ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . .350€
T2 Nogueira, com aquec. central,
gar. ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . .325€
T2 R. Padre António Vieira,
gar. ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . .290€
T3 Mobilado, Junto à Esc. Alberto
Sampaio, gar. ind . . . . . . . . . . .325€
T3 Areal com gar. ind.  . . . . . .265€
T3 Mobilado Lamaçães,
c/ garagem individual  . . . . . . .600€
Diversos apartamentos 

e áreas comerciais

VENDE-SE
ou ALUGA-SE

Bom preço.

Lojas de 18 e 33 m2.

C.C. Bragashopping.

Tlm. 967 525 136

URGENTE!!!
Empresa aberta 

recentemente em Braga
necesita

de 5 pessoas
VÁRIOS 

DEPARTAMENTOS
- Entrada imediata (M/F)

- Não é necessária 
experiencia, formação a

cargo da empresa.
253062385
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Rua da Bicainha, n.º 1-  4705-630 - TEBOSA - BRAGA
Tlf. 253 673 201 - Tlm. 917 641 432 - Abertos ao sábado e Domingo

Compra e Venda de Automóveis Usados

de: Rui Faria - www.standruifaria.com

OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 TD INTERCOOLER - ALARME, JE, VE, DA, TA, FN, ETC. BARATO  . . . .1994
CITROEN XSARA 1.4 I - CINZA PRATA - JE, VE, AC, DA, FC, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
RENAULT CLIO 1.2 16V 5 LUGARES - CINZA PRATA - VE, ESP. ELECT., JE, DA, RAD CD´S, ETC.  . .2002
OPEL CORSA 1.2 N - JOY - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, 64.000Kms, C/ LIVROS  . . . . . . . . . . . . .02/2008
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI GENERATION NACIONAL - PRATA - AC AUT., VE, FC, DA, JE,
C/ LIVRO REVISÕES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10/2002
VW GOLF IV 1.4 CONF - VERDE - JE, VE, FC, DA, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1998
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
AUDI A3 1.6 SPORT - CINZA PRATA - AC AUT., ALARME, JE, VE, FC, DA ETC., SISTEMA GPL  . .12/1996
VOLVO S40 1.9D - CINZA PRATA - EST. PELE, AC, ABS, VE, JE, DA, FC, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
ROVER 45 CON. - AZUL - ABS, AC, DA, FC, VE, JE, ETC., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/2001
VOLVO 460 - CINZA - AC, ABS, VE, FC, JE, TA, FN, 1.350€, SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
TOYOTA COROLLA  1.3 LUNA - PRETO, SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
PEUGEOT 106 1.5D OPEN - AZUL VE, FC, FN, BANCOS DESPORTIVOS, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
VW PASSAT 1.9 TDI VARIANT - PRETA JE, DA, VE, FC, FN, TA, ABS, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
OPEL ASTRA 1.4 SELECTION - CINZA AC, ABS, JE, ESP., VE, RCD, LIVRO REVISÕES,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS - CINZA AC, ABS, CT, JE, VE, FC, FN, ESP. PELE, SISTEMA GPL  . . . .2001 
R. CLIO 1.2 AUTENTIQUE - CINZA ABS, VE, FC, JE, etc., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
NISSAN ALMERA 1.5 COMFORT - PRETO AC, ABS, VE, FC, FN, DA, ESP. ELE., JE,ETC.,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

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

COM OUTRAS VIATURAS EM STOCK

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

VW BEETLE 1.4 TOP
CABRIO - 2008

Nacional • C/ garantia
Preço: 13.990€

OPEL CORSA 1.3 CDTI
VAN - 2009

C/ extras + A.C. • IVA Dedutível
Preço: 7.350€

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

Preço: 20.900€

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
LANCIA DELTA 1.6 MJET

ORO - 2009
Nacional • C/t/extras 

Preço: 17.500€

MERCEDES A180 CDI
AVANTGARD - 2005

C/ t/ extras • Nacional
• Preço: 11.900€

MERCEDES S 320CDI
2000• C/t/ extras + TV • Nacional

Preço: 12.990€

OPEL ASTRA CARAVAN
1.3 CDTI (90cv) - 2008

C/t/extras • Nacional •Preço: 9.900€

PEUGEOT 407SW 1.6 HDI
110CV WIPCOM - 2009

C/t/ extras + GPS • Tecto panorâm.
• Preço:14.900€

NISSAN MICRA 1.2 VISIA
2008 • C/ AC + extras • Nacional

Preço: 5.990€

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

Preço: 11.900€

MERCEDES S 350TD
1996 • C/t/extras 
Preço: 10.900€

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

Preço: 69.900€

AUDI A4 1.8T CABRIO
2005

Nacional • 50.000Kms• C/extras
Preço: 18.950€

PEUGEOT 206 XT 5P
2002

C/ extras + AC e JE
Preço: 3.300€

NISSAN QASHQAI 2.0 
DCI TEKNA 150CV

2007 • C/t/extras • Nacional
Preço: 17.990€

Rua dos Chãos, n.º 76 - 1.º andar (junto à Pastelaria Cabanelas)
tlm. 935 232 085 • 966 085 354

OURO • PRATA • RELÓGIOS

COMPROVE: 10Gr DE OURO 
PORTUGUÊS - 300€

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

Seat Altea XL 1.6 Tdi 90cv COPA 2011                             Renault Megane Sport Tourer 1.5 Dci 90cv 2009                 Audi A4 Avant 2.0 Tdi Cr 143cv Sport Full 2008                Mercedes C 220 Cdi Station 170cv Aut. AMG Full 2008

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

GARANTIA ATÉ 24 MESES SEM LIMITE DE KMS
ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Audi Q5 2.0 Tdi CR 170cv Quattro Sport - Bi-Xenon com Led Diurno, Cortinas, Bancos desportivos em Pele/Alcantara, Sensores, Cruise Control + Extras  . . . . .Nacional 2009  . . . . .Sob Consulta

Audi A4 Avant 2.0 Tdi Cr 143cv Sport - Full Extras, Bi-Xenon com Led Diurno, GPS Mmi, Cortinas, Camara Marcha Trás, Pele, Gancho Reboque  . . . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . . .23.900€

Audi A3 SportBack 2.0 Tdi Cr 140cv Sport - JLL, ACA, Airbags, FCC, FN, Radio Mp3, CB, + extras - Apenas 46 Mil Km, Novo Modelo, Common Rail  . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . .Sob Consulta

Audi A4 1.9 Tdi 130cv Sport - JLL, AC, CB, FN, ABS, DA, VE - Apenas 70 mil Km - 1 Registo - Versão Sport Cx 6 Velocidades + extras  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2003  . . . . . . . .18.000€

Audi A3 1.9 Tdi 130cv Sport - JLL, AC Auto, Radio CD, Xenon, Air Bags, Bancos Recaro em Pele Aquecidos, + extras - Selo de 33 euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001  . . . . . . . . .9.500€

Hyundai Coupé 1.6 16v FX - ABS, Ar Condicionado, Bancos Desportivos em Pele/Tecido, JLL, FN, Radio MP3, DA, Alarme, CB, AirBags + Extras  . . . . . . . . . . .Nacioanl 2006  . . . . . . . . .8,990€

Lancia Lybra 1.9 Jtd 105cv - Radio Cd, ACA, AirBags, ABS, FN, VE, FCC, JLL, Bancos Alcantara + Extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2001  . . . . . . . . .5.500€

Mercedes C 220 Cdi SW 170cv CX Aut. AMG - Full Extras + GPS Command, Bi-Xenon, Pele, Pack AMG, Patilhas no Volante Tipo F1, Tecto de Abrir, DVD . . . . .Nacional 2008  . . . . . . . .28.900€

Mercedes C 200 Diesel Elegance - Pele, Tecto de Abrir, Ar Condicionado, VE, AirBags, FC, JLL, ABS ---- FULL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 1996  . . . . . . . . .6.800€

Opel Astra J 1.7 Cdti 125cv Cosmo - Novo Modelo, Versão Cosmo com motor 1.7 de 125 cv - JLL, Pele/Tecido, Sensores de Luz e Chuva + Extras  . . . . . . . . .Nacional 2010  . . . . . . . .16,900€

Opel Corsa 1.7 Dti Elegance - JLL, Ar Condicionado, VE, FCC, Alarme, Direcção Assistida, Radio CD, Air Bags + extras - 5 Portas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2002  . . . . . . . . .5.000€

Opel Astra 1.7 TD Club 5 portas - JLL, Direcção Assistida, Airbags, Radio, Alarme, Fecho Central Comando, Vidros eléctricos + extras - Apenas 140 mil Km  . . . . . . .1998/12  . . . . . .Bom Preço

Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Sport - JLL 17, Tecto Panorâmico, ACA, ABS, Cruise Control, AirBags, Sensor de Luz e Chuva, 4 VE + Extras  . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2008  . . . . . . . .13.990€

Porsche 996 (911 Carrera) Cabrio - Full Extras - JLL 18", GPS, Bancos em pele, eléctricos com memoria e aquecidos, HardTop, Xenon, CD, ACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998  . . . . . . . .34,000€

Renault Laguna 2.0 Dci Dynamique S Champion RS - Full Extras, GPS, Kit Telemovel, Bluetooth, Vidors Escurecidos, Pele/Tecido, Bi-Xenon, Sensores  . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . .Sob Consulta

Renault Megane Sport Tourer 1.5 Dci ECO2 90cv Dynamique - VE, JLL, FN, ABS, Radio Mp3, Cruise Control, AC, CB, Airbags + Extras - Novo Modelo  . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . . .13.990€

Renault Laguna 2.2 Diesel - Direcção Assistida, Fecho Central Comando - Radio - Bom estado geral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995  . . . . . . . . .2.000€

Seat Altea XL 1.6 Tdi COPA - Radio MP3, JLL, Ar Condicionado Auto, FN, AirBags, CB, + Extras -- Apenas 30 Mil Km - Versão COPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2011  . . . . . . . .18,500€

Toyota Avensis SW 2.0 D4D 126cv - Novo Modelo - ACA, JLL, Sensores, Radio CD, Cruise Control, Garantia de Fábrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nacional 2009  . . . . . . . .19.500€

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

932 302 332

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS

2007 - 7750€ 2002 - 5500€

2001 - 6000€ 2006 - 13000€

TOYOTA YARIS 1.0VVTI FORD FOCUS 1.8 TDCI SW 

JEEP GRAND CHEROKEE
3.1 TD LIMITED

NISSAN D22 CD



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

PNEUS ÁGUIA

LOJA 1: Rua Ponte de Rodas, n.º 259 • Caldelas - Amares - tlf. 253 361 979
LOJA 2: Rua Eng.º João Teixeira da Silva, N.º 17 • Braga - tlf. 253 613 091
LOJA 3: Parque da Ponte, R. do Pinhal, Lugar de Caldas -  Sequeira - Braga • tlf. 253 287 677
LOJA 4: Lot. de Painçães, Lote 3-4-5, Paço Vedro de Magalhães - Ponte da Barca • tlf. 258 453 219

• PNEUS NOVOS E USADOS
a Bom Preço
• ALINHAMENTO 

DE DIRECÇÕES
ESTAMOS AO SEU DISPÔR NAS LOJAS:
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automóveis

OPEL                 INSIGNIA S TOURER 2.0CDTI COSMO 160CV                  2012       38.800€
FORD                FOCUS SW 1.6TDCI TITANIUM  109CV                             2008       13.800€
RENAULT          CLIO III 1.5DCI VAN DYNAMIQUE                                    2008       7.800€
VW POLO         1.6TDI TRENDLINE 75CV                                                  2010       13.800€
SEAT IBIZA        1.4TDI REFERENTE ECOMOTIVE                                       2010       11.800€
FORD FIESTA    1.4TDCI TREND 68CV                                                       2011       11.800€
BMW 320D       TOURING SPORT 177CV GPS + TEA                                2008       23.800€
OPEL ASTRA     H CARAVAN 1.7CDTI EDITION 125CV /                             2008       12.800€
CITROËN C1     1.0 SX AIRDREAM 68CV                                                  2008         6.800€
BMW SERIE1    118D SPORT 143CV                                                         2007       17.800€
SEAT IBIZA        ST 1.6 TDI 90CV COPA                                                     2011       16.800€

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
TODAS VIATURAS NACIONAIS

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

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

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

1999    VW PASSAT 1.9TDI 110CV         PROMOÇÃO OFERTA REVISÃO COMPLETA E SEGURO 1 ANO         6.000€

2002    PEUGEOT 307 1.4 16V               AC, DAB, CB, DA, JE, FN, FCC, RCD, RE,4*VE, VMF               4.900€

2003    OPEL CORSA 1.2 ELEGANCE       MUITO ESTIMADO, VE, FCC, RCD, DA, PM CINZA PRATA      4.000€

2002    VW GOLF 4 FULL EXTRAS          AC, DA, RCD, BD, VD, FN, FC, RE, BD, BR, VMF                     4.900€

2001    R.LAGUNA BREAK 1.9DCI           120CV, 6VEL.  ACA, DA, 4XVE, RE, RCD, CB, CONTR. TRACÇÃO   6.900€

2000    RENAULT SCENIC 1.4 16V          PELE, ACA, DA, RCD, ABS, BR, PM, VE, FN, C. BORDO         4.200€

2008    OPEL CORSA 1.3 CDTI VAN        AC, DAB, DA, RCD, FCC, RE, VE  +EXTRAS                           6.700€

2008    RENAULT KANGOO 1.5DCI          IVA DEDUTIVEL , VARIOS EXTRAS, COMO NOVO                   4.900€

2006    OPEL COMBO 1.3 CDTI               *****COMO NOVO, VARIOS EXTRAS*****                          4.400€

MAIS VIATURAS EM STOCK - CONSULTE-NOS  

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

GrandFormula Automóveis

ABERTO AO FIM DE SEMANA

Mini Cooper D (Diesel) T. Extras 
+ Tecto Panor. - 2009 - 16000.00€

Ford Fiesta 1.6 TDCi Sport - 2010
(Diesel) Igual a Novo - 14000.00€

Smart ForTwo CDi Cabrio
Muito Estimado (Diesel)

5750.00€

Seat Ibiza 1.4 TDi Sport Coupe
Ano: 2009 (Diesel) 43000Kms

10500.00€

ROCKET-CAR
Av. Paulo Felisberto 358 Arcozelo Barcelos

Tel: 253 894 438 | Tlm: 968 953 801
www.rocket-car.pt |rocket-car@sapo.pt

PREÇOS IMBATÍVEIS - GARANTIA TOTAL DE 1 ANO
FINANCIAMENTOS COM AS MELHORES  CONDIÇÕES

SOMOS NÓS A SUA MELHOR OPÇÃO…

VW GOLF VI 1.6 TDI CONFORTLINE
80000KMS - 16.390€

OPEL ASTRA 1.3 CDTI 
ELEGANCE 79000KMS - 10990€ 

DIESEL - 2010 DIESEL - 2009

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

PREÇO: 24.999€PREÇO: 13499€
FORD 

FOCUS 
1.6 TDCI
SPORT 

STATION 
ANO: 2008PREÇO: 11.800€

MERCEDES
E220 
CDI 

STATION 
ANO: 2003 PREÇO: 15.499€

RENAULT
MEGANE
1.5 DCI 

ANO: 2009

MERCEDES
CLK 220

CDI
ANO: 2006

90.000KMS 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

Faça-nos uma visita, temos todo 
o tipo de viaturas SEMI-NOVAS e USADAS, com 
assistência pós-venda. FAZEMOS SEGUROS.

estamos na Av.ª dos Extremos. n.º 29, R/C
Gondizalves (Amarela) - BRAGA

tlf. 253 286 598 • tlm. 966 130 496
nandocar2004@hotmail.com

www.antena-minho.pt

REPORTAGEM
917 202 417
INFORME PARA ANDAR INFORMADO

Rua Padre António Vieira, n.º 64 - 4710-412 BRAGA
(junto à Torre Europa) • tlf. 253 253 095

E-mail: ecbraguesa@hotmail.com

CARTAS LOW COST
HORÁRIOS: DIURNOS e NOCTURNOS

Transporte gratuito de alunos 
para as aulas teóricas

Nova Gerência de JOSÉ FERREIRA
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TULHAS
Soc. Med. Imobiliária, Lda.

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

AMI 1528 • www.tulhas.com

T2 Ferreiros c/condom  . . . . . . . . . . .215€
T2+1 S.Lázaro c/terraço  . . . . . . . . ..225€
T1 Bragaparque c/condom.  . . . . . . .225€
T2 C.Lobato c/condom  . . . . . . . . . . .235€
T1 Continente c/ condom . . . . . . . . .260€
T1 Makro Mobilado c/condom . . . . .295€
T2+1 Junto  BP bombeiros  . . . . . . .250€
T2+1 Alameda fujacal  . . . . . . . . . . .230€
T3 Intermache c/condom  . . . . . . . . .250€
T3 Próximo P.Exposições  . . . . . . . . .280€
T3 S.Vicente C/condom  . . . . . . . . . .285€
T2 C.Lobato c/condom  . . . . . . . . . . .250€
T2 Prox Bragaparque c/cond.  . . . . .275€
T2 Maximinos c/condom  . . . . . . . . .275€
T2 Ao lado Universidade mob . . . . .360€

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE 
T2+1 Todo mobilado 

com ar condicionado 350€

T3 Maximinos 
Com electrodomésticos

300€
Contactos: 967 113 845

PSICÓLOGA
TARÓLOGA

Lute pelo seu amor
Desporto • Negócios

• Saúde • Limpeza espiritual

aliette1950@hotmail.com
961 792 413

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

ARRENDA-SE 
T2 Mobilado

Perto da estação de comboios - 300€
T2 Lamaçães

Com garagem individual - 275€

Professor DIBA

Vidente - Médium - Curandeiro
Vem de uma grande família de astrólogos.
ESPECIALISTA EM PROBLEMAS DE AMOR

Se o(a) companheiro/a quiser ou já o deixou venha ter comigo.
Ele(a) voltará na mesma semana. Sucesso em todos os domínios:
Amor, dinheiro, saúde, emegrecimento, impotência sexual, inveja,

sorte no jogo. Protecção contra o mal, atração de clientes, etc.
Todos os meus clientes têm tido sucesso e estão muito satisfeitos.

Já ajudei muita gente, todos têm sucesso. Venha ter comigo
e também ficará satisfeito(a) .

NÃO SOFRA MAIS - 100% GARANTIDO
Consultas todos os dias das 9h00 às 21h00

tlm. 965 091 915 - 253 161 151 (Junto ao Hotel Turismo - Braga)

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...
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Tribunal Judicial
de Braga
2.º Juízo Cível

Processo: 6144/12.9TBBRG
Interdição/Inabilitação
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria da Conceição
Ferreira Machado

Nos autos acima identificados, correm
éditos de 30 dias, contados da data da
segunda e última publicação do anúncio,
citando: Requerido: Maria da Concei-
ção Ferreira Machado, filho(a) de João
Machado e de Maria da Conceição
Ferreira, estado civil: Solteiro, nascido(a)
em 21-07-1933, domicílio: Casa de
Saúde do Bom Jesus, Rua Dr. António
Alves Palha, N.º 2, Nogueiró, 4715-308
Braga, com última residência conhecida
na(s) morada(s) indicada(s) para, no
prazo de 30 dias, decorrido que seja o
dos éditos, contestar, querendo, a acção,
com a cominação de que a falta de con-
testação não importa a confissão dos fac-
tos articulados pelo(s) autor(es) e que em
substância o pedido consiste: ser a
requerida Maria da Conceição Ferreira
Machado, ser declarada interdita de
reger a sua pessoa e bens, nomean-
do-se-lhe tutor o Senhor Diretor da Casa
de Saúde do Bom Jesus, tudo como mel-
hor consta do duplicado da petição inicial
que se encontra nesta Secretaria, à dis-
posição do citando.

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

N/Referência: 10889253
Data: 14-09-2012

O Juiz de Direito,
João Miguel Vieira de Sousa

O Oficial de Justiça,
Deolinda Sá

Notas:

•    Solicita-se que na resposta seja indi-
cada a referência deste documento.

•    As férias judiciais decorrem de 22 de

Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de

Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 1

a 31 de Agosto. 

•    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.

Anúncio
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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

1⁄2 PRÉDIO URBANO 
EM GUIMARÃES

PROCESSO:
Guimarães - Tribunal Judicial 
– Juízo e Execução Processo

N.º 852/10.6TBGMR

EXECUTADO(S)
Carla Manuela Machado Rocha e

Francisco Ricardo Pinheiro Ribeiro

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

LOTE ÚNICO
1/2 do Prédio Urbano – composto por
casa de r/c, primeiro andar e logra-
douro, sito no Lugar da Cabreira,
freguesia de Gondar, concelho de
Guimarães. Descrito na 2.ª Conser-
vatória do Registo Predial de Gui-
marães sob o número 479/Gondar e
inscrito na respectiva matriz predial
urbana pelo artigo 464.

VALOR BASE
São aceites propostas não

inferiores a 70% do valor base
82.857,14 €

VALOR MÍNIMO DAS PROPOSTAS
58.000 €

APRESENTAÇÃO  DE PROPOSTAS
As propostas são apresentadas em
carta fechada até às 14:00 horas
(catorze horas) do dia 15 de Outubro
de 2012, na secretaria do Juízo de
Execução do tribunal de Guimarães,
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 correspondente a 5% 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.

FIEL DEPOSITÁRIO
Os executados

O Solicitador
Isabel Vaz Miranda

ANÚNCIO
VENDA EM PROCESSO

EXECUTIVO 

VENDO T4
S. Lázaro

2 suites, + 1 wc, 
terraço c/ churrasqueira,

garagem 2 carros. 
Bom preço. VISITE.

Tlm. 912 337 200

ARRENDA-SE
Pequena vivenda 

geminada, tipo T2, 

em Priscos.

Preço: 200€/mês
tlf. 253 671 429

tlm. 964 897 904 

ALUGA-SE
Em Braga.

Loja para qualquer 

ramo comercial. 

Com 85m2, ao lado da

Universidade do Minho.

Tlm. 913 896 450

CENTRO
DE EMPREGO

DE BRAGA
Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127

4700-224 Braga

tlf. 253 606 700

e-mail: cte.braga@iefp.pt

Técnico Vendas 587818538 A Tempo Completo,  para vendas na área das telecomunicações Braga
Fresador 587824072 A Tempo Completo, Com experiência Braga
Costureira 587834946 A Tempo Completo, com experiência em amostras Braga
Eletricista Auto 587837672 A Tempo Completo, com conhecimento de manutençao eletrica e eletronica Braga
Encarregado Construção Civil 587839001 A Tempo Completo, Inspeção de pintura Braga
Operador Máquinas CNC 587839146 A Tempo Completo, com experiência em maquinas de 3 e 5 eixos Braga
Dietista 587847766 A Tempo Completo, com experiência Braga
Cozinheiro 587849563 A Tempo Completo, com experiência Braga
Esteticista 587855064 A Tempo Completo, com experiência Braga
Chapeiro 587859303 A Tempo Completo, com experiência Braga
Soldador 587860588 A Tempo Completo, com experiência em soldadura com eletrodos Braga
Vendedor 587860618 A Tempo Completo, com experiência Braga
Canalizador 587860863 A Tempo Completo, com experiência Braga
Padeiro 587860866 A Tempo Completo, com experiência Braga
Esteticista 587861744 A Tempo Completo, com experiência Braga
Torneiro Mecânico 587862182 A Tempo Completo, com experiência Vila verde
Pintor 587862523 A Tempo Completo, com experiência Braga
Agricultor 587862684 A Tempo Completo, com experiência Braga
Engenheiro Civil 587862685 A Tempo Completo, com experiência Braga
Soldador 587863131 A Tempo Completo, com experiência Braga

Nome
da Profissão

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

Nº Oferta
Nome da Freguesia/

/Concelho a que respeita
o Posto Trabalho a 

ser preenchido

OFERTA DE EMPREGO

BANCO DE RECOLHA E TROCA
DE MANUAIS ESCOLARES
Se tem manuais escolares até ao 12.º ano 

com 3 anos máximo, ligue-nos ou passe por cá,
poderá também inscrever-se na base de dados 
para trocar os que não necessita, por outros.

Estão também abertas inscrições para o ano de
2012/13 gratuitas.

Centro de Estudo P. Braga - Rua S. Vicente 22 - Braga
(Largo dos Penedos) - 931 741 321 - 253 264 555

VENDO
APARTAMENTO T3 
Sem garagem perto do

Intermaché/Lomar.

Mobilado e com 

electrodomésticos. 

Particular -  916 899 259

DIESEL
Peugeot 406 Coupé

Pinifarina
2.2 HDI, Preto, final de

2001 Nacional. Impecável
6.900€

tlm: 969 060 901

PASSA-SE
CAFÉ

Junto a Escola.

Motivo: Retirada. 

Tlm. 965 795 662



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

MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE

ANTÓNIO RICARDO DA
SILVA RODRIGUES (Popey)

A família comunica que a celebração da Missa de Aniversário Natalício em
memória do seu ente querido, se realiza, no próximo dia 23, pelas 9.00 horas,
na Igreja de S. Miguel-O-Anjo,

Braga, 20 de Setembro de 2012                                               A FAMÍLIA

(20-09-1961 - 20-09-2012)

Filho Querido
Hoje é o teu Aniversário.

Alguma coisa está a acontecer,
Olhei para o Céu, vi o teu lindo rosto aparecer.

Voltei a olhar...
O Sol sumiu, a Lua partiu,

Um Anjinho apareceu,
Não tens que te preocupar,

Pois o nosso Amor por ti é eterno.
Dos teus Pais

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA EM BRAGA

Dr. ANTÓNIO GONÇALVES FERREIRA
A Administração, Gerência, Direcção Clínica, Funcio-

nários e Colaboradores reconhecidamente agradece a
todas as pessoas, que se dignaram participar nas cerimó-
nias fúnebres do Dr. ANTÓNIO GONÇALVES FERREIRA.

Aproveita o ensejo para comunicar que em sufrágio da
sua alma será celebrada Missa de 7.º dia, amanhã, sexta-
-feira, dia 21, às 18,30 horas, na Igreja de S. Victor.

Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir a este acto religioso.

Braga, 20 de Setembro de 2012
A Clínica

CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA
DE SANTA TECLA

MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

MARIA ZIZA RIBEIRO PEIXOTO
DE MAGALHÃES

Seus filhos, participam a todas as pessoas das suas relações e
amizade, que mandam celebrar Missa de 1.º Aniversário de fale-
cimento pelo eterno descanso da sua ente querida,  MARIA ZIZA
RIBEIRO PEIXOTO DE MAGALHÃES, amanhã, sexta-feira, dia 21,
pelas 10,00 horas, na Igreja de S. João do Souto.

Antecipadamente agradecem a todos quantos se dignem
assistir a este acto religioso.

Braga, 20 de Setembro de 2012
Seus Filhos
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Viana do Castelo: agravadas penas de prisão 
no caso do assalto ao Museu do Ouro
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) agravou para cerca de 15 anos de prisão as penas
aplicadas aos arguidos no caso do assalto ao Museu do Ouro Tradicional de Viana do Cas-
telo, ocorrido em 2007. Fonte ligada ao processo indicou ontem à agência Lusa que quatro
dos arguidos, condenados em segunda instância no Tribunal da Relação de Guimarães
(TRG) a 13 anos e meio de prisão efectiva, viram a sua pena agravada em um ano, que
passou para 14 anos e seis meses.
Um quinto arguido, o único em prisão preventiva, manteve a condenação em 15 anos.
Esta decisão torna-se efectiva 10 dias depois da notificação dos arguidos, o que deverá
acontecer até amanhã, caso não seja apresentado qualquer recurso.
A defesa admitia a possibilidade de repetição do julgamento na primeira instância, em
função do recurso em que alegava "a nulidade da valoração que foi dada às escutas telefóni-
cas" e a "testemunhos por ‘ouvir dizer'". No entanto, apurou a agência Lusa, o STJ indeferiu
esses pedidos e aceitou "parcialmente" o recurso do Ministério Público, que não concordava
com a decisão do TRG de considerar o assalto ao Museu do Ouro Tradicional e à contígua
ourivesaria Freitas, do mesmo proprietário, como um único crime de furto.
Fonte da defesa dos arguidos já confirmou à agência Lusa a intenção de recorrer desta
decisão para o Tribunal Constitucional.
Em Julho de 2011, a Relação de Guimarães decidiu alterar a pena da primeira instância 
aos cinco arguidos, entendendo que o proprietário visado dos dois assaltos era o mesmo,
contabilizando assim apenas um furto, após recurso da defesa. Aquele tribunal reduziu 
em quatro anos e meio as penas de quatro dos arguidos, para 13 anos e seis meses 
de prisão efectiva, enquanto um quinto elemento viu a pena reduzida para 15 anos.
Recorde-se que em cúmulo jurídico, os cinco arguidos foram condenados, em Novembro de
2010, na primeira instância, a 18 anos de prisão efectiva, com o Tribunal Judicial de Viana
do Castelo a dar como provado que tentaram "matar dois polícias", num assalto de "extrema
agressividade" e "elevada preparação".T udo aconteceu a 7 de Setembro de 2007, em pleno
centro histórico da cidade, e o assalto provocou "pânico nas dezenas de transeuntes".

Austeridade: Mário Soares diz que se o Governo 
recuar na TSU é sinal que ouviu a “voz do povo”
O ex-Presidente da República Mário Soares defendeu ontem que, se o Governo “recuar
totalmente” na questão da Taxa Social Única (TSU), é sinal que ouviu a “voz do povo” 
e está a querer “fazer qualquer coisa”. “Se o Governo recuar totalmente isso sim, é outra
questão, pode-se dizer que o Governo ouviu a voz do povo e está a querer fazer qualquer
coisa”, disse, à margem do encerramento do V Encontros de Portalegre, evento promovido
pelo CESNOVA e pelo Instituto Politécnico de Portalegre.
Questionado pelos jornalistas se o Governo sairá fragilizado se recuar na questão da TSU,
Mário Soares respondeu: “Isso agora é com eles, não é comigo”. O ex-Presidente da Repú-
blica voltou a defender a demissão do Governo, sublinhando que “o povo é quem mais
ordena” e que “não faz sentido” governar perante a onda de contestação. “Depois daquilo
que se passou com esta grande manifestação nacional (15 Setembro), com as pessoas
todas a chamar gatunos aos membros do Governo, e eles a terem que entrar pela rectaguar-
da dos edifícios e a não poderem vir à rua, eu acho que isto não tem sentido e o povo 
é quem mais ordena. Sempre achei isso desde o 25 de Abril e já antes achava”, declarou.
Questionado pelos jornalistas sobre a posição que o Presidente da Republica deve tomar,
Mário Soares não quis comentar nem adiantar o que vai transmitir na reunião de Conselho 
de Estado agendado para amanhã.
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TELEFONES ÚTEIS

> CINEMA
BRAGA

BRAGA SHOPPING

SELVAGENS
Sala 3   14.50, 17.20, , 21.45, 00.10

PAI INFERNAL
Sala 4   14.55,  21.50, 00.05

OS MERCENÁRIOS 2
Sala 4   14.55, 17.05, 19.10, 21.50, 23.55

BRAVE-INDOMÁVEL
Sala 5   15.00

O LEGADO DE BOURNE 
Sala 5   14.45, 17.20, 21.45, 00.20

RESIDENT EVIL
Sala 6   14.55, 17.05, 21.55, 23.55

PARA ROMA COM AMOR
Sala 7   14.50, 17.05, 19.20, 21.50, 00.05

FILME DE CULTO
MOONRISE KINGDOM
Sala 6   19.15

LUSOMUNDO
BRAGA PARQUE

TERAPIA A DOIS
Sala 1   13.05, 15.30, 20.50, 23.40

MORANGOS COM AÇUCAR 
O FILME
Sala 2  13.30, 16.00, 18.30, 21.20, 00.00

BALAS E BOLINHOS
O ÚLTIMO CAPÍTULO
Sala 3  14.00, 17.00, 21.30, 00.30

OS MERCENÁRIOS
Sala 4  14.10, 16.50, 19.20, 21.50, 00.35

RESIDENT EVIL
Sala 5  14.10, 16.50, 19.20, 21.50, 00.35

PATRULHA DE BAIRRO
Sala 5  14.10, 16.50, 19.20, 21.50, 00.35

SEMPRE A ABRIR
Sala 6  13.10, 16.00, 18h50, 21h40, 00h25

DESAFIO TOTAL
Sala 7   21.50, 00.45

THE BRAVE
Sala 8   11.20(Dom), 13.50, 16.30, 19.00

TED
Sala 8  22.10, 00.40

SELVAGENS 
Sala 9  14.10, 17.20, 21.10, 00.20

AMARES
PINHEIRO MANSO T.  253992127
Rua José Alves Leite, 36
BARCELOS
A Minha Farmácia T.  253814220
Avenida Combatentes da Grande Guerra, 210

BRAGA
BRITO T.  253262685
Avenida da Liberdade, 777

ALVIM. 253262682
Praça  Conde S. Joaquim, 45

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

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

VILA VERDE 
MEDEIROS T.  253311123
Praça 5 de Outubro, 78

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T.  253654984
Praça da República
CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T.  2255321324
Rua Serpa Pinto, Edificio Santa Catarina
FAFE
FERREIRA LEITE T. 253599473
Rua Luís de Camões, 114, FR B F 

V. N. FAMALICÃO
CENTRAL T.  252323214
Praça D. Maria II, 1406

GUIMARÃES
NOBEL T.  253516599
Rua de Santo António, 70

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T.  253647119
Praça Guilherme de Abreu, 61
  ARCOS DE VALDEVEZ
STA. BÁRBARA T. 258514090
Rua Dr. Joaqum Carlos da Cunha Cerqueira, 103
PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251782106
Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
MODERNA  T.  258452114
Lugar de Agrelos- Bloco A, LOJA 3
PONTE DE LIMA
BRITO T. 258941167
Rua do Souto, 70
VALENÇA
JARDIM T. 251801100
Rua do Jardim
VIANA DO CASTELO
MANSO T. 258822208
Largo João Tomás da Costa, 34

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
06.05 Nós 06.30 Bom Dia Portugal
10.00 Praça Da Alegria 13.00 Jornal
Da Tarde 14.15 Vidas Em Jogo 15.15
Portugal No Coração 18.00 Portugal
Em Direto 19.05 O Preço Certo 20.00
Telejornal 21.00 Linha Da Frente
21.30 Decisão Final 22.30 Laurinha
00.00 5 Para A Meia-noite 01.15
20,13 03.00 Ribeirão Do Tempo
04.30 Televendas 06.05 Nós 

07.00 Zig Zag 13.45 República Do
Saber 14.00 Sociedade Civil 15.30 O
Mentalista 16.10 National Geograph-
ic 17.00 Zig Zag 18.00 A Fé Dos
Homens 18.30 A Teoria Do Big Bang
19.00 Iniciativa 19.30 Capital 20.00
Zig Zag 21.00 National Geographic
22.00 Hoje 22.37 Diário Câmara
Clara 22.45 Ossos 23.30 Arrependi-
dos 00.20 Yves St Laurent

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 15.30 Boa Tarde 18.30 Fina
Estampa 19.15 Jornal da Noite 20.00
Liga Europa Sporting x Basileia 22.00
Dancin' Days 22.45 Gabriela 23.15 O
Astro 23.45 Insensato Coração 00.30
Mentes Criminosas 

06.30 Diário da Manhã 10.15 Você
na TV! 13.00 Jornal da Uma 14.30
Tempo de Viver 16.00 A Tarde é Sua
18.00 Vídeo Pop 19.00 Programa a
Designar 20.00 Jornal das 8 21.30
Louco Amor 22.30 Doce Tentação
23.30 Filme a Designar 00.30 Lei e
Ordem: Intenções Criminosas II
01.30 Cartaz das Artes 02.00 Sonhos
Traídos 05.00 TV Shop

14.30 D. Zagreb x Fc Porto Resumo
15.20 Psg x Dínamo Kiev Resumo
16.10 Real Madrid X Manchester City
Resumo 18.00 Uefa Europa League
Marítimo x Newcastle (Directo) 20.05
Uefa Europa League Tottenham x
Lazio (Directo) 22.00 Uefa Europa
League Especial 22.30 Sporting x
Basileia - Resumo 23.20 Marítimo x
Newcastle - Resumo

15.50 Argentina x Rep. Checa Re-
sumo Das Meias-Finais 16.50 Taça
Davis- Espanha x Estados Unidos Re-
sumo Das Meias-Finais 18.00 Uefa
Europa League Viktoria Plzen X
Académica (Directo) 20.05 Uefa Eu-
ropa League Inter x Rubin Kazan (Di-
recto) 22.00 Inside Grand Prix Gp
Singapura Antevisão 22.30 Grelha De
Partida 00.00 Indy Car Series 

14.00 Jornal Das Duas 15.00 Edição
da Tarde 15.25 Imagens de Marca
16.00 Edição da Tarde 17.00 Noti-
ciário 17.10 Opinião Pública 18.00
Jornal de Economia 18.30 Notícias
19.00 Jornal Das Sete 20.00 Noti-
ciário 20.05 Daily Show 20.25 Portu-
gal Marca 20.45 Cartaz 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 Política Mesmo 14.00
Notícias 15.00 Discurso Direto 16.00
Notícias 17.00 Notícias 18.00 Notí-
cias 19.00 Notícias 20.00 Obser-
vatório do Mundo 21.00 Notícias
22.00 Política Mesmo 23.00 Prova
dos 9 00.00 25ª Hora 01.30 Obser-
vatório do Mundo 

> SPORTV 1 > SPORTV 2 > SICNOTÍCIAS > TVI24

9 6 5

6 2 4 8

8 4

6 3 4

4 9

1 5 2

1 5

4 5 3 2

5 7 3

SUDOKU

Ve

Publicidade

Publicidade

twitter.com/correiodominhofacebook.com/correiodominho

Publicidade

AV. DA LIBERDADE
N.º 610, 1.º

4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

labhilariolima@mail.telepac.pt

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

Distribuidor oficial

produtos médicos 
hospitalares

medicina humana medicina
veterinária

medicina
dentária
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917 000 047

24
horas

Todos os dias.

Mulatinha de volta
São 20 beijinhos, oral ao natural,
69, beijo, show lésbico + amiga,

espanholada, super meiga, 
filmes, D.V.D e acessórios. 

45 minutos de prazer.
Das 09h00 às 20h00

918 595 077

Gatas gostosas
3 belas amigas, safadas, 1 loira e 2

morenas, de 20, 24 e 26 anos, jovens e
elegantes, Dedicamo-nos a realizar as
suas fantasias, porque adoramos ter

prazer. Com uma menina 20 beijinhos,
com 2 trinta beijinhos, s/ pressas.

Satisfação garantida.

964 282 368

Mulata
Jeitosa, novidade, massagista,

carinhosa, cabritinha, higiénica

e completa. Massagem c/ ou

s/ relax, das 09h00 às 22h00

910 744 419

20 aninhos
De volta a Braga, muito

gostosa e bem meiguinha,
apenas 10 beijinhos.

Venham conferir.

915 734 979

Sabrina
Novidade, loiraça, corpo
escultural, mamas XXL, 
cintura fina, meiguinha, 
adoro fazer com calma. 
Das 09h00 às 22h00.

911 118 718

Empresária
Portuguesa, educada, convive,

com cavalheiros c/ máximo

respeito, tb. massagem

corporal. Aceito colaboradora.

927 509 264

Guimarães
Loira, meiga, simpática, cheia

de prazer. Sedutora, 

trintona. Apt. privado. 

Atende todos os dias.

914 498 547

Guimarães
Morena, meiguinha, belos

peitoS, sem pressas, 

sedutora, apt. privado. 

Atende todos os dias.

915 231 076

Gabriela
Menina faz massagem tailandesa, desporti-

vas, relaxando tensões musculares, stress

e dores lombares. Massagem em marque-

sa. Momentos de puro prazer. Atende 

com batinha branca, meiguinha e sexy.

Acessórios- Conv. de Segunda a Domingo

924 437 767

Jovenzinha
Toda boa, 20 anos, 1.67 alt., bonita
de corpo e rosto, mamas grandes,

bem meiguinha, safadinha, 
sem pressa, oral e 69 bem gostoso.

Adoro por trás.

927 729 256

Portuguesa
Loira escaldante
911 584 069

A iniciar
Novidade. menina de 

19 anos reais, portuguesa,
aguarda por si em apart.

super discreto. 
Aguardo pela sua visita.

910 284 539

Portuguesa
25 anos, O.N. até ao fim,
69 molhadinho, botão de

rosa e muito mais.
15 beijinhos.

914 787 140

Susana
Transmontana.

Meiguinha.

913 131 537

Bela loirinha
Elegante 

e meiguinha.
Só 15 beijinhos.

964 480 896

Letícia
Amor travesty.

23 anos, boneca dotada,

pass/act. P. XXL.

960 136 367

Portuguesa
Loirinha. P/xxxl.
O... até ao fim.
Anal profundo.
Beijo na boca,

s/ pressa.
Completíssima

919 617 525

2 Primas
1.ª vez em Braga.

23 anos, 
olhos verdes, 
oral natural,
acessórios, 

(foto real)

911 937 542

Joia de África
Mulatinha linda de parar o trânsito, peitos

durinhos, uma brasa, oral escaldante e
muito quente, peludinha, bumbum 

arrebitado, perna grossa. Espero por vocês
para apagar o meu fogo ardente. 

Também hotéis e motéis. Ligue e confira.

919 160 110

913 800 515

Recém
chegada

1.ª vez em Braga 

20 anos de pura 

tentação, bom 69 

e um anal bem gostoso 

Travesty
Novidade. 

Louca na cama.

Recém-chegada da

escola, oral até ao final.

2.ª oportunidade. 

24 horas.

911 749 074

A iniciar
Universitária portuguesa de

20 anos reais, aguarda por si
em lingerie sexy, 

num apartamento acolhedor.

962 453 386
Novidade

1.ª VEZ EM BRAGA

Hungara, loirinha, 

mamas XXL, bem meiguinha,

O... natural

965 221 351

Travesty mulata
1.ª vez. 19 anos,
recém-chegada 
do Brasil, super
dotada, completa,
experiente em
iniciantes. 
c/ 2.ª oport.

911 730 262

19 aninhos
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

Menina da aldeia
1.º VEZ

Gira, meiga, carente e com bons
atributos físicos. Com dificuldades
financeiras. Atende todos os dias

em apt. privado, até às 24h00.
Sem pressas.

910 409 115

Travesty 
De verdade 
e de luxo. 

Super completa, 
com um dote 

de 21.5 
Liga-me...

911 770 344

Atendo senhoras
Faço companhia a senhoras e

casais de nível, na zona Norte,

jantar, saídas e viagens.

Guarde o número:

961 926 586

Super
novidade 

19 aninhos

913 411 729

PORTUGUESA 
+ AMIGA

911 014 527

Só hoje
Quarentona, loira, toda boa,

três pratos, 10 beijinhos.
O.N. até ao fim.

2.ª oportunidade. 
Das 09h00 às 21h00.

910 876 912

Portuguesa
Jovem trintona, bom peito,

coxa grossa, insaciável.
15 beijinhos.

Apartamento privado.

960 423 822

Pretinha safadinha
DE VOLTA

Venha desfrutar do meu 

O... natural, 69 escaldante. 

Com brinquedos ao seu gosto.

915 437 273

Rute - loucura
SÓ HOJE 10 DOCINHOS

Para adoçar a vida.

Aceita-se colaboradora.

925 231 061

TABACARIA CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

QUIOSQUE CRISTINA
Rua Elísio de Moura - Enguardas - Braga

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

QUIOSQUE TOPLEITURA
Na Estação Caminhos de Ferro - Braga

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

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

RECEPCIONAMOS TODOS OS DIAS 
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

CARNEIRO
Amor: Revele os seus sentimentos à pessoa que
ama. Saúde: Faça um exame médico completo.
Dinheiro: Poderá ser o momento para realizar o seu

sonho.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

TOURO
Amor: Aproveite os momentos com a família. 
Saúde: Durma mais para recuperar as energias.
Dinheiro: Controle a impulsividade nos seus gastos.

Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

GÉMEOS
Amor: Veja quem é realmente seu amigo. 
Saúde: Sem grandes problemas.
Dinheiro: Estará financeiramente estável.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

CARANGUEJO
Amor: Aprenda a ser mais flexível com a sua cara-
metade. Saúde: Nada de grave a assinalar.
Dinheiro: Verifique a sua conta bancária.

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

LEÃO
Amor: Procure ser mais optimista quanto ao seu
futuro sentimental. 
Saúde: Procure não andar tão enervado. 

Dinheiro: A sua forma de gerir as economias poderão conduzi-
lo ao bom caminho.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

VIRGEM
Amor: Pense bem naquilo que quer para não magoar
os outros. Saúde: Tenha algum cuidado com os seus
olhos. Dinheiro: Dê aos outros palavras de carinho e

sorrisos de felicidade!
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

BALANÇA
Amor: Tenha pensamentos positivos, o seu compa-
nheiro poderá surpreendê-lo. Saúde: O excesso de
trabalho poderá ser seu inimigo. Dinheiro: Opte por

economizar, principalmente nesta altura. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

ESCORPIÃO
Amor: Poderão surgir novas paixões na sua vida.
Saúde: Tendência para dores de cabeça e insónias. 
Dinheiro: Trabalhe afincadamente e receberá os

frutos do bom trabalho prestado. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

SAGITÁRIO
Amor: A paixão estará no ar. 
Saúde: Opte por uma alimentação mais saudável. 
Dinheiro: Período não muito favorável. 

Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

CAPRICÓRNIO
Amor: Planeie um fim-de-semana romântico a dois.
Saúde: Modere a sua alimentação. 
Dinheiro: Aproveite o bom momento para alargar os

seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

AQUÁRIO
Amor: Aja com mais espontaneidade. 
Saúde: A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se
esqueça disso. 
Dinheiro: Aja com prudência e seja poupado. 

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

PEIXES
Amor: Você que é pai e recebeu uma linda flor do Céu
cultive-a no seu jardim de amor! 
Saúde: Tendência para alguns problemas digestivos.

Dinheiro: Compre algo que o satisfaça, você merece.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
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Publicidade

A edição de Setem-
bro da ‘Maxim Magazine

Australia’ apresenta a modelo
inglesa, LEILANI DOWDING. 

Em entrevista à publicação, falou da sua
paixão pelo Poker. “É uma forma de passar

os tempos livres”, disse. Aos 32 anos,
Leilani continua solteira. Apaixonada

pelas músicas de Justin Bieber, revela
que quando se sente triste ouve a

música ‘Never say never’.

A brasileira PAULA REBELLO continua a figurar entre as cinco melhores modelos do famoso site
‘belladasemana’. A estudante de Odontologia, de apenas 19 anos, conquistou uma multidão de fãs
depois de ter participado numa produção fotográfica recheada de sensualidade. A beldade revelou 
estar surpreendida com a aceitação do público e prometeu voltar em breve a novos ensaios.

A revista francesa ‘Closer’ foi proi-
bida de publicar mais fotos em que
Kate Middleton, mulher do Príncipe
William, aparece a fazer topless. As
informações foram avançadas pelo
site ‘TMZ’. Ainda de acordo com a
publicação, a revista também teve
que entregar à Suprema Corte Fran-
cesa todas as cópias digitais 
das fotos registadas em França.
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