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Pedro Machado, Director-Geral Executivo

da Braval, S. A., escreve hoje no habitual

espaço de opinião do ‘CM’ com o título:

‘Sustentabilidade ambiental’.
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UNIVERSIDADE DO MINHO 
NÃO QUER ALUNOS APÁTICOS
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TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA (TUB)

Aluno de Maximinos
vence concurso 
de postais de Natal
Paulo Renato, aluno do 5.º ano, turma 4, da Escola EB 2,3 Frei

Caetano Brandão/Agrupamento das Escolas de Maximinos, em

Braga, foi o vencedor do Concurso ‘Postais de Natal Alusivos aos

Transportes’, promovido pela TUB/EM.
>> 07

Guimarães: cadáver de bebé
estava no meio do lixo
>> 03

PEDRO SOARES DOS SANTOS

‘Jerónimo Martins’ prepara
entrada no sector agrícola
O maior grupo de distribuição alimentar em Portugal estuda a entrada
no sector primário. A revelação é feita pelo administrador Pedro Soa-
res dos Santos ao Correio do Minho/Rádio Antena Minho. A entrevis-
ta pode ser ouvida hoje e lida na nossa edição de sábado. >> 10

Promoções diárias

9 talhos... um só nome
Qualidade ao seu dispor

Vila Verde | Vila de Prado | Ponte de Lima
Viana do Castelo | Barroselas

Póvoa de Varzim | Vila do Conde

Publicidade

Publicidade

Publicidade

‘Moda em Movimento’ em
Amares, Vila Verde e T. Bouro
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Sp. Braga B: Toni admite
mudanças no plantel >> 19



2 // Correio do Minho 28 de Novembro 2012 # PUBLICIDADE



2 // Correio do Minho 28 de Novembro 2012 28 de Novembro 2012 Correio do Minho // 3

> teresa marques costa

O cadáver de um recém-nascido

foi encontrado, ontem, dentro de

um saco plástico durante a tria-

gem de lixo doméstico na unida-

de de Lordelo da Resinorte -

Centro de Tratamento de Valo-

rização de Resíduos Sólidos SA

- em Guimarães.

De acordo com o que foi pos-

sível apurar, trata-se do cadáver

de um bebé do sexo feminino já

com alguns dias de vida. Isto

porque o recém-nascido já não

tinha o cordão umbilical que a-

presentava sinais de ter sido

tratado, como acontece quando o

nascimento acontece em contex-

to hospitalar.

O cadáver estava dentro de um

saco plástico e apresentava algu-

mas mazelas eventualmente cau-

sadas pelo equipamento de tritu-

ração do lixo.

Foi encontrado, ontem de ma-

nhã, por funcionários da ‘Resi-

norte’ quando procediam à sepa-

ração manual dos resíduos.

O cadáver do bebé foi trans-

portado para a morgue do hospi-

tal de Guimarães para exame

forense.

A Polícia Judiciária de Braga

foi chamada a investigar e, on-

tem mesmo, recolheu elementos

no local.

D.R.

Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga

Cadáver de bebé 

estava no meio do lixo
O cadáver de uma recém-nascida foi encontrado, ontem, durante o
processo de separação de lixo, na ‘Resinorte’, em Lordelo.

CRIME BARCELOSGUIMARÃES

sos do diaCa 

SEF detém 

guineense 

desobediente

Um cidadão da Guiné-Conacry
foi detido por inspectores da
Delegação de Braga do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras,
tendo sido ontem submetido a
interrogatório no Tribunal Judi-
cial. O indivíduo, de 36 anos,
deslocara-se ao SEF para se
inteirar da sua situação em Por-
tugal. Como estava ilegal, foi-
lhe dito que teria de abandonar
o país.Mas, como contestou a
decisão para além dos limites,
foi detido por desobediência.
Agora tem de se apresentar re-
gularmente naqueles serviços. 

Moradores de Martim 

apanharam assaltante de banco
Um homem de 29 anos assaltou ontem a dependência bancária do BPI
em Martim, Barcelos, mas foi apanhado por duas pessoas que se en-
contravam no exterior.
O assalto aconteceu por volta das 14 horas, quando o homem, que agiu
sozinho, entrou no banco. “Vimo-lo a entrar, e um minuto depois uma
funcionária saiu a chorar, e a pedir para chamar a Polícia”, disse uma
testemunha ao ‘Correio do Minho’(CM). 
Pouco depois saiu o assaltante que “ainda vinha com a faca na mão.
Fomos atrás dele e obrigamo-lo a ficar de joelhos até à chegada da
GNR”, afirmou ao ‘CM’ outra testemunha. 
De acordo com o que foi possível apurar, o homem - que sofre de per-
turbações mentais - entrou no banco e, sempre com a mão no bolso,
pediu para levantar dinheiro.
Quando a funcionária lhe pediu o bilhete de identidade, disse que não
tinha e perante a insistência acabou por lhe apontar uma faca.
Outro funcionário apercebeu-se da situação e entregou ao homem 20
euros e ele saiu.
O suspeito, com residência em Valença, está internado na Casa de Saú-
de de Areias de Vilar, em Barcelos, e já não é o seu primeiro assalto. Já
assaltou um banco no Porto, com recurso a uma garrafa partida e depois
entregou-se às autoridades.
Uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Bar-
celos acorreu ao local e entregou o detido à Polícia Judiciária que assu-
miu o caso.

Imigrante ilegal detectado 

pela GNR em Vizela

Um imigrante ilegal foi interceptado, anteontem, pela GNR, em Vizela.
O cidadão, de 26 anos e nacionalidade marroquina, foi interceptado
pelas 21.30 horas numa acção de fiscalização.
A GNR de Vizela instaurou um auto de notícia por permanência ilegal em
Portugal e remeteu o processo para o Tribunal.

Rua Andrade Corvo, 59 - Campo das Hortas - 4700-204 BRAGA (Junto à Estação de Caminhos de Ferro)

tlf./fax 253 279 231 • tlm. 936 298 072 www.ecsmarcos.com • ecsmarcos525@sapo.pt

GRANDE PROMOÇÃO DE NATAL 2012
(de 10 a 31 de Dezembro de 2012)

Combatemos a crise, tire aqui a sua carta com
Segurança, Qualidade e Confiança!

550€
Com oferta de 
Exame Teórico 
+ Livro Código

Desejamos Feliz Natal e Bom Ano 2013

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

DOMINGO: O tradicional Cozido à Portuguesa
Grande variedade de grelhados!

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

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

ALBUFEIRA BRAGA (DUME) VALE PARAÍSO

Tlf. 289 514 801 Tlf. 253 624 641 Tlf. 289 529 867

OFERECEMOS OS MELHORES SABORES A UM  BOM PREÇO!

Publicidade
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CASOS DO DIA PROTECÇÃO CIVILBRAGA

> teresa marques costa

A Companhia de Bombeiros
Sapadores de Braga (BSB) con-
ta com um novo veículo pesado
para o combate a incêndios flo-
restais, num investimento que
ronda os 123 mil euros, compar-
ticipado pelo Quadro de Refe-
rência Estratégica Nacional
(QREN).

O veículo, apresentado ontem,
é a segunda aquisição deste ano
para melhorar o parque de viatu-
ras de combate a incêndios.

O vice-presidente da Câmara
Municipal de Braga, Vítor Sou-
sa, assumiu ontem ser “um re-
forço muito importante” num
ano que “consagrou o esforço do
município na área da Protecção
Civil”.

É que além dos dois veículos e
de outros equipamentos, o mu-
nicípio apostou na admissão e
formação de novos bombeiros
para a companhia municipal,
sublinhou Vítor Sousa.

Só nas duas viaturas - uma li-
geira e outra pesada - ambas de
combate a incêndios florestais, o

investimento ronda os 223 mil
euros, 44 mil euros suportados
pelo município.

“É um esforço que entende-
mos que devemos fazer” realçou
o vice-presidente da câmara,

acrescentando: “muitos poucos
municípios assumem uma des-
pesa tão grande e efectiva na
Protecção Civil com uma com-
panhia própria de bombeiros”.

O veículo apresentado ontem
colmata necessidades operacio-
nais da corporação municipal e
satisfaz também o grau de exi-
gência de parâmetros técnicos,
revelou o responsável municipal
que se fez acompanhar do ve-
reador do pelouro, Hugo Pires.

Novo quartel à espera do QREN
Questionado sobre um novo

quartel para a companhia muni-
cipal de bombeiros, Vítor Sousa
reconheceu que “continua a ser
um desígnio” que está depen-
dente da abertura de candidatu-
ras do QREN.

Da parte da Câmara Municipal
de Braga, o projecto está elabo-
rado e a localização definida
(junto ao estádio municipal)
ressalvou o vereador da Protec-
ção Civil.

ROSA SANTOS

Veículo foi ontem apresentado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Braga

Sapadores com meios reforçados
Os Bombeiros Sapadores de Braga dispõem de um novo veículo pesado para o combate a incêndios florestais. É o
segundo reforço de meios, este ano, com o apoio do QREN.

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

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

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

Publicidade

Dr.  João Gonçalves

A VOZ 
DA JUSTIÇA

Desde há uns tempos que 
estou a receber chamadas 

e mensagens no telefone 
de minha casa e no telemóvel,
de dia e de noite, com insultos

e ameaças. O número 
é anónimo mas sei de quem 
se trata. Como devo reagir? 

É crime o que me 
estão a fazer?

Se sabe quem lhe faz os telefonemas e envia as mensagens deve

apresentar queixa de imediato contra essa pessoa, fornecendo à

autoridade policial as provas que tem. Se, ainda sabendo quem

é a pessoa, não o consegue provar, também deve apresentar

queixa, mas contra desconhecidos. Depois, a polícia procurará

identificar o autor desse comportamento junto da operadora de

telecomunicações. Este tipo de comportamento constitui um

crime contra a reserva da vida privada, mais concretamente o

crime de perturbação da vida privada, que se verifica sempre que

isso é feito com o propósito de perturbar a paz, a tranquilidade

e o sossego da vida privada de outra pessoa. Quando o número

de envio é anónimo a identificação só é possível com a

colaboração das operadoras. Este crime é punido com prisão até

1 (um) ano ou multa pecuniária, num valor diário fixado pelo

tribunal, no máximo de 240 dias.

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

Br

FÓRUM UMINHO REÚNE HOJE 
O REITOR COM OS ESTUDANTES
As condições de estudo, as implicações

dos cortes orçamentais, o reconheci-

mento da UMinho na região e as

propinas são os temas em destaque do

Fórum UMinho, que reúne hoje, o reitor

António Cunha com estudantes do 1.º

ciclo e mestrado integrado. As sessões

decorrem às 14.30 horas, no campus 

de Gualtar, e às 17 horas, em Azurém.

> marlene cerqueira

A Universidade do Minho quer
que os seus alunos de Adminis-
tração Pública “não sejam apáti-
cos” e assumam uma postura
“participativa na vida pública” e
também “na avaliação das políti-
cas públicas”. A ideia foi deixa-
da por Sílvia Mendes, directora
da licenciatura em Adminis-
tração Pública, no âmbito dos
XVII Colóquios promovidos pe-
lo Centro de Estudos de Admi-
nistração Pública da Universi-
dade do Minho.

Embora o ensino na área da
Administração Pública esteja
hoje generalizado, a verdade é
que a Universidade do Minho
foi pioneira no ensino e na pre-
paração de quadros superiores
para o sector público e na inves-
tigação científica sobre esta
temática, recordou a directora da
licenciatura.

Para a Sílvia Mendes, “estes
colóquios são a demonstração da
vitalidade da licenciatura e do
prestígio que esta tem assegura-

do ano após ano”.
A directora do curso mostrou-

-se “particularmente feliz” pelo
tema dos colóquios, que é ‘Par-
ticipação Jovem — Tu podes
mudar o país’. “É um tema que
mostra reconhecer a centrali-
dade da aposta nos jovens como

um investimento que vale a pena
e que trará mais-valia à so-
ciedade”.

A pertinência do tema é ainda
maior “pela crescente alienação,
em especial por parte dos jo-
vens, da vida pública. “Isso é
trágico, sobretudo para alunos

de Administração Pública e de
Ciência Política. A apatia em na-
da pode estar relacionada com a
Administração Pública, sobretu-
do aqui na Universidade do
Minho”, realçou a directora, no
discurso da sessão de abertura
dos referidos colóquios.

“Eu gostaria que a marca dis-
tintiva dos nossos alunos seja o
serem ensinados a não serem
apáticos, a participarem na vida
pública, na política e também
nas avaliações das políticas pú-
blicas”, afirmou.

A sessão de abertura dos XVII
Colóquios de Administração Pú-
blica contou ainda com a inter-
venção da pró-reitora Cláudia
Martins que destacou o facto de
o tema do evento colocar em fo-
co “um aspecto fundamental de
cidadania jovem que assume es-
pecial interesse quando envolve
alunos de Administração Públi-
ca”.

Os estudantes e futuros licen-
ciados, mestres e doutorados em
Administração Pública têm uma
“especial responsabilidade na
relação com a sociedade”.

“Os técnicos superiores qualifi-
cados de Administração Pública
têm um papel crucial nos tempos
de hoje para se conseguir ter
uma Administração Pública
mais capaz, mais funcional e
próxima dos cidadãos”, realçou.

ROSA SANTOS

Momento da sessão de abertura dos XVII Colóquios de Administração Pública da UMinho

UMinho não quer alunos apáticos
Alunos de Administração Pública da UMinho têm de se distinguir pela sua participação na vida pública, na política 
e na avaliação das políticas públicas. Directora da licenciatura vinca que os estudantes “não podem ser apáticos”.

> libânia pereira

“Um espaço de discussão, onde
os alunos podem expor as suas
bases, e aprender um pouco
mais”, assim classificou Jona-
than da Costa, presidente do
Centro de Estudos do Curso
de Relações Internacionais
(CECRI) da Universidade do
Minho, a SIMONU, uma inicia-
tiva, organizada pelo CECRI,
que consiste numa simulação da
Organização das Nações Unidas
(ONU).

Os alunos que se inscreveram

nesta actividade assumiram o
papel de delegados de um Esta-
do-membro junto das Nações
Unidas e defenderam a sua po-
sição externa. Segundo o presi-
dente do CECRI trata-se de uma
oportunidade para pôr em práti-
ca as bases teóricas que são
adquiridas ao longo do curso, e o
que se pretende é “recriar o am-
biente, e abordar os assuntos que
estão actualmente na agenda das
Nações Unidas”.

‘Aquecimento Global: Solução
para o Kiribati’, ‘Tráfico Sexual
Transnacional: Que Soluções’,

‘Free Trade: Uma Oportunidade
para África’, ‘A Emergência de
Novas Potências Nucleares’, ‘A
Igualdade do Género: Metas,
Desafios e Paradigmas’, e ‘Di-
reito à Educação: Parcerias para
o Desenvolvimento’ foram os te-
mas debatidos ao longo dos dois
dias em que decorreu a iniciati-
va.

Esta quinta edição, que termi-
nou ontem, contou com a parti-
cipação de 35 alunos do curso de
Relações Internacionais, e de
acordo com Jonathan da Costa
revelou-se um sucesso.

CECRI DA UMINHO

Simulação da ONU foi um sucesso

ROSA SANTOS

Simulação das Nações Unidas decorreu na Escola de Economia e Gestão

ESCOLA DE CIÊNCIAS APRESENTA
LIVRO NA FNAC DO BRAGAPARQUE
A Escola de Ciências da Universidade 

do Minho (ECUM) lança hoje, às 21.30

horas, o livro ‘Conversas com Ciência’,

uma compilação dos temas apresen-

tados no âmbito do primeiro ciclo de

‘Tertúlias FNACiência’. A sessão de

apresentação decorre na FNAC de Braga

e conta com o reitor António M. Cunha,

a presidente e vice-presidente desta

Escola, Estelita Vaz e Sandra Paiva, a

doutoranda Paula Nogueira e alguns dos

autores. A publicação inclui o prefácio

da presidente da Agência Ciência Viva.

Rosalia Vargas sublinha que “a comuni-

dade científica portuguesa e as suas

instituições são os agentes mais apro-

priados para estimular este crescimento,

através de programas junto das escolas

e da sua população escolar. A UMinho

tem feito muito nesse sentido”. 
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> josé paulo silva

O secretário de Estado Feliciano
Barreiras Duarte assegurou on-
tem a continuidade da Loja do
Cidadão de Braga nas actuais
instalações. Numa reunião com
autarcas da Comunidade Inter-
municipal do Cávado, o gover-
nante confirmou o acordo com a
empresa proprietária das insta-
lações onde funciona a Loja do
Cidadão que permite uma pou-
pança de 52 % na renda.

Em meados deste ano, a Agên-
cia para a Modernização Admi-
nistrativa (AMA), organismo
público que gere a rede de Lojas
do Cidadão, realizou uma con-
sulta ao mercado imobiliário
para encontrar locais adequados
à reinstalação daquele serviço
público.

À AMA chegaram 10 propos-
tas de arredamento de imóveis

no centro da cidade de Braga,
mas também uma de redução da
renda apresentada pelo proprie-
tário do piso do edifício dos

Granjinhos onde está sediada a
Loja do Cidadão.

O Estado estava a pagar uma
renda anual de 245.833 euros,

encargo que desce agora para
menos de metade.

A hipótese de deslocalização
da Loja do Cidadão suscitou

preocupações de políticos locais
e da direcção da Associação Co-
mercial de Braga, apreensivos
com o impacto negativo que da
saída daquele serviço no tecido
comercial e de serviços de uma
zona da cidade já bastante afec-
tada com a saída do Hospital.

Modernização administrativa
Feliciano Barreiras Duarte, se-

cretário de Estado com a tutela
da modernização administrativa,
deslocou-se ontem aos distritos
de Braga e Viana do Castelo pa-
ra encontros com representantes
dos municípios das comunida-
des intermunicipais do Alto Mi-
nho e do Cávado.

As reuniões serviram para ap-
resentar os novos processos na
área da modernização adminis-
trativa e, em particular, dos com-
promissos que decorrem do me-
morando de entendimento com a
troika e que envolvem a partici-
pação do Estado e das autar-
quias. 

Em discussão estiveram, no-
meadamente, o licenciamento
zero, a directiva de serviços, di-
rectiva das qualificações e sis-
tema da indústria responsável. 

O governante reforçou a im-
portância destes novos procedi-
mentos para um exercício da
actividade económica mais sim-
ples, rápido, transparente e bara-
to.

Loja do Cidadão permanece
nas actuais instalações
A Loja do Cidadão de Braga vai continuar no edifício dos Granjinhos. O Governo fechou
acordo para redução da renda.

DR

Autarcas do Cávado reuniram ontem com secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Agere lança mega operação
de detecção de fugas de água
A empresa AGERE realiza, na noite de hoje, uma mega operação de de-
tecção de fugas em várias zonas da cidade, operação que abrange mais
de meia centena de artérias.
A operação da empresa municipal dá continuidade à política de redução
de fugas, que tem permitido ano após ano reduzir o valor de água perdi-
da no percurso da distribuição pela rede.
De acordo com os últimos valores, a AGERE tem uma percentagem de
perda de água que ronda os 20% contra uma média nacional calculada
pela entidade reguladora de 35%.
Os trabalhos que decorrem entre as 23 horas de hoje e as 4 da madru-
gada, envolvem uma dezena de técnicos que terão ao seu dispor apare-
lhos de detecção acústica e de monitorização de rede que lhes permite
apurar, em períodos de baixo consumo, se existe volume de água na
rede injustificado. Os trabalhos vão permitir intervir na reparação da rede
e poupar milhares de metros cúbicos de água.
No corrente ano e mercê da acções preventivas desencadeadas pela em-
presa, foram recuperados cerca de meio milhão de metros cúbicos de
água perdida, tarefa fundamental para a sustentabilidade da exploração
do sistema de captação e distribuição de água.O presidente do conselho
de administração da AGERE, Nuno Alpoim reputa a iniciativa de “crucial
para uma gestão correcta e amiga do ambiente”, lembrando que a em-
presa “é um exemplo” na correcta gestão da rede. A operação abrange a
zona das Quintas de Sotto Mayor e da Capela,  parte dos bairros Bracara
Augusta e Duarte Pacheco, Santo Adrião, Santa Tecla,Rua Nova de Santa
Cruz e a zona envolvente ao Instituto de Nanotecnologia.

BRAGA

> “Conseguimos uma poupança na renda de 52 %”, afirma Feliciano Barreiras Duarte.

AUTARQUIASSECRETÁRIO DE ESTADO GARANTE

Publicidade

GOVERNO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Estão abertas inscrições para: 

Cursos de Formação Modular Certificada

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

AÇÕES:
4256 - Juventude e grupo de pares - 25 Horas

6581 - Gestão do stress profissional em saúde - 25 Horas

0595 - Qualidade - instrumentos de gestão - 25 Horas

3292 - Desenvolvimento sexual de crianças com NEE - 25 Horas

Horário: Laboral e Pós-laboral
Data de Início: Dezembro de 2012

Regalias: Sub. Alimentação

®
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ALUNO VENCEDOR 
RECEBE UM LEITOR LCD

O 1.º prémio consiste num Leitor de DVD,

oferecido pela Cidadela Electrónica, e uma

Impressora Multifunções para a respectiva

escola, oferta da ‘Urge Serviços’. Aos alunos

premiados com os 1.º, 2.º e 3.º prémios

serão atribuídos outros prémios,

patrocinados pela Carclasse. Todos 

os alunos concorrentes recebem certificado

de participação.

> redacção

Paulo Renato, aluno do 5.º ano,

Turma 4, da Escola EB 2,3 Frei

Caetano Brandão/Agrupamento

das Escolas de Maximinos foi o

vencedor do Concurso Concurso

‘Postais de Natal Alusivos aos

Transportes’, promovida pela

TUB/EM.

O segundo lugar foi atribuído a

o postal concebido por Rodrigo,

aluno da turma 6.º B  do Agrupa-

mento de Escolas Real. 

João Daniel Guimarães, aluno

do 6.º C ano do Agrupamento

de Escolas Celeirós ficou em ter-

ceiro lugar.

Este foi o 12.º ano consecutivo

que a TUB/EM organizou o

Concurso ‘Postais de Natal Alu-

sivos aos Transportes’, o qual

decorreu de 22 a 22 de Novem-

bro, e que envolveu cerca de

1100 crianças dos Agrupamen-

tos participantes: Cávado, Ca-

breiros, Real, Celeirós e Frei

Caetano Brandão.

A escolha dos três primeiros

classificados coube ao júri de se-

lecção, constituído por represen-

tantes das escolas concorrentes,

da Associação de Pais e Encar-

regados de Educação e da Ad-

ministração dos TUB/EM. O júri

teve a difícil tarefa de selec-

cionar os vencedores, dado o

elevado nível dos trabalhos

apresentados.

Os critérios de selecção tive-

ram em consideração a quali-

dade gráfica, a pertinência da

mensagem e a comparação da

originalidade/qualidade dos tra-

balhos elaborados. Os galardoa-

dos serão convocados para rece-

ber os respectivos prémios em

cerimónia que irá decorrer na

sede dos TUB/EM, na Quinta de

Santa Maria, Maximinos, a 14

de Dezembro, pelas 15 horas.

D.R.

Paulo Renato, da EB 2,3 Frei Caetano Brandão, é o autor do postal vencedor

Aluno de Maximinos vence concurso

Publicidade

BRAGA TUB/EM‘POSTAIS DE NATAL ALUSIVOS AOS TRANSPORTES’
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> costa guimarães

Passos (S. Julião) é um dos pul-

mões de Braga e tem quase tudo,

em equipamentos e infra-estru-

turas culturais, de lazer e des-

porto. O ponto fraco reside na

fragilidade associativa, que me-

rece agora as atenções da Junta

de Freguesia liderada por José

Manuel Ferreira Gomes. As ex-

cepções são a Comissão de Fes-

tas da Senhora do Rosário que –

associada ao grupo de Jovens da

paróquia — luta contra uma cer-

ta letargia da população, bem

como a organização da cate-

quese que, em conjunto vão di-

namizando algumas acções que

movimentam a freguesia.

Joaquim Gonçalves, depois de

ter sido emigrante, regressou pa-

ra ajudar o Grupo de Jovens a di-

namizar a Festa da Senhora do

Rosário, no segundo domingo

de Maio.  Ao mesmo tempo or-

ganiza actividades de convívio

no magnífico salão paroquial,

procurando remar contra um

certo individualismo das pes-

soas. Agostinho Gomes, escritor

e autor de vários livros, organi-

zou a biblioteca da junta de fre-

guesia, no antigo jardim de in-

fância, com três mil livros (de

ciências, literatura e infantis).

BRAGA

> Catequese e Comissão de Festas da Senhora do Rosário dinamizam maioria das actividades.

PODER LOCALPASSOS (S. JULIÃO)

DR

Momento das aulas de ginástica de manutenção

Ginástica acessível
Na junta de freguesia existe uma biblioteca e a dinamização da
ginástica de manutenção e natação para todos os interessados a
preços acessíveis.

DR

Um dos grupos de catequese de S. Julião de Passos

Publicidade

> c.g.

Mais animada está Elvira Pe-

reira, coordenadora da Cate-

quese, com 60 crianças, em que

os pais participam activamente

nas muitas actividades desen-

volvidas ao longo do ano.

Com cinco anos ímpares em

actividade e catequistas sufi-

cientes, a catequese de Passos S.

Julião – juntamente com a Gi-

nástica de Manutenção e a nata-

ção — afirma-se como uma das

principais forças motoras da

população. Depois do magusto,

as crianças preparam agora ac-

tividades como a Festa de Natal,

com idosos,  Ceia de Reis, a

caminhada da Quaresma, cele-

bração dos dias do Pai e da Mãe,

Via-Sacra na Páscoa e as festas

do Compromisso e da família. O

ano catequético encerra com a

peregrinação marcada para 10 de

Junho e o fecho das actividades

envolvendo sempre pais e famil-

iares das crianças.

Sónia Fernandes é professora

da Educação Física e responsá-

vel palas aulas de Ginástica de

Manutenção, no salão da junta

de freguesia e pela natação na

piscina da freguesia. Dotada de

excelentes condições físicas e

aparelhos, com preços acessí-

veis, os interesssados têm aqui

momentos sadios de animação

corporal e manutenção física

adapatados às suas idades.

A Ginástica de Manutenção

Localizada e Fitball de Passos  S.

Julião, realiza-se às 3.ª e 5.ª

feiras das 19.30 às 20.30 horas

na sede da junta, com a mensali-

dade de 17 euros durante todo

o ano, encerrando apenas em

Agosto. As aulas de Natação

decorrem apenas na época bal-

near, logo a seguir ao término do

ano lectivo e assim que abre a

piscina até Setembro, dependen-

do das condições climatéricas e

até ao novo início do ano letivo,

com acesso a todo o material

necessário a uma boa prática,

também disponível em qualquer

piscina para este fim ou nos gi-

násios (chouriços/esparguetes;

pull-boys; braçadeiras; placas e

separadores de pistas),

Sónia Alexandra Fernandes

começa as sessões às 19 ho-

ras, com duração de 45 minutos.

COM 60 CRIANÇAS

Catequese dinâmica
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> redacção

Gosta de bolo de chocolate? En-
tão tem que provar o bolo Mile-
nium da Pastelaria da Vila, na
Avenida António Sérgio, em Vi-
la Verde, e deliciar-se com uma
combinação perfeita de três cho-
colates com recheio. Mas nem
só este doce irresistível esteve
em destaque, ontem, na penúlti-
ma edição da iniciativa ‘Tardes
Gulosas’, promovida pela Asso-
ciação Comercial de Braga
(ACB), em parceria com a rádio
‘Antena Minho’ e o jornal ‘Cor-
reio do Minho’. 

Armando Sousa, um dos pro-

prietários da casa, admitiu que o
segredo para apresentar uma
montra de produtos de ‘meter in-
veja’ a muitas casas é a aposta na
formação contínua e a qualidade
na confecção e na decoração de
todos os doces. “Nesta área há
sempre uma evolução constante
e sempre para melhor. É preciso
manter a qualidade e a tradição,
mas também ter gosto pela deco-
ração”, defendeu o empresário,
em directo para os microfones
da rádio (106FM), sublinhando
que um pasteleiro já tem muito
de arquitecto e desenhador. Tal
como diz o ditado ‘também se
come com os olhos’, hoje “para

além de se ter que confeccionar
bem o bolo, conservando a tra-
dição, é preciso dar um aspecto
diferente, moderno e inovador”. 

Aqui ajuda a formação cons-
tante. “Um dos meus irmãos es-
teve há pouco numa formação,
não podemos parar, é preciso es-
tar sempre a treinar para se con-
seguir inovar”, assegurou Ar-
mando Sousa, referindo-se aos
novos bolos em formato 3D.
“São bolos que não vendemos
todos os dias, mas para festas
com crianças têm sempre muita
procura”, vincou. 

Sempre a pensar na inovação e
em surpreender o cliente, a Pas-

telaria da Vila tem disponível
agora bombons de chocolate e
chupas personalizados.

A par do bolo Milenium, du-
rante o dia de ontem, os clientes
tiveram a oportunidade de bene-
ficiar da campanha ‘leve dois e
pague um’ em todos os doces da
casa. Para além dos sucesso do
bolo de chocolate, Armando
Sousa evidenciou ainda o bolo
da casa, um bolo de massa folha-
da diferente com caramelo, os
inúmeros semifrios e os bolos
com fruta natural. “Fomos a pri-
meira casa a ter semifrios e têm
muita saída, mas os bolos tradi-
cionais (natas e croissants) con-

tinuam a ser os mais procura-
dos”.

A pensar já no Natal, a Paste-
laria da Vila tem uma variedade
enorme de bolos e doces típicos
da época natalícia. “Temos o bo-
lo-rei francês, o bolo-rei tradi-
cional, o bolo-rei escangalhado,
o bolo-rei de frutos secos e chila,
o bolo-rei de chocolate, mas te-
mos também o pão-de-ló de con-
soada, que lançámos há dois
anos e tem tido muito sucesso,
bem como o pão-de-ló tradicio-
nal, o pão-de-ló de Ovar, o pão-
de-ló de chocolate e os sonhos”,
informou ainda, em directo, o
empresário.

28 de Novembro 2012 Correio do Minho // 9

Pastelaria da Vila sempre a inovar
A penúltima edição da iniciativa ‘Tardes Gulosas’, promovida pela Associação Comercial de Braga (ACB), aconte-
ceu, ontem, na Pastelaria da Vila, em Vila Verde.

Rádio ANTENA MINHO Correio do Minho

Irmãos aventuram-se 

no negócio há 18 anos
Armando Sousa e mais dois irmãos abraçaram 
o negócio dos avós, que tinham uma padaria.
“Abrimos esta casa há 18 anos e, entretanto,
temos outra pastelaria na Vila de Prado”, contou
o empresário.
Na altura, “surgiu a oportunidade de fazer 
um curso na área da pastelaria” e, depois da

formação, os irmãos arregaçaram as mangas 
e nunca mais pararam. Hoje, a Pastelaria da Vila
tem fabrico próprio e, além de fornecer as duas
casas, os produtos são distribuídos ainda 
em várias padarias e pastelarias do concelho 
de Vila Verde. 
Para além de ser uma referência a nível 
de pastelaria, a casa é ainda reconhecida pela
padaria. “Temos uma broa, que conseguimos
preservar, que já ganhou muitos prémios”. 

Publicidade

ROSA SANTOS

Armando Sousa mostra um dos ex-libris da casa, o Bolo Milenium

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS



> patrícia sousa

Um livro “polémico”, que “per-
mite olhar criticamente o pró-
prio funcionamento da justiça e
sugerir caminhos de mudança”.
Foi desta forma que, ontem, o
ex-ministro da Justiça e juiz
conselheiro jubilado, Labori-
nho Lúcio, definiu o livro ‘O
Julgamento - uma narrativa críti-
ca da Justiça’. 

A obra, que foi apresentada na
Livraria 100.ª Página pelo presi-
dente da Escola de Direito da
Universidade do Minho (UM),
Mário Monte, pode ser lida “por
todos os cidadãos”. 

“É preciso mudar saudavel-
mente. O problema não está em
considerar errado aquilo que
temos, mas em considerar esgo-

tado aquilo que temos. Temos
um sistema que produziu os seus
efeitos num determinado mo-
mento e funcionou adequada-
mente, mas hoje está ultrapassa-
do e é preciso outro”. 

No livro, dividido em nove
partes, podem ser encontrados
temas tão diversos como, por
exemplo, a presença de figuras
femininas na justiça ou a forma-
ção dos juízes e promotores do
Ministério Público. “Trata-se de
um livro polémico eventualmen-
te na própria leitura que faço da
história recente da evolução da
justiça entre nós e do conjunto
das reflexões que proponho com
base para uma mudança da jus-
tiça entre nós”, justificou o autor
da obra, referindo que “não é um
livro que apresenta medidas, não

é um programa do Governo, lon-
ge disso, mas é uma reflexão que
tem como fundamento uma ex-
periência de 40 anos de exercí-
cio nas várias áreas que interce-
dem com a justiça”.

Da experiência do autor sur-
gem “um conjunto de aquisições
que permitem olhar criticamente
o próprio funcionamento da jus-
tiça e sugerir caminhos de mu-
dança para o futuro”. 

Da leitura cuidada e atenta que
fez do livro, o presidente da Es-
cola de Direito da UM, Mário
Monte, confirmou que se trata de
“uma manifesto anti-dantes
absolutamente notável e de uma
obra de reflexão inegável e in-
contornável”, aconselhando a
leitura “urgente” a todos aqueles
que estão ligados ao sistema. 

> josé paulo silva

Dentro de dois a três anos, o
grupo Jerónimo Martins vai en-
trar na sector agrícola, revelou o
administrador-delegado Pedro
Soares dos Santos, em entrevista
ao Correio do Minho-Rádio An-
tena Minho. O presidente execu-
tivo (CEO) justifica que a opção
pela entrada na produção visa
“proteger as fontes de abasteci-
mento” do grupo que detém a
cadeia de supermercados Pingo
Doce.

Pedro Soares dos Santos é o
convidado desta semana do pro-

grama ‘Primeiro Plano’, a emitir
hoje na Rádio Antena Minho,
entre as 19 e as 20 horas. A en-
trevista é publicada, na íntegra,
na edição de sábado, dia 1 de
Dezembro, do Correio do Mi-
nho. O administrador do ‘Jeróni-
mo Martins’ considera que há
um “problema de má organiza-
ção na agricultura” nacional que
não será resolvido a curto prazo,
pelo que o grupo empresarial
que tem como principal activi-
dade a distribuição alimentar se
prepara para ser, ele próprio, um
actor no sector primário.

Nesta entrevista, Pedro Soares
dos Santos constata que “falta
um rumo aos governantes e à so-
ciedade portuguesa”.

“Tudo se faz a curto prazo, não
se consegue planificar e pensar”,
disse o CEO do ‘Jerónimo Mar-
tins’, radicado em Braga há qua-
se duas décadas. 

O grupo de distribuição, com
investimento estabilizado no
distrito de Braga, prepara-se pa-
ra abrir entre 30 e 40 lojas na
Colômbia, em 2013. Até 2014, o
grupo investirá 400 milhões de
euros naquele país sul ameri-
cano. 

19 de Janeiro 2012 Correio do Minho // 910 // Correio do Minho 28 de Novembro 2012

BRAGA

> “Falta um rumo aos governantes e à sociedade portuguesa”.

ECONOMIAPEDRO SOARES DOS SANTOS

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE LABORINHO LÚCIO

“É preciso mudar o sistema saudavelmente”

‘Jerónimo Martins’ prepara
entrada no sector agrícola
O maior grupo de distribuição alimentar em Portugal estuda a entrada no sector primário. 
A revelação é feita pelo administrador Pedro Soares dos Santos ao Correio do Minho/Rádio
Antena Minho.

FLÁVIO FREITAS

Pedro Soares dos Santos é o convidado desta semana do programa ‘Primeiro Plano’

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 V
ENDA

ROSA SANTOS

Mário Monte apresentou obra do ex-ministro da Justiça, Laborinho Lúcio

Publicidade



> marta caldeira

Os centros das vilas de Amares,
Vila Verde e Terras de Bouro
vão ser animados nesta época
pré-natalícia com desfiles de
moda e muita música para atrair
clientela ao comércio de pro-
ximidade. É a ‘Moda em Movi-
mento’ que vai acontecer nos
próximos dias 1, 8, 11 e 15.

Horários de funcionamento
alargados, garantia de qualidade
nos produtos e serviços e um
atendimento personalizado com
o melhor aconselhamento pos-
sível são as ofertas especiais
deste evento promovido pela
Associação Comercial de Braga
(ACB), em parceria com o pro-
jecto ‘Idei@Cinco’.

Domingos Barbosa, da ACB,
destaca a importância deste gé-
nero de iniciativas, que têm o
grande objectivo de “mitigar os
efeitos desta crise ao nível da
redução do consumo”. 

O director-geral da ACB, Rui
Marques, sublinhou a sua “gran-

de satisfação” com as parcerias
estabelecidas com os empresá-
rios e lojistas para promover es-

ta campanha e dinamizar o co-
mércio local, dando-lhe um no-
vo impulso comercial.

A iniciativa ‘Moda em Movi-
mento’ vai abranger duas deze-
nas de empresas dos mais varia-

dos sectores, desde o calçado,
vestuário, beleza, ópticas, deco-
ração até à pastelaria.

“O que nós pretendemos é que
as pessoas voltem a fazer com-
pras no seu comércio de proxi-
midade, sendo ao mesmo tempo
surpreendidos pelo movimento
atractivo ao seu redor, pela qua-
lidade da oferta e pelos preços
competitivos”, explicou Rui
Marques.

Segundo o responsável, até há
bem poucos anos atrás, este
comércio de proximidade repre-
sentava cerca de 80 por cento do
consumo dos clientes locais, en-
quanto que hoje em dia, essa
representação se situa apenas
nos 20 por cento. Uma situação
que a ACB, juntamente com as
entidades parceiras, pretende vir
a inverter, através de iniciativas
de promoção e animação deste
género.

O comércio tradicional é o
grande foco desta campanha
promocional, defendeu Carlos
Silva, da ‘Idei@Cinco’. “A nos-
sa única regra é ajudar o comér-
cio tradicional neste período de
Natal no sentido de que con-
sigam obter a entrada de dinhei-
ro neste final de ano”.

MARTA CALDEIRA

Campanha foi ontem apresentada na Associação Comercial de Braga

Centros de vila animados

com desfiles de moda
Desfiles de moda e uma grande dose de animação musical pautam a campanha ‘Moda em
Movimento’ da Associação Ccomercial de Braga, com o objectivo de atrair clientes ao
comércio tradicional das vilas de Amares, Vila Verde e Terras de Bouro.
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MINHO CAMPANHA‘MODA EM MOVIMENTO’ EM AMARES, VILA VERDE E TERRAS BOURO

Mi

EB 2,3 DE PRADO PROMOVE
CAMPANHA ‘DE NATAL DAR É FIXE’
A Escola do Ensino Básico, 2.º e 3.º

ciclo, da Vila de Prado, Vila Verde, volta

a promover a campanha de Natal

intitulada ‘Dar é fixe’, destinada a

conceder um cabaz com géneros

alimentares às famílias economicamente

mais carenciadas da comunidade

educativa.

A iniciativa, uma vez mais a cargo do

grupo docente de Educação Moral e

Religiosa Católica (EMRC), consta da

recolha de fundos monetários e de

géneros no seio dessa mesma

comunidade, integrada pelas freguesias

de Cabanelas, Cervães, Oleiros e Vila de

Prado, assumindo os alunos que

frequentam as aulas dessa disciplina um

papel activo nessa acção,

nomeadamente através da venda de

rifas.

Para envolver mais directamente a

comunidade beneficiária e de recolher

mais alguns fundos, os promotores da

campanha vão levar a cabo um

espetáculo musical noturno, que terá

lugar na sede da Junta de Freguesia da

Vila de Prado, no próximo dia 30, com

início marcado para as 21 horas.

Certame que terá desta feita, pela

primeira vez, como principais intérpretes

os próprios alunos da EB 2,3 local.

O presidente da
ACB destacou que o

grande objectivo desta
campanha é “mitigar os
efeitos da crise ao ní-

vel da redução do
consumo”.

> m. c.

A Praça do Comércio de Fer-
reiros, em Amares, vai ser o pri-
meiro centro de vila a ser anima-
do pela ‘Moda em Movimento’
já no próximo feriado de 1 de
Dezembro. O desfile colectivo
das várias empresas envolvidas

vai ter lugar a partir das 11.30
horas, prometendo atrair com
várias e inovadoras propostas de
moda. O feriado seguinte, 8 de
Dezembro, vai animar Vila Ver-
de com dois desfiles especial-
mente concebidos para o efeito,
agendados para as 14 e para as
16 horas.

Ainda em terras vilaverdenses,
vai ser promovida, no dia 11,
uma campanha promocional dis-
tinta na loja ‘Caramelle’, que vai
mimar os clientes com várias
ofertas dos seus produtos e ser-
viços. 

A campanha de animação do
comércio tradicional volta a sair

à rua no dia 15 de Dezembro,
nos centros de Vila Verde e de
Terras de Bouro, com desfiles a
decorrerem em simultâneo às 14
e 15.30 horas.

“A finalidade desta campanha
promocional é estimular à com-
pra no momento”, referiu Rui
Marques, director-geral da ACB.

DIRECTOR-GERAL DA ACB:

“Finalidade é estimular compra no momento”
INTERVENÇÃO

PRECOCE

Adão Marco Ferreira

tlm. 966 741 367

ft.marcoferreira@gmail.com

GINÁSIO
DE REABILITAÇÃO

INFANTIL

Fisioterapia Intensiva
em Parilisia Cerebral 

e Síndromes
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MINHO BARCELOSAULAS DEVEM ARRANCAR NO MÊS DE JANEIRO

T. BOURO: EXPOSIÇÃO
COMEMORATIVA SOBRE 
OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
A Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Terras de Bouro em parceria
com a Câmara Municipal promovem
uma exposição patente no espaço do
Balcão Único de Atendimento do
município, onde é evocada a Convenção
Internacional sobre os Direitos da
Crianças ratificada pela ONU em 20 de

Novembro de 1989.
Os trabalhos foram realizados por
crianças com idades compreendidas
entre os 3 e 10 anos, frequentadores dos
Jardins-de-infância e Escolas de 1.º
Ciclo do Ensino Básico do concelho.
Na inauguração da referida exposição,
estiveram presentes a presidente da
Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Terras de Bouro, Filipa Morei-
ra, bem como o vice-presidente da

autarquia, Luís Teixeira e a vereadora 
da Acção Social Liliana Machado.
A exposição é composta por dois globos
repletos de desenhos de crianças em
cartão devidamente personalizadas,
contendo no seu verso a inscrição dos
direitos das crianças.
A autarquia e a CPCJ convidam todos 
os interessados a visitar o espaço,
aberto durante os dias úteis no horário
de funcionamento do município.

> redacção

O projecto da universidade sé-

nior de Barcelos teve um impor-

tante desenvolvimento, com a

abertura das inscrições para o

primeiro ano lectivo, que deverá

ter o seu início na segunda se-

mana de Janeiro de 2013. 

O anúncio foi feito , em confe-

rência de imprensa promovida

pela direcção da Barcelos Sénior

– Associação Educacional, Cul-

tural, Social e Recreativa de For-

mação Permanente. A associa-

ção tem a sua sede na antiga

escola primária de Vila Fres-

cainha S. Martinho, reunindo to-

das as condições técnicas para o

arran-que das aulas. Para além

da se-de, está já assegurado o

corpo docente e disponibilizadas

as disciplinas teóricas e práticas,

que os seniores, com idades a

partir dos 55 anos de idade de-

vem escolher. 

Falando no início da conferên-

cia de imprensa, o presidente da

Câmara Municipal de Barcelos,

que é também presidente da As-

sembleia-Geral da associação,

manifestou o empenho do exec-

utivo municipal na concretiza-

ção do projecto de uma universi-

dade sénior em Barcelos. Miguel

Costa Gomes garantiu que “está

tudo pronto e em condições para

receber os alunos” no primeiro

ano de atividade da Barcelos

Sénior.

Ana Maria Silva, presidente da

direcção e vereadora da Acção

Social, mencionou todo o traba-

lho desenvolvido desde o início,

integrando-o no âmbito das po-

líticas sociais do município, ex-

pressas no Plano de Desenvolvi-

mento Social e de Saúde 2015.

“Para este projecto convidamos

também pessoas da sociedade

civil, de forma a se associarem a

este projeto, que complementa

várias vertentes da sociedade,

como por exemplo o IPCA”,

afirmou, lembrando ainda os

vários contributos recebidos e o

caráter dinâmico do projecto:

“Ouvimos os seniores, recolhe-

mos sugestões daquilo que eles

gostariam de fazer e aprender

aqui, porque temos as vertentes

teóricas, com disciplinas e tam-

bém práticas”.

Primeiro ano lectivo em marcha
“Está tudo pronto para receber os alunos”, referiu Miguel Costa Gomes na abertura das inscrições para o projecto
da universidade sénior de Barcelos.

DR

Este projecto foi gizado pelo pelouro da Acção Social e Saúde Pública da Câmara Municipal de Barcelos

VIEIRA DO MINHO EM GRANDE DESTAQUE

Balcão do Empreendedor no topo

A Câmara Municipal de Vieira do Minho destacou-se, de entre os muni-
cípios da Comunidade Intermunicipal do Ave, como a autarquia com
mais trabalho desenvolvido, no âmbito do Balcão do Empreendedor
(BdE). Assim, a autarquia já lançou neste balcão 325 formalidades, sen-
do seguida pelo município de Vizela com 214. Este trabalho demonstra
o que o município está a fazer uma grande aposta na simplificação 
e modernização administrativa.
Este balcão permite aceder online às formalidades necessárias ao exer-
cício de uma actividade económica e está disponível a partir do Portal
da Empresa. Destaca-se por ser o ponto único de acesso a informação
estruturada de um modo simples e uniforme sobre muitos serviços ne-
cessários ao exercício de várias atividades económicas. Alguns destes
serviços vão poder ser realizados totalmente online. Com a entrada em
funcionamento do BdE, qualquer cidadão, nacional ou de outro Estado-
-Membro da União Europeia (UE), que pretenda iniciar uma actividade
económica em Portugal, pode conhecer as formalidades necessárias 
à constituição de uma empresa. 
Prevê-se que a disponibilização de serviços online para todos 
os sectores da economia, através do Balcão do Empreendedor 
esteja concluída até ao terceiro trimestre de 2013. 

> redacção/lusa

A parceria público-privada

(PPP) que se propunha concre-

tizar o maior projecto de investi-

mento de sempre em Fafe, na or-

dem dos 40 milhões de euros, foi

dissolvida, por causa da crise,

informou a Câmara Municipal.

Segundo um comunicado da

autarquia, “o actual contexto

económico e financeiro coloca

sérios entraves à concretização

do objecto social, a curto prazo,

designadamente pela falta de

crédito da banca e de recursos

próprios dos parceiros, o que

torna inviável manter a parce-

ria”.

O consórcio responsável pela

execução das obras da PPP foi

formalizado em inícios de 2011,

detendo a Câmara 49 % do capi-

tal, enquanto o restante era dis-

tribuído por quatro empresas.

A ideia era realizar, em três

anos, investimentos avaliados

em mais de 40 milhões de euros,

designadamente a construção e

conservação do recinto da feira

semanal, o parque de estaciona-

mento da Praça Mártires do Fas-

cismo, a obra de requalificação

da Praça José Florêncio Soares e

parque de estacionamento, a

construção da piscina no Parque

da Cidade, a construção e con-

servação dos lagos do Parque da

Cidade, bem como a concepção,

construção e conservação do

Mercado Municipal e do novo

Parque Municipal de Desportos.

Assim, o município propôs “a

imediata dissolução e liquidação

da sociedade, propondo aos ou-

tros sócios que os direitos rela-

tivos aos projectos em curso

transitem para a câmara, como

forma de garantir a possibilidade

da sua execução pelo próprio

município noutra conjuntura, no

futuro”. Em contrapartida, as

empresas vão ser compensados

dos custos que tiveram com a

PPP, na proporção da respectiva

participação no capital social da

sociedade.

FAFE: ESTAVAM PREVISTOS INVESTIMENTOS DE 40 MILHÕES DE EUROS 

PPP dissolvida devido à crise
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> redacção

O município de Ponte de Lima

recebeu do arquitecto Alfredo

Campos Matos, o livro de Tom-

bo da Capela das Pereiras. Trata-

se de um documento de indu-

bitável importância para a his-

tória local e para a memória

colectiva, que passa a integrar o

espólio do Arquivo Municipal

de Ponte de Lima. 

O livro de tombo ou inventário

dos bens da Capela de Nossa

Senhora da Misericórdia das

Pereiras, da vila de Ponte de Li-

ma, cujo termo de abertura re-

fere: “Este livro ha de servir

para o tombo dos bens da

Capela de Nossa Senhora das

Pereiras desta vila extrahido

dos proprios autos do mesmo.

Vai numerado e rubricado por

mim e tem no fim o seu encerra-

mento. Ponte do Lima 24 de

Outubro de 1807. O Juiz de Fo-

ra Antero José da Maia e Silva”.

Para além de Juiz de Fora, An-

tero José da Maia e Silva as-

sume, por designação régia, as

funções de Juiz do Tombo ca-

bendo-lhe fazer a medição, de-

marcação e tombo dos bens e

propriedades da citada capela,

juntamente com o escrivão Ma-

nuel José Saraiva.

Em suma, este livro de tombo

dá a conhecer, com bastante por-

menor, os bens e proprieda-

des pertencentes à Capela de

Nossa Senhora da Misericórdia

das Pereiras, localizados em di-

versas freguesias do concelho.

“A altitude intelectual do ar-

quitecto Campos de Matos me-

rece a admiração do município,

comprovada em mais um gesto

de grande atenção e paixão pelas

coisas da nossa terra”, pode ler-

-se num comunicado emitido

pela autarquia de Ponte de Lima,

manifestando dessa forma toda a

satisfação da oferta de um docu-

mento desta valia.

Livro do Tombo
oferecido 
à comunidade
Espólio do Arquivo Municipal de Ponte 

de Lima passa a contar com um documento

de alto calibre.

DR

Espólio municipal de Ponte de Lima ganha um documento de grande valor

MINHO

> Arquitecto Alfredo Campos Matos mereceu a admiração por parte do município após este gesto.

PONTE DE LIMADOCUMENTO SOBRE A CAPELA DAS PEREIRAS

!!!

O livro dá a conhecer 
os bens e proriedades 
pertencentes à Capela 
de Nossa Senhora da 
Misericórdia das Pereiras.

Serviços das lojas do cidadão poderão
estar disponíveis na televisão por cabo

O Governo está a negociar a disponibilização de serviços prestados 
em lojas do cidadão nas boxes dos operadores de televisão por cabo,
anunciou ontem o secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte.
Segundo o governante, que tutela a pasta da modernização administra-
tiva, o objetivo é disponibilizar “vários serviços” em rede para “facilitar a
vida ao cidadão e a empresas”. “Cerca de 70 % dos portugueses já têm
televisão por cabo e, do ponto de vista tecnológico, a ideia é que no
conforto do seu lar, no intervalo de um filme ou de um jogo de futebol,
possa pedir uma certidão ou fazer um pagamento”, explicou o secretário
de Estado Adjunto do Ministro-Adjunto. O governante falou em Ponte de
Lima, no final de uma reunião, com os autarcas do Alto Minho, na qual
apresentou as várias soluções que estão a ser estudadas para reforçar 
a rede de serviços prestados pelas lojas do cidadão.

Monção: nova candidatura para 
emparcelamento do Vale do Gadanha

A Câmara de Monção deverá avançar até final do ano com uma nova
candidatura a fundos comunitários para o projeto de emparcelamento
agrícola do Vale do Gadanha, por concretizar há dez anos devido à falta
de verbas. “Estamos a ultimar uma nova candidatura para execução, por
metade dos cinco milhões de euros do projecto que foi aprovado, mas
sem o desvirtuar. Temos observado uma grande disponibilidade 
da senhora ministra da Agricultura”, admitiu José Emílio Moreira.
O autarca socialista de Monção reuniu em Lisboa com técnicos do
ministério da Agricultura, precisamente para definir alguns aspectos
desta candidatura de execução, que poderá beneficiar, segundo José
Emílio Moreira, de uma comparticipação a 100 % por fundos
comunitários. “O nosso projecto está aprovado e com grande pontuação
há muitos anos. No entanto, face à escassez de recursos financeiros, 
o que estamos a estudar é avançar com uma candidatura de execução
para fazer nem o mínimo nem o máximo, mas o necessário”, 
disse ainda.

Publicidade
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LUÍS MONTEIRO*

AEscola Secundária de
Vila Verde recebeu o
‘Selo Europeu para as

Línguas 2012’. A vitória da
ESVV na 14.ª edição deste con-
curso foi conseguida graças a
um projeto desenvolvido numa
turma de 11.º ano no âmbito da
disciplina de Inglês e que con-
sistiu na publicação de um livro
intitulado ‘Six Teen Stories’. O
projeto, enquanto vencedor, está
ainda automaticamente habilita-
do a ser premiado internacional-
mente, numa cerimónia a decor-
rer em Bruxelas.

O concurso foi proposto pela
Comissão Europeia e promovi-
do em Portugal pela Agência
Nacional para a Gestão do Pro-
grama Aprendizagem ao Longo
da Vida (PROALV). Este é ape-
nas um dos projetos mais re-
centes envolvendo os alunos da
nossa escola. Outros estão já
consolidados, e com provas da-
das – Projeto Comenius, PES
(Projeto Educação e Saúde),
Eco-Escolas (com certificação
pelo 4.º ano consecutivo), Olim-
píadas e Provas/Concursos Na-
cionais em Matemática, Biolo-
gia e Física e Química, entre
outros.

Nos tempos que correm e em
que tanto se fala que os jovens
“pouco ou nada querem da esco-
la”, é obrigatório divulgar as
boas atividades que se realizam
promovidas pelos professores e
valorizadas pelos alunos. Estes

prémios dão a conhecer jovens
que sabem trabalhar, que gostam
do que fazem e que são bem ori-
entados pelos seus pais e pelos
seus professores. Estes jovens
são rapazes e raparigas dos nos-
sos dias motivados a serem uma
geração pro ativa.

Sabemos que estes jovens alu-
nos só conseguem obter o suces-
so que ambicionam com uma
boa equipa de professores, bons
diretores de turma e uma escola
devidamente equipada, apostan-
do na modernização dos equipa-
mentos dos seus laboratórios,
bom ginásio, boa biblioteca,
bons espaços de trabalho (sala
de estudo orientado e indivi-
dualizado e sala dos Clubes e
Projetos), aulas de apoio e es-
paços de lazer. Semanalmente
há horá-rios dedicados ao acom-
panha-mento dos nossos alunos
em au-las de preparação para
exames nacionais, para trabalho
junto dos alunos dos Cursos
Profissionais de modo a prepa-
rarem a sua Prova de Aptidão
Profissional e para reuniões de
trabalho dos professores (Con-
selhos de Turma, Projeto de Au-
toavalia-ção da Escola, Articu-
lação Curricular, entre outros).
Mas neste processo não estamos
sozinhos. É que sem dúvida
nenhuma é imprescindível e
prioritário o acompanhamento
diário dos pais e encarregados
de educação no processo educa-
tivo destes jovens. Em todas as

semanas é marcado no horário
do Diretor de Turma tempo dis-
ponibilizado para receção aos
Encarregados de Educação e
que se pretende que seja plena-
mente aproveitado por estes, o
que infelizmente nem sempre
acontece. Os alunos devem
aproveitar os Clubes e Projetos
que a escola possui (alguns de-
les nacionais) de forma a dar
continuidade aos seus objetivos
como alunos (aprendizes do
saber) e formarem-se como ci-
dadãos participativos e interven-
tivos. Com estes Clubes e Proje-
tos, os alunos de-monstram co-
nhecimentos, estabelecem obje-
tivos, constroem dinâmicas de
grupo, adotam procedimentos
no seu estudo, entre outros ga-
nhos. Não são apenas os ran-
kings baseados em resultados de
exames nacionais que farão pre-
ver o sucesso profissional e pes-
soal dos nossos jovens…

Vamos continuar a apostar nos
nossos jovens e incutir-lhes o
ânimo para que sejam os melho-
res no que quer que se propo-
nham fazer. A vida é um sério e
verdadeiro ‘trabalho’ por obje-
tivos. O seu futuro será melhor
quanto melhor aproveitarem o
tempo da sua juventude – a
aprender no espaço próprio que
é a ESCOLA!

* Diretor da Escola 
Secundária de Vila Verde

(texto escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico)

Lição n.º 1:
Querer ser o melhor de todos!

IDEIAS VOZ ÀS ESCOLASLEITURAS DE OUTONO
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A ação de Money – que o Guar-
dian considerou o grande roman-
ce inglês da década de 1980 – de-
corre entre Nova Iorque e Lon-
dres, nos tempos dos motins de
Brixton e do casamento real. E
conta a história de John Self, um
homem que personifica a ganân-
cia desses anos de ouro do capita-
lismo, em que o desprezo pelos
valores sociais e humanos só con-
seguia ser suplantado pelo amor
ao dinheiro – e a cegueira pelo di-
nheiro, por sua vez, pelo terror da
falta dele.

Trinta anos volvidos, e descon-
struídos os mitos financeiros e sociais que candidamente enfor-
maram os anos 1980, esta comédia negra é, agora, mais atual do
que nunca.                                                                        Dinheiro

Martin Amis
Quetzal

Dinheiro

A vida de D. Manuel II, o último
rei de Portugal, suscita um enor-
me interesse. É a vida de um rei
cuja figura ficou marcada por um
rasto de saudade, quase um mito
para monárquicos e nostálgicos, e
por um profundo desconhecimen-
to, especialmente dos anos do seu
prolongado e frustrante exílio em
Inglaterra. Um homem que mor-
reu cedo de mais, em 1932, de
forma inesperada, e sem deixar
filhos como garante essencial da
continuidade dinástica da históri-
ca Casa de Bragança.  

Neste livro, o autor devolve-nos
a vida de D. Manuel tanto nas suas grandezas como nas suas mi-
sérias. Um jovem rei dividido entre as paixões da juventude e os
lamentos da terra perdida...

D. Manuel II - O Último Rei de Portugal
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano

A Esfera dos Livros

D. Manuel II - O
Último Rei de Portugal

Id

“‘Há uma definição de inteli-
gência que é: quando se vê
que uma coisa não funciona,
não se insiste nela’. Está
mais do que demonstrado que
a receita pura e dura de aus-
teridade só tem gerado mais
pobreza e endividamento.”
Armando Esteves Pereira  

Correio da Manhã, 27/11/2012

“Precisamos de titulares de cargos públicos bem pagos (sim,
penso que o PR, a presidente da AR e os deputados deviam
ganhar mais), mas eles devem retirar do exercício das suas
funções gratificação suficiente, para não se deixarem seduzir
pelos dois mil euros suplementares a que têm direito caso
invoquem outro estatuto que não o de dirigente político eleito.
Não é digno. Não é bonito.”

José Vítor Malheiros

Público, 27/11/2012  

“Contados os votos e arrefecidos
os ânimos irrequietos das últimas
semanas, percebemos agora que a
Catalunha mergulhou numa encru-
zilhada maior do que aquela para
onde Artur Mas pretendeu empur-
rar a região espanhola quando de-
cidiu antecipar as eleições em dois
anos.”

Alfredo Leite

Jornal de Notícias, 27/11/2012
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IDEIAS BOM DIAOPINIÃO

PEDRO MACHADO*

Orápido desenvolvimen-
to da sociedade, nas úl-
timas décadas, tornou

emergente a necessidade de que
o desenvolvimento seja susten-
tável. É necessário garantir que
os recursos não se esgotem, que
estejam disponíveis para as fu-
turas gerações.

O objetivo primordial do de-
senvolvimento sustentável é sa-
tisfazer as necessidades presen-
tes sem comprometer a capaci-
dade das gerações futuras de
satisfazerem as suas próprias
necessidades.

Para atingir a sustentabilidade
temos que ter em atenção os
seus três pilares: económico, so-
cial e ambiental. Não é possível
garantir a sustentabilidade, a
longo prazo, sem que haja um
equilíbrio entre os pilares. Os
três pilares devem interagir co-
mo um todo para se atingir a
sustentabilidade e, estes concei-
tos, deveriam aplicar-se quer a
um país, a uma empresa, quer a
nível da comunidade ou em ca-
da casa a nível individual. Se to-
dos fizermos um pouco, o pouco
de todos, será muito. 

Direcionando-nos mais para a
vertente ambiental, facilmente
concluímos que o desenvolvi-
mento sustentável não é possí-
vel sem que esteja garantida a
sustentabilidade ambiental, pois
é ao Ambiente que se vão buscar
os recursos naturais necessários
para a produção de determina-
dos bens, para a obtenção de en-
ergia, entre outros recursos. 

Apesar de o objetivo ser en-
contrar um equilíbrio, defendo
que alguns projetos têm de pôr o
interesse público, a sustentabili-
dade ambiental, à frente da sus-
tentabilidade económica, só as-

sim, se poderá atingir o desen-
volvimento sustentável.

No caso concreto da Braval,
alguns projetos têm de pôr a
sustentabilidade ambiental à
frente da sustentabilidade eco-
nómica devido ao interesse pú-
blico/ambiental dos mesmos
projetos. É o caso da recolha se-
letiva para reciclagem, da colo-
cação de ecopontos em zonas
muito rurais e pouco populosas,
é o caso da recolha porta-a-porta
de óleos alimentares usados.

No entanto, poderia ser alcan-
çado um maior equilíbrio se
houvesse mais adesão e colabo-
ração por parte da população.

Alguns argumentos que se ou-
vem com frequência para não
fazerem separação dos resíduos
são: dá trabalho, quem quiser
que faça, já pagamos a recolha
do lixo, entre outros. Porque a
participação de todos é funda-
mental, porque é que as pessoas
não pensam que lucramos to-
dos? Lucramos nós, os nossos
filhos, os nossos netos e todas as
gerações futuras? A sociedade
mudou, a questão dos resíduos é
uma questão emergente, de há
algumas décadas, e portanto,
temos que pensar que temos de
alterar comportamentos e men-
talidades, se quisermos garantir

a sustentabilidade do planeta.
Para conseguir atingir a sus-

tentabilidade temos, então, de
educar primeiro as pessoas. Daí
a importância da educação/sen-
sibilização ambiental. Esta deve
ser iniciada na mais tenra infân-
cia, isso permitirá que, no futu-
ro, essas crianças se tornem
adultos conscientes e compe-
tentes em garantir a sustentabili-
dade: nas suas casas, nas suas
empresas, nas suas cidades. Se
toda a gente levar uma vida sus-
tentável, a mentalidade susten-
tável estará instalada. Isto tam-
bém é cidadania!

A educação ambiental é, sem
sobra de dúvida, a característica
mais essencial e mais positiva
que, evidentemente, mais garan-
tirá a continuidade de uma boa
condição de vida para as gera-
ções futuras.

Quando o ser humano entender
que cada ação sua tem reflexo
no meio ambiente, quando todas
as sociedades se voltarem para a
importância de se levar uma vi-
da mais sustentável, o mundo
deixará de correr o risco que ho-
je corre, de aniquilação, pelo es-
gotamento da sua capacidade de
manter o ritmo atual de con-
sumo.

A sustentabilidade económica
não pode sobrepor-se à sus-
tentabilidade ambiental, pois
sem recursos naturais nada so-
breviverá.

Ajude-se, ajudando-se!

*Director Geral Executivo 

da Braval, S. A.

(texto escrito ao abrigo 

do novo Acordo Ortográfico)

O Banco Alimentar volta a
apelar, este fim-de-semana, à
generosidade e solidariedade
dos portugueses.

Mesmo nesta época de gran-
des dificuldades económicas,
acredito que os portugueses
vão dispensar qualquer coisa
para ajudar quem mais pre-
cisa.

Ano após ano, as dádivas
têm aumentado mostrando
que os portugueses são soli-
dários, mesmo quando eles
próprios precisam de ajuda.

Basta pensarmos que pode-
mos deixar de tomar um café
ou um refrigerante e, com
esse dinheiro, comprar um
pacote de massa ou de arroz,
uma lata de feijão ou um litro
de leite.

Isso, multiplicado por mi-
lhares de pessoas, de norte a
sul, pode fazer a diferença
junto daqueles que mais pre-
cisam.

Nem mesmo as recentes de-
clarações da presidente do
Banco Alimentar - que tanta
tinta fizeram correr - deverão
influenciar na hora de ajudar.

Mas tão importante como
haver quem dê é que essa aju-
da alimentar seja bem gerida
e encaminhada para as pes-
soas que efectivamente pre-
cisam.

Custa-me pensar que possa
haver instituições de solida-
riedade social que se aprovei-
tam das dádivas em benefício
próprio quando são cada vez
mais as famílias que precisam
destes apoios.

Quero acreditar que a minha
dádiva, este fim-de-semana,
irá ajudar a 'matar' a fome de
alguma família.

Sustentabilidade ambiental
Dar um
pouco 
não custa

Teresa
Marques Costa

http://www.correiodominho.pt/
Crónicas!

JORGE CARVALHO
Bombeiro municipal

“Mudava o salário
das pessoas. No
caso dos bombei-
ros é pouco para o que fazem e para
o horário. Neste momento, reconhe-
ço que não há condições para fazê-
lo, mas porque não o fizeram quan-
do deviam”.

JOSÉ ANTUNES
Bombeiro municipal

“O Governo baixou
os salários de to-
dos os portugue-
ses com o aumento dos impostos.
Acho que os governantes deveriam
dar o exemplo e reduzir os seus sa-
lários em pelo menos 50 por cento
e já ganhavam bem”.

ANDRÉ RODRIGUES
Bombeiro municipal

Se pudesse mudar
alguma coisa no
Orçamento de
Estado, tirava aos políticos e dava
aos mais pobres”.

ALBERTO
CERQUEIRA
Bombeiro municipal

“Retirava a
sobretaxa de IRS e
repunha o 13.º mês a todos os
funcionários públicos a quem está a
ser retirado. São as medidas que
nos estão a afectar”.

O que mudava 
no Orçamento de
Estado para 2013

que ontem 
foi aprovado?
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> joana russo belo

Vestiu a camisola do Sp. Braga
numa das quatro finais da Taça
de Portugal na história do clube.
E acredita que esta época é pos-
sível voltar ao Jamor e sonhar
com o tão desejado troféu. Zé
Nuno, antigo defesa bracarense,
considera que as últimas derro-
tas são apenas uma fase passa-
geira, que será ultrapassada pela
qualidade do grupo de trabalho e
já esquecida com uma vitória ao
FC Porto, na sexta-feira.

“É preciso, principalmente, a
equipa acreditar no que faz.
Querendo e sentido que o que
está a fazer é certo é o primeiro
passo para o êxito. Depois ter
capacidade de enfrentar o FC
Porto com qualidade. Terá que
ser um jogo a roçar a perfeição

para levar de vencida os dra-
gões”, revelou ao ‘Correio do
Minho’.

Num jogo destes, “a eliminar”,
Zé Nuno deixa a receita para o
sucesso dos bracarenses: “terá
que procurar o golo com mais
frequência, porque um empate
não serve a ninguém. Terá que
ser uma equipa com ambição de
ganhar, porque pela frente vai

estar um adversário forte”.
Para o ex-jogador, uma das ar-

mas que o Sp. Braga poderá usar
passa por “ter mais bola”, até
porque, “sem bola a equipa arse-
nalista não se sente confortável”.

“Sendo uma equipa igual a si
própria é possível”, frisou.

Quanto à ambição de vencer a
Taça de Portugal, o agora treina-
dor partilha do desejo do presi-
dente António Salvador. “É pos-
sível chegar à final. O Sp. Braga
tem qualidade para ganhar qual-
quer jogo, tem que ter capaci-
dade e qualidade para acreditar e
ser feliz no que faz, como já
provou em muitos jogos esta
época”, sublinhou.

Das quatro finais do Sp. Braga
na Taça de Portugal - 1966/67
(vencedor), 1976/77, 1981/82 e
1997/98 - Zé Nuno integrou o

onze que em 1997/98 alinhou
frente ao FC Porto. O técnico era
Alberto Pazos e os bracarenses
acabaram derrotados por 3-1,
fruto de golos de Jardel, Artur e
Aloísio. O defesa acabou ligado
pela negativa ao golo do avança-
do brasileiro.

“A memória é de um momento
mais marcante na carreira. Não
fomos felizes e é um momento
único que espero voltar agora a

viver, mas de outra forma, a as-
sistir a uma vitória do Sp. Bra-
ga”, recordou Zé Nuno.

Em jeito de mensagem para o
actual plantel, o ex-jogador faz
questão de deixar palavras de
confiança: “é apenas uma fase,
que se viu no domingo ao minu-
to 90. É uma fase que só com
força e crença em acreditar é que
se vai dar a volta, porque a qua-
lidade está lá”.

De sporto
II LIGA>>19

Equipa do Sp. Braga B
vai sofrer reestruturação  

III DIVISÃO NACIONAL>>20

Alexandre Martins deixa
comando do Merelinense

A. F. BRAGA INFANTIS>>22

Competição ganha força
nos primeiros lugares

INAUGURAÇÃO>>23

Pingo Doce oferece
sintético ao CD Lago

SP. BRAGA

> Plantel volta aos trabalhos esta manhã, às 11 horas, num treino que terá porta fechada.

TAÇA DE PORTUGALZÉ NUNO ACREDITA QUE É POSSÍVEL CHEGAR À FINAL

“Terá de ser um jogo
a roçar a perfeição”
Antigo defesa, Zé Nuno Azevedo, acredita que o Sp. Braga pode
vencer o FC Porto. Qualidade vai permitir esquecer fase menos boa.

DR

Zé Nuno alinhou na final da Taça de Portugal de 1997/98 frente ao FC Porto

Sp. Braga 
esteve em quatro  

finais da Taça de Portu-
gal: em 1997/98 defron-

tou e foi eliminado
pelo FC Porto, por

3-1. 

FPF

Comportamento
de adeptos
dá multa
O Sp. Braga foi punido com uma
multa de 2.532 euros  devido ao
comportamento incorrecto dos
adeptos, no último jogo com o
FC Porto. O castigo mais pesado
do Conselho de Disciplina da
Federação Portuguesa de
Futebol vai para o Sporting,
punido em mais de 10 mil euros
na sequência do encontro com o
Moreirense, da 10.ª jornada da
Liga. Em termos de castigos,
apenas o Vitória de Setúbal vê
atletas suspensos por um jogo:
Jorge Luiz e Paulo Tavares. 

> j. r. b.

Vai ser uma semana de sigilo ab-
soluto em torno do plantel do
Sp. Braga. A preparação do jogo
com o FC Porto, a contar para os
oitavos-de-final da Taça de Por-
tugal, na sexta-feira, arrancou à
porta fechada e longe dos olha-
res de comunicação social. 

A dúvida reside em Paulo Viní-
cius, mas até ao dia do jogo e à
antevisão de José Peseiro não
serão revelados pormenores so-
bre a evolução do defesa, a
grande prioridade em termos de
recuperação para o eixo da de-

fensiva bracarense.
O defesa central lesionou-se no

final do mês de Outubro, durante
a visita ao Marítimo (referente à
7.ª jornada da Liga), e nunca
mais foi opção. Depois de três
semanas aos cuidados do depar-
tamento médico, Paulo Vinícius
retomou na última semana o
contacto com o relvado, mas
continua a trabalhar à parte com
alguns condicionalismos e devi-
damente vigiado. 

Como esteve quase um mês
sem competir, o regresso foi
adiado para que o brasileiro re-
cupere a cem por cento os ín-

dices musculares. 
Tudo indica que José Peseiro já

possa contar com o central para
a recepção ao FC Porto na sexta-
-feira, no entanto, dificilmente
Paulo Vinícius será titular, até
porque, carece de ritmo.

Recorde-se que Paulo Vinícius
era o único totalista do plantel
do Sp. Braga até ao momento
em que sofreu a lesão muscular,
no jogo da Madeira. 

Ontem, no regresso aos traba-
lhos, a sessão foi de recuperação
activa para os titulares do último
jogo. Hoje há novo treino, à por-
ta fechada, a partir das 11 horas. 

PLANTEL

Segredo sobre Paulo Vinícius
MERCADO

Éder na mira
do Swansea 
Há mais um clube interessado
em Éder. De acordo com o
‘Daily Mirror’, o Swansea, nono
classificado da ‘Premier
League’, é o mais recente
candidato à contratação do
avançado de 24 anos, que
figura na lista de jogadores que
estão a ser seguidos com
atenção por Michael Laudraup,
treinador dinamarquês.
Éder - que tem contrato com o
Sp. Braga até 2016 - é
igualmente apontado como
alvo do Arsenal, Liverpool e
Manchester United.



> paulo machado

A equipa B do Sporting de Bra-

ga ocupa o penúltimo lugar na II

Liga. Em 14 jogos venceu ape-

nas um, e até procedeu à mu-

dança de treinador. Mas é ne-

cessário mudar algo mais, a fim

de assegurar a manutenção. Toni

assumiu o comando da equipa

há quase sete semanas e confes-

sa que estava à espera de mais e

melhor nesta altura da tempora-

da. “Esperava ter mais pontos

nesta altura, mas a leitura está

feita sobre o real potencial desta

equipa. Temos de trabalhar para

que no futuro a equipa seja mais

forte, mais capaz e com maior

maturidade. O grande problema

desta equipa é apanhamos equi-

pas com muita experiência, es-

tão tarimbadas nesta competição

e têm criado alguns problemas.

A nossa equipa tem muitos

jovens, alguns a fazem uma es-

treia num campeonato profis-

sional. Já fizemos a análise à ca-

pacidade desta equipa e estamos

atentos no sentido de tomar me-

didas para que esta equipa seja

mais forte no futuro”, apontou o

treinador da formação arsena-

lista. 

O recurso ao mercado é in-

evitável a fim de dotar o plantel

de maior qualidade e, essencial-

mente, de jogadores com mais

experiência. “Temos dificuldade

ao nível de maturidade e expe-

riência e falta equilíbrio nalguns

sectores. A análise foi feita, o

Braga é o clube que tem uma

imagem fortíssima no mercado

em Portugal e essa imagem tem

de ser defendida. Queremos esta

equipa mais forte, mais competi-

tiva porque é uma equipa que

não agrada a ninguém. Temos de

arranjar soluções e estar atentos

a uma reestruturação do plantel

no futuro, para termos uma se-

gunda volta bem diferente desta,

com mais equipa, mais ganhado-

ra e mais confiante”, vincou o

treinador.

Para esta tarde está reservado

mais um duelo, tendo em vista a

deslocação ao Arouca, que ocu-

pa o quarto lugar na competição. 

“Temos sempre a esperança e

ambição de disputar os três pon-

tos que estão em jogo. A situa-

ção em termos de classificação

deixa alguma apreensão, níveis

de confiança em baixa e não

podemos fugir dessa realidade.

Só podemos sair de lá se reagir-

mos e formos mais capazes de

funcionar como equipa”, vincou

Toni, numa mensagem que se di-

recciona aos jogadores.
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SPORTING DE BRAGA

> Sporting de Braga de B desloca-se esta tarde a Arouca para um jogo da II Liga.

FUTEBOLTONI ADMITE MUDANÇAS PARA UMA SEGUNDA VOLTA MAIS POSITIVA

Plantel da equipa B
sujeito a reestruturação
O plantel do Sp. Braga B vai sofrer uma reestruturação na reabertura do mercado de trans-
ferências. Toni deixou passar essa ideia, na conferência de imprensa de antevisão do jogo
com o Arouca, ao apontar que são necessárias soluções para dar a volta à classificação.

Sete jogos em
agenda na II Liga
para esta tarde

A 15.ª jornada da II Liga de
Futebol completa-se esta tarde,
com sete jogos em agenda
onde se destaca o com-
promisso do Sporting de Braga
no duelo com o Arouca. Os
jogos agendados para hoje são
os seguintes:
Sp. Covilhã - U. Madeira
Oliveirense - Belenenses
Trofense - Santa Clara
Arouca - Sp. Braga B
Atlético - Benfica B
V. Guimarães B - Tondela
Sporting B - Feirense.

Miguel Oliveira
é a novidade
nos convocados
do V. Guimarães B

A equipa B do Vitória de
Guimarães defronta esta tarde o
Tondela, no Estádio D. Afonso
Henriques. A grande novidade
na lista dos eleitos de Luíz
Felipe é a troca de guarda-
redes, com a saída de Palha
para dar lugar a Miguel Oliveira.
Bruno e Diogo Lamelas
regressam às opções depois de
terem cumprido castigo. No
sentido contrário, Kanu estará
ausente da competição, uma
vez que acumulou cinco
cartões amarelos. A lista
completa dos jogadores do
Vitória para este desafio é a
seguinte: Guarda-redes: Assis e
Miguel Oliveira; Defesas: Paulo
Oliveira, Vítor Bastos, Pedro
Lemos, Kaká e Luís Rocha;
Médios: Josué, Vieira, Tiago
Rodrigues, Bruno, Crivellaro e
João Pedro; Avançados: Índio,
Rafa, Tiago Almeida, Diogo
Lamelas, Areias e Tomané. 

ROSA SANTOS

Toni denota falta de maturidade no plantel e considera que alguns sectores estão deseuilibrados

!!!

CONVOCADOS:

Cristiano, Cavadas,

Yazalde, Afonso,

Zé Manuel, João Vítor,

Manoel, Xavier, Tomás,

Palmeira, Guilherme,

Diogo Ribeiro, Leandro,

Aníbal, Nuno Valente,

Florent, Tiago Ribeiro,

Santos, Vítor Nikiema

e Carlos Eduardo.

Publicidade

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas... exclusivas da quinta”

Branco e Tinto 1,50€ - ENGARRAFADO

A GRANEL - Mínimo 50lts - 1,20€
Rota dos Vinhos Verdes

QUINTA DE JUSTE Santa Lucrécia - BRAGA

De Segunda a Sexta, das 08h às 17h e Sábados, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h tlf. 253 284 390
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> joana russo belo

Chegou ao fim o ciclo de Ale-
xandre Martins no Merelinense.
O treinador vai abandonar o
clube quase um ano depois de
ter chegado para orientar a
equipa de juniores e, esta época,
ter sido a escolha para o coman-
do dos seniores. Derrota do pas-
sado domingo, em casa, frente
ao Maria da Fonte [1-2], a juntar
a algum desconforto e insatis-
fação estão na base da decisão
do treinador.
“Não quero entrar em grandes

detalhes ou pormenores, mas
confirmo a minha saída”, come-
çou por explicar.
Sem se alongar, Alexandre

Martins acabou por usar uma
comparação a nível nacional

para demonstrar o porquê da in-
satisfação: “há muita gente que
está a gostar do que se passa no
Sporting. O que está a acontecer

em Merelim é que saem jo-
gadores, sai treinador, não sabe-
mos o que virá a seguir”.
Alexandre Martins ainda vai

orientar o treino desta quarta-
-feira, sessão que servirá para

despedida do plantel. “Foi-me
pedido e não vou dizer que não”,
esclareceu.
Quanto aos motivos que pre-

cipitaram a saída, o treinador foi
parco em palavras. “É um acu-
mular de situações. Os resulta-

dos são sempre tidos em conta.
Sabia que era um risco e da difi-
culdade, estava avisado. Traba-
lhar num clube como fiz e ter
apoio apenas de uma pessoa não
é fácil. Para trás fica a experiên-
cia e os dois micro-ciclos no
Merelinense”, rematou.
Com Alexandre Martins sai do

clube também o técnico adjunto,
Alfredo Vieira. Na semana pas-
sada tinha deixado o clube o mé-
dio defesa Moisés.
O Merelinense ocupa o 8.º lu-

gar da III divisão nacional, série
A, com 11 pontos. Cumpridos
oitos jogos soma três vitórias,
dois empates e quatro derrotas. 
Em cima da mesa para ocupar

o lugar deixado vago estão os
nomes de Fernando Louro e José
Lobo.

Alexandre Martins deixa Merelinense
Treinador Alexandre Martins despede-se hoje do plantel do Merelinense. Técnico deixa o clube depois da derrota
com o Maria da Fonte e face ao clima de insatisfação. Fernando Louro e José Lobo são hipóteses para o lugar.

DR

Alexandre Martins abandona comando do Merelinense

Publicidade

III DIVISÃO

> Fernando Louro e José Lobo são nomes em cima da mesa para ocupar o comando técnico.

NACIONALDERROTA DE DOMINGO E INSATISFAÇÃO NA BASE DA SAÍDA

Alexandre Mar-
tins despede-se hoje
do plantel. Direcção

procura já novo técnico,
Fernando Louro e 

José Lobo são 
hipóteses.

II DIVISÃO NACIONAL

Ainda não há treinador no FC Famalicão
A direcção do FC Famalicão ainda não encontrou sucessor para o lugar
deixado vago por Pedro Monteiro, técnico que rescindiu com o clube na
segunda-feira. De acordo com o presidente, João Araújo, o nome do
novo treinador será anunciado até amanhã: “está praticamente decidido,
mas faltam acertar pormenores”, revelou ao ‘Correio do Minho.
O FC Famalicão é 8.º classificado da II divisão nacional, com 14 pontos.

FUTEBOL NACIONAL

Liga: P. Ferreira e Marítimo empatam
A 10.ª jornada da Liga Portuguesa fechou, ontem, com o empate a duas
bolas entre Paços de Ferreira e Marítimo. Equipa da capital do móvel
abriu o marcador por intermédio de Antunes, mas Rafael Miranda
igualou antes do intervalo. David Simão, de penálti, colocou o Marítimo
em vantagem, mas Luíz Carlos, aos 86 minutos, selou o empate final. 

Moreirense: Ghilas vai ser reavaliado
O jogo com o Sporting deixou marcas no plantel do Moreirense FC,
casos do guarda-redes Ricardo Ribeiro (cotovelo) e do médio Vinícius
(tibiotársica), que depois de examinados no hospital regressaram a casa
com um diagnóstico que afasta o cenário de fracturas. Já o avançado
Ghilas será reavaliado nas próximas horas, devendo realizar um exame
complementar para despiste da lesão muscular. O plantel regressa hoje
aos trabalhos, às 10 horas, focado na deslocação ao Dragão. 

V. Guimarães: duas ausências no treino 
O avançado argelino Soudani e o lateral direito João Gonçalves
falharam, ontem, o treino do Vitória de Guimarães, devido a limitações 
físicas. Rui Vitória prepara o jogo com o Marítimo, próximo adversário
dos vimaranenses na Taça de Portugal.



Luís Machado
compete
em Madrid

O jovem esgrimista do Colégio
Dom Diogo de Sousa, Luís
Machado, vai participar numa
competição de Iniciados em
Madrid, dando continuidade à
sua participação internacional 
e preparando o seu futuro
desportivo.Luís Machado,
esgrimista Infantil, iniciou 
esta época a participação com
regularidade em competições
de iniciados. 

FAC obtém
Estatuto de
Utilidade Pública
O Famalicense Atlético Clube
passou a deter o Estatuto de
Utilidade Pública, reconhecido
em Diário da República 
pelo secretário de Estado 
do Desporto e Juventude.

> redacção

Os alunos do Curso Tecnológico

de Desporto da Escola Secun-

dária de Carlos Amarante desen-

volveram, durante o mês de no-

vembro, um conjunto de activi-

dades desportivas no âmbito da

disciplina de projecto tecnológi-

co.

Entre 20 e 22 de Novembro

levaram a efeito os projectos de

Capoeira (apoio do monitor Bi-

nho do Grupo Muzenza Capoei-

ra), de Boccia (apoio da secção

de Desporto Adaptado do Sp.

Braga, da professora Daniela

Costa e dos atletas Domingos

Vieira e Joana Pereira), de Ki-

zomba (apoio do dançarino

Duarte Campos da Ddance) e de

Zumba (apoio do Ginásio

GymTónico e da professora

Joana Caldas). Nesta última se-

mana são levados a cabo mais

alguns projectos. 

Assim, será a vez de uma nova

actividade de capoeira, de uma

actividade de Yoga (apoio do

Ginásio FlexiGym), uma acção

de formação de Ténis de Mesa

(apoio do professor Célio Silva,

responsável pelo grupo de des-

porto escolar da Ténis de Mesa

na EB 2,3 Professor Gonçalo

Sampaio) e um torneio inter-tur-

mas de Voleibol 4x4 (apoio dos

professores responsáveis pelos

grupos de desporto escolar das

equipas de voleibol da ESCA).
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DESPORTO BREVESESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE

ANA RIBEIRO E ANA MEIRELES
SAGRAM-SE CAMPEÃS NACIONAIS
As atletas Ana Ribeiro (na foto) e Ana

Meireles, em representação do Clube de

Xadrez da Escola João de Meira,

sagraram-se campeãs nacionais

femininas de xadrez semi-rápido nos

respetivos Campeonatos Jovens. O

evento decorreu no pavilhão desportivo

da Universidade de Aveiro, com a

presença de 270 jovens dos escalões.

JESSICA AUGUSTO ‘APADRINHA’
PROVA DE CORTA MATO DO
AGRUP. DE ESC. DE MAXIMINOS

A atleta olímpica, Jessica Augusto,

que na próxima semana será

contemplada numa homenagem da

Câmara de Braga com a Medalha

Municipal de Mérito - Grau Ouro, será

a figura de destaque esta quarta-feira

numa prova de corta mato realizada

pelo Agrupamento de Escolas de

Maximinos, que se realiza na Escola

Frei Caetano Brandão. 

Este evento inserido no programa do

desporto escolar conta com a

participação de vários estudantes do

Agrupamento, como já tem, sido

habitual. A presença de Jessica

Augusto está prevista para as 11

horas, sendo o ponto alto da

cerimónia a entrega das medalhas,

programada para o final da manhã.

Alunos do curso tecnológico
realizam projectos desportivos
Alunos da Escola Secundária Carlos Amarante desenvolvem projectos desportivos, em dis-
tintas modalidades, no âmbito da disciplina de projecto tecnológico.

DR

Alunos em acção durante o desenvolvimento do projecto desportivo

Cidade Europeia do Desporto’2013
apresenta linhas gerais do programa
Está em marcha o desenvolvimento do programa para a Cidade Europeia
do Desporto 2013, cujas linhas gerais serão apresentadas na próxima
segunda-feira, em conferência de imprensa. Amadeu Portilha –
presidente da Comissão Executiva e vereador do Desporto da Câmara 
de Guimarães –, Paula Nogueira, coordenadora do projecto, e António
Magalhães, presidente da Câmara de Guimarães, dão a conhecer toda 
a dinâmica do evento, destacando os principais eixos e algumas das
acções já agendadas.
Depois de um ano de reconhecimento como Capital Europeia da
Cultura, a cidade berço pretende agora triunfar enquanto Cidade
Europeia do Desporto. No âmbito do evento – já reconhecido pelo
Governo como de Interesse Público –, está prevista a realização de uma
iniciativa por cada semana de 2013. Fomentar o desporto, estimular a
produção de conhecimento, a qualificação e formação profissional, 
com uma postura muito próxima da comunidade, são os objectivos 
da iniciativa que arranca a 19 de Janeiro. 

Track Day de sábado com alterações
A secção de Automóveis Clássicos do CAM anuncia que, devido ao
horário de inverno, no Track Day programado para o próximo sábado só
haverá dois grupos de carros: clássicos e desportivos de competição,
com três idas à pista de 30 minutos cada, assim como os desportivos
actuais e pré-clássicos. As inscrições devem ser efectuadas até às
13.30 horas e a entrada em pista acontece às 14 horas. Os sócios 
têm de apresentar obrigatoriamente o cartão com as quotas em dia.

ELECTRO MINI PREÇO Iluminação

CANDEEIROS TECTO

APLIQUES • ABAT-JOURS

Rua Luís Soares Barbosa, 23 - BRAGA (a seguir ao Braga Parque) - Abertos de Segunda a Sábado, das 10h00 às 19h30

electrominipreco@hotmail.com

PROMOÇÕES SEMANAIS
Candeeiro Secretária

com lâmpadas economizadoras

4,95€
Candeeiro Mesa Abat-Jour

4,95€

Plafon Tecto - 4,95€

Publicidade
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INFANTIS A. F. BRAGACASA DO BENFICA DA PÓVOA DE LANHOSO JÁ MARCOU 107 GOLOS

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Bairro 5 5 0 0 36 3 15

2. Joane 5 5 0 0 34 11 15

3. CBVN Famalicão 5 4 0 1 34 8 12

4. Ruivanense 5 3 1 1 26 9 10

5. Av. Lagoa 5 2 1 2 14 14 7

6. EFF Vital 4 2 0 2 20 20 6

7. Ribeirão 4 2 0 2 13 17 6

8. Ac. Elite 4 2 0 2 9 17 6

9. Oliveirense 5 2 0 3 13 29 6

10. Delães 4 1 0 3 18 25 3

11. Lousado 5 1 0 4 6 20 3

12. Ninense 4 0 0 4 10 31 0

13. Fradelos 5 0 0 5 7 36 0

Ac. Élite: FOLGOU

Fradelos, 0; Ruivanense, 9

Av. Lagoa, 2; CBVN Fam., 1

Delães, 5; Joane, 8

Ribeirão, 6; Oliveirense, 2

Ninense, 3; Lousado, 4

Bairro, 10; EFF Vital, 1

Av. Lagoa: FOLGA

Ruivanense - Bairro

CBVN Famalicão - Fradelos

Joane - Ac. Elite

Oliveirense - Delães

Lousado - Ribeirão

EFF Vital - Ninense

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE H JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. FC Vizela 5 4 0 1 38 6 12

2. Moreirense 4 4 0 0 26 0 12

3. Ponte 5 4 0 1 35 11 12

4. Pevidém 3 3 0 0 17 8 9

5. Ronfe 5 3 0 2 17 19 9

6. Crescer Mais 4 2 1 1 25 7 7

7. Sandinenses 5 2 0 3 13 21 6

8. Donim 5 2 0 3 15 23 6

9. Taipas 4 1 1 2 10 18 4

10. CBVN Famalicão 4 1 0 3 13 14 3

11. A. Urgeses 5 1 0 4 7 45 3

12. Aldeia D. 4 0 0 4 7 24 0

13. Emilianos 3 0 0 3 3 30 0

Moreirense,10;A.Urgeses,0

Vizela,4;CBVNFamalicão, 3

Ronfe, 5; Taipas, 0

Crescer M., 14; Emilianos, 1

Ponte, 7; Aldeia D., 0

Sandinenses, 3; Donim, 0

Pevidém: FOLGOU

A. Urgeses - Sandinenses

CBVN Fam. - Moreirense

Taipas - FC Vizela

Emilianos - Ronfe

Aldeia D. - Crescer Mais

Pevidém - Ponte

Donim : FOLGA

AFB  INFANTIS -SÉRIE I JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Famalicão 4 3 0 1 14 9 9

2. Moreirense 4 2 1 1 18 8 7

3. FC Vizela 4 2 1 1 17 8 7

4. Aldão 5 2 1 2 24 16 7

5. Pevidém 4 2 1 1 14 12 7

6. Torcatense 4 2 1 1 11 13 7

7. Tabuadelo 5 2 0 3 19 16 6

8. Penselo 3 2 0 1 8 6 6

9. CBVN Famalicão 4 2 0 2 9 10 6

10. Joane 5 2 0 3 15 23 6

11. A. Urgeses 3 0 1 2 4 11 1

12. Ribeirão 3 0 0 3 2 23 0

A. Urgeses: FOLGOU

Pevidém: FOLGOU

Torcatense, 2; Famalicão, 6

FC Vizela, 4; Penselo, 2

CBVN Fam., 3; Ribeirão, 1

Tabuadelo, 0; Moreirense, 9

Joane, 3; Aldão, 5

Famalicão - Joane

Penselo - Torcatense

Ribeirão - FC Vizela

A. Urgeses-CBVN Famal.

Pevidém - Tabuadelo

Aldão: FOLGA

Moreirense: FOLGA

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE J JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. FC Vizela 5 4 0 1 16 9 12

2. St. Eulália 4 3 1 0 16 6 10

3. Arões 4 3 0 1 23 7 9

4. Moreirense 5 3 0 2 21 6 9

5. A. Urgeses 3 3 0 0 13 3 9

6. Pevidém 5 2 1 2 14 16 7

7. Taipas 5 2 0 3 9 16 6

8. Serzedelo 4 1 0 3 13 15 3

9. Fafe 3 1 0 2 7 12 3

10. Penselo 4 1 0 3 8 16 3

11. Ronfe 4 1 0 3 8 19 3

12. Celoricense 3 0 1 2 6 9 1

13. Ases SJ 3 0 1 2 5 25 1

Moreirense, 4; Arões, 2

Ases SJ, 4; Celoricense, 4

Ronfe, 2; St. Eulália, 5

Taipas, 4; Serzedelo, 6

Penselo, 2; FC Vizela, 5

A. Urgeses, 7; Pevidém, 1

Fafe: FOLGOU

Arões - A. Urgeses

Celoricense - Moreirense

St. Eulália - Ases SJ

Serzedelo - Ronfe

Fafe - Taipas

Pevidém - Penselo

FC Vizela: FOLGA

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE K JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Palmeiras 5 4 1 0 40 5 13

2. Dumiense 4 4 0 0 32 4 12

3. Realense 4 4 0 0 29 4 12

4. Celeirós 5 3 1 1 18 16 10

5. Fintas Ac. 4 3 0 1 23 13 9

6. Guisande 5 2 2 1 22 12 8

7. P. Tibães 4 2 0 2 26 17 6

8. Ag. Graça 5 1 0 4 22 20 3

9. Bairro M. 3 1 0 2 10 19 3

10. GD Figueiredo 4 1 0 3 15 30 3

11. Merelinense 5 1 0 4 13 36 3

12. Merelim SP 5 1 0 4 4 33 3

13. Lomarense 5 0 0 5 6 51 0

GD Figueiredo: FOLGOU

Fintas Ac.,6; Merelinense, 0

Bairro M.-P. Tibães 

Realense, 5; Ag. Graça, 2

Dumiense, 6; Merelim SP, 0

Lomarense, 1; Celeirós, 7

Palmeiras, 2; Guisande, 2

Palmeiras: FOLGA

Merelinense -GDFigueiredo

P. Tibães - Fintas Ac.

Ag. Graça - Bairro M.

Merelim SP - Realense

Celeirós - Dumiense

Guisande - Lomarense

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE G JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Est. Faro 5 4 1 0 39 2 13

2. Esposende 4 4 0 0 18 5 12

3. Marinhas 5 3 0 2 31 17 9

4. Ag. Alvelos 4 3 0 1 16 10 9

5. MARCA 4 3 0 1 15 16 9

6. Andorinhas 4 2 1 1 32 10 7

7. St. Maria 5 2 1 2 18 21 7

8. Gandra 3 2 0 1 18 9 6

9. S. Veríssimo 5 1 1 3 10 21 4

10. GD Creixomil 4 1 0 3 15 19 3

11. Gil Vivente 4 1 0 3 12 19 3

12. Forjães 5 0 0 5 9 24 0

13. Estrelas V. F. 4 0 0 4 2 62 0

Andorinhas: FOLGOU

Gandra, 9; GD Creixomil, 1

Gil Vivente, 3; Marinhas, 5

Estrelas V.F., 0; E. Faro, 20

MARCA-Esposende 

S. Veríssimo, 5; Forjães, 4

Ag. Alvelos, 4; St. Maria, 3

Marinhas: FOLGA

GD Creixomil - Ag. Alvelos

Andorinhas - Gandra

Est. Faro - Gil Vivente

Esposende - Estrelas V. F.

Forjães - MARCA

St. Maria - S. Veríssimo

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE A JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Prado 5 5 0 0 64 6 15

2. EF Fintas 5 5 0 0 32 5 15

3. Arsenal D. 5 4 1 0 39 15 13

4. Fintas Ac. 4 3 1 0 26 10 10

5. Lacatoni 4 3 0 1 25 12 9

6. Aguias FC 5 2 0 3 13 16 6

7. Ferreirense 4 2 0 2 9 26 6

8. Lomarense 5 2 0 3 19 37 6

9. Vilaverdense 4 1 0 3 11 16 3

10. Bragafut 4 1 0 3 14 23 3

11. FC Amares 5 0 0 5 6 29 0

12. Bairro M. 4 0 0 4 8 33 0

13. Realense 4 0 0 4 4 42 0

FC Amares,3;Lomarense, 6

EF Fintas,1;Vilaverdense, 0

Lacatoni, 7; Realense, 2

Aguias FC, 2; Bragafut, 3

Prado, 11; Bairro M., 1

Arsenal D., 4; Fintas Ac., 4

Ferreirense: FOLGOU

Lomarense - Ferreirense

Vilaverdense - FC Amares

Realense - EF Fintas

Bragafut - Lacatoni

Bairro M. - Aguias FC

Fintas Ac. - Prado

FOLGA - Arsenal D.

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE D JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Sp. Braga 5 5 0 0 47 6 15

2. CBVN Famalicão 4 2 1 1 23 8 7

3. Águias FC 3 2 1 0 13 9 7

4. Porto Ave 3 2 0 1 24 6 6

5. Dumiense 2 2 0 0 10 0 6

6. Arsenal D. 5 2 0 3 20 19 6

7. Craques 2 1 0 1 10 3 3

8. St. Maria 1 1 0 0 3 1 3

9. Vieira 4 1 0 3 13 20 3

10. Ferreirense 4 1 0 3 11 22 3

11. T. Bouro 3 0 0 3 4 19 0

12. Gerês 4 0 0 4 0 65 0

Ferreirense: FOLGOU

Águias FC: FOLGOU

St. Maria, 3; T. Bouro, 1

Craques-Dumiense

Vieira-Gerês 

Arsenal D., 2; Sp. Braga, 8

Porto Ave-CBVN Famalicão 

Gerrês: FOLGA

Ferreirense: FOLGA

T. Bouro - Porto Ave

Dumiense - St. Maria

Águias FC - Craques

Sp. Braga - Vieira

CBVN Famalicão - Arsenal

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE F JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. S. Cosme 4 4 0 0 25 4 12

2. Aveleda 4 4 0 0 22 4 12

3. Cavalões 4 3 0 1 25 14 9

4. Palmeiras 4 2 1 1 20 19 7

5. Tadim 4 2 0 2 15 11 6

6. Martim 4 2 0 2 25 22 6

7. Ninense 4 2 0 2 13 19 6

8. Operário 4 1 0 3 6 8 3

9. Famalicão 3 1 0 2 6 16 3

10. Arnoso SM 4 0 1 3 12 25 1

11. MARCA 3 0 0 3 2 12 0

12. AR Cunha 2 0 0 2 0 17 0

Operário: FOLGOU

Aveleda: FOLGOU

Arnoso SM, 2; Ninense, 6

Martim, 4; Cavalões, 8

MARCA-AR Cunha 

Famalicão, 1; Tadim, 4

Palmeiras, 2; S. Cosme, 7

Ninense - Palmeiras

Cavalões - Arnoso SM

Operário - Martim

AR Cunha - Aveleda

Tadim - MARCA

S. Cosme - Famalicão

Martim, 6; Arnoso SM, 4

PROXIMA JORNADA 

AFB  INFANTIS -SÉRIE C JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. CBP Lanhoso 5 5 0 0 107 4 15

2. Adaúfe 5 5 0 0 28 7 15

3. Prado 5 4 0 1 22 10 12

4. Lago 5 3 0 2 28 23 9

5. Codeceda 5 3 0 2 15 13 9

6. Vilaverdense 5 3 0 2 21 24 9

7. P. Regalados 5 3 0 2 21 25 9

8. Bragafut Ac. 5 2 1 2 21 20 7

9. FC Amares 5 1 2 2 25 24 5

10. Moure 4 1 0 3 13 20 3

11. EF Fintas 5 1 0 4 15 24 3

12. Ars. Crespos 4 0 1 3 11 22 1

13. Ac. Amares 4 0 0 4 7 59 0

14. SS Planet 4 0 0 4 3 62 0

FC Amares, 3; Codeceda, 4

EF Fintas,2;Vilaverdense, 5

Adaúfe, 10; SS Planet, 1

Ars. Crespos, 3; P. Regal., 5

Prado, 3; Lago, 0

CBP L., 30; Ac. Amares, 0

Bragafut Ac., 5; Moure, 2

Codeceda - Bragafut Ac.

Vilaverdense - FC Amares

SS Planet - EF Fintas

P. Regalados - Adaúfe

Lago - Ars. Crespos

Ac. Amares - Prado

Moure - CBP Lanhoso

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE E JORNADA 5

J V E D M S PR E S U LTA D O S

1. Aveleda 5 5 0 0 77 1 15

2. Esposende 4 4 0 0 38 6 12

3. Palmeiras 5 4 0 1 35 6 12

4. Martim 4 4 0 0 26 5 12

5. Dumiense 5 4 0 1 31 13 12

6. Gil Vicente 5 4 0 1 26 9 12

7. Ceramistas 4 3 0 1 24 17 9

8. Granja 5 1 0 4 14 20 3

9. Celeirós 4 0 1 3 5 32 1

10. Areias S. V. 5 0 1 4 3 50 1

11. Andorinhas 5 0 0 5 8 41 0

12. Roriz 5 0 0 5 8 47 0

13. St. Maria 4 0 0 4 3 51 0

St. Maria, 2; Granja, 10

Martim, 7; Andorinhas, 2

Gil Vicente, 6; Roriz, 1

Aveleda, 13; Areias S. V., 0

Palmeiras, 2; Esposende, 3

Dumiense, 8; Celeirós, 0

Ceramistas: FOLGOU

Granja: FOLGA

Andorinhas - St. Maria

Roriz - Martim

Areias S. V. - Gil Vicente

Esposende - Aveleda

Celeirós - Palmeiras

Ceramistas - Dumiense

PRÓXIMA JORNADA

AFB  INFANTIS -SÉRIE B JORNADA 5

Competição ganha força na
discussão dos primeiros lugares
Estão decorridas cinco jornadas do campeonato de infantis
e já dá para ver que a competição aquece, perante a
discussão dos primeiros lugares em várias séries. Há
clubes que não desarmam e prometem dar luta. Na série
D, por exemplo, as equipas do Prado e Escola de Futebol
Fintas, somam cinco vitórias nos cinco jogos realizados. O
mesmo sucede nas séries E e H, com destaque para a luta
entre CB Póvoa de Lanhoso e Adaúfe, na primeira, e Bairro
e Joane na segunda série. Também neste caso as equipas
que estão no topo da tabela somam 15 pontos, resultado
de cinco vitórias nos cinco jogos realizados até ao
momento. É de destacar ainda a capacidade de finalização
de CBP Lanhoso com 107 golos marcados!

PRÓXIMA JORNADA
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> joana russo belo

Um sonho tornado realidade. O

CD Lago inaugurou, no passado

fim-de-semana, o novo relvado

sintético oferecido pelo Pingo

Doce, obra que custou 250 mil

euros, valor totalmente financia-

do pelo Grupo Jerónimo Mar-

tins. O novo relvado permitirá

melhores condições aos 120 jo-

vens atletas das equipas de ben-

jamins, infantis, iniciados e ju-

niores, num desejo antigo da

direcção presidida por António

Pinheiro, há já 22 anos.

“Era um sonho muito antigo,

que agora é realidade. Há muito

tempo que esperávamos por este

dia. Tivemos a sorte de aparecer

o senhor Pedro Santos, um gran-

de amigo do clube que vive aqui

em Lago há 20 anos e nos fez es-

ta oferta”, contou o presidente,

lembrando que o dia da inaugu-

ração “foi um dos mais felizes

da minha vida”.

Na cerimónia de inauguração

estiveram presentes o respon-

sável do Grupo Jerónimo Mar-

tins e mentor da obra, Pedro

Santos, o vereador da Câmara

Municipal de Amares, Emanuel

Magalhães, e ainda o presidente

da junta, Delfim Rodrigues.

Depois do relvado sintético

oferecido pelo Pingo Doce, o

próximo passo é a construção de

novos balneários no final da

época. Na próxima temporada, o

CD Lago vai alargar as equipas

aos juniores, sendo que o objec-

tivo é a criação a curto prazo da

primeira equipa sénior.

Pingo Doce oferece sintético
O Pingo Doce - do Grupo Jerónimo Martins - ofereceu o novo relvado sintético ao CD Lago, numa obra que custou
250 mil euros. Relvado era sonho antigo do clube, que conta com 120 jovens atletas e quatro equipas de formação.

DESPORTIVO VALE DO HOMEM

Pedro Santos, responsável do Grupo Jerónimo Martins e da oferta do relvado sintético, na cerimónia de inauguração

Publicidade

FUTEBOL

> Obra do novo sintético custou 250 mil euros, valor suportado na totalidade pelo Pingo Doce.

INAUGURAÇÃOCD LAGO INAUGUROU NOVO CAMPO 



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
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PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

JOSÉ MANUEL DA CUNHA MARTINS
Sua família cumpre o doloroso dever de participar o faleci-

mento do seu ente querido Sr. JOSÉ MANUEL DA CUNHA
MARTINS, natural da freguesia de Oliveira do Castelo,
Guimarães.

O corpo do saudoso falecido encontra-se exposto em
câmara-ardente na Igreja de S. Dâmaso, Guimarães. O seu
funeral realiza-se hoje, pelas 15.00 horas, na Igreja de
S. Dâmaso, findo a qual irá sepultar no cemitério da Atouguia,
Guimarães.

Antecipadamente a família se confessa agradecida a todos
quantos se dignarem a tomar parte neste ato religioso.  

A Família
Funerária EUROPA e Funerária BRACARENSE  E-mail: funerariaeuropa@iol.pt Tlm: 968 225 005 – 967 642 069

> redacção

O Hóquei Clube de Braga defronta hoje a
Oliveirense, em jogo de atraso da 8.ª jor-
nada do campeonato nacional da I divisão
em hóquei em patins. A partida tem início
às 21 horas em Oliveira de Azeméis e
marca o primeiro jogo de André Torres
como treinador principal da equipa
bracarense. 

André Torres assumiu na passada sem-
ana o comando técnico do Hóquei de Bra-
ga, depois da saída de Vítor Silva para o
Candelária. Ao abraçar este novo desafio
André Torres decidiu colocar um ponto
final na carreira de atleta, passando ainda
a acumular funções de coordenador da
formação. A equipa bracarense está apos-
tada em retomar o caminho das vitórias,
numa nova era após da saída do treinador
que esteve durante três épocas no clube

bracarense. Para além do encontro que se
disputa em Oliveira de Azeméis para esta
noite estão ainda agendados os seguintes
jogos:
Sporting - Óquei de Barcelos
Benfica - Tigres
Física - Candelária
FC Porto - Gulpilhares

HÓQUEI EM PATINS

Hóquei de Braga

defronta hoje Oliveirense

DR

André Torres

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO 

JOSÉ MARIA FERREIRA DA GRAÇA
A firma participa, a todos os seus estimados clientes,

fornecedores e amigos, o falecimento do SR. JOSÉ MARIA
FERREIRA DA GRAÇA, pai do sócio-gerente, Manuel Ro-
drigues Ferreira, residente que era na Rua da Lage, n.º1,
Aveleda - Braga.

O corpo do saudoso extinto encontra-se em câmara
ardente, na Capela Nossa Senhora do Parto, Aveleda, onde
hoje, dia 28, quarta-feira, será celebrada Missa de corpo
presente, pelas 15.30 horas finda a qual irá a sepultar em
jazigo de família, no cemitério local. Antecipadamente se
confessam agradecidos a todos quantos se dignem honrar
com a sua presença às cerimónias fúnebres do saudoso extinto.

Braga, 28 de Novembro de 2012
A Firma

Serviços fúnebres a cargo da Funerária Bracara Augusta - Telef. 253 672 027- Tlm. 916 646 567

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
DA GRAÇA

A firma participa, a todos os seus estimados clientes,
fornecedores e amigos, o falecimento do sócio-gerente, SR.
JOSÉ MARIA FERREIRA DA GRAÇA, residente que era na
Rua da Lage, n.º1, Aveleda - Braga.

O corpo do saudoso extinto encontra-se em câmara
ardente, na Capela Nossa Senhora do Parto, Aveleda, onde
hoje, dia 28, quarta-feira, será celebrada Missa de corpo
presente, pelas 15.30 horas finda a qual irá a sepultar em
jazigo de família, no cemitério local. 

Antecipadamente se confessam agradecidos a todos
quantos se dignem honrar com a sua presença às cerimónias fúnebres do saudoso
extinto.

Braga, 28 de Novembro de 2012
A Firma

Serviços fúnebres a cargo da Funerária Bracara Augusta - Telef. 253 672 027- Tlm. 916 646 567

CASA DOS LEÕES

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO 

MANUEL DA CUNHA PEREIRA
A Direcção da Casa do Povo da Vila de Prado comunica

a todos os sócios da instituição o falecimento de MANUEL
DA CUNHA PEREIRA, pai do tesoureiro da Direcção, Arq.
António Ruães Pereira. O corpo do saudoso falecido encon-
tra-se exposto em câmara ardente na Igreja Nova da Vila de
Prado. O seu funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 28,
com Missa de Corpo presente pelas 15 horas, finda a qual
irá a sepultar no cemitério local em jazigo de família. Anteci-
padamente se confessam agradecidos a todos quantos se
dignem honrar com a sua presença nas cerimónias fúnebres
do saudoso falecido.

À família apresentamos os mais sentidos pêsames.
Braga, 28 de Novembro de 2012

A Direcção
Agência Funerária Pradense, Lda.Tlf: 253 921 304/ 965 411 779 / 919 938 023/ E-mail: funerariapradense@iol.pt

Casa do Povo
da Vila 

de Prado
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Excelente T3 como novo!

Estores elétricos, garagem

individual p/ 2 carros, 

recuperador de calor.

P069 - 82.500€

Loja c/ licença para todo

tipo de comércio e serviços.

Com ar cond., tetos falsos,

alarme, 2 w.c.

4572 - 60.000€

T3 junto ao Tribunal.

Totalmente renovado! 

C/ elevador e garagem.

4477 - 73.000€

Andar-Moradia Duplex V4

junto ao antigo Hospital!

Com 3 frentes, boas áreas,

gar. indiv. Sol o dia todo.

4540 - 110.000€

SSPPRREEAADD  RREEDDUUZZIIDDOO

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEENNOOVVOO  PPRREEÇÇOO

NNOOVVIIDDAADDEE

967 428 489
www.grupoi9casa.com

Moradias c /Piscina – Loteamento Mouquim
Individuais T3 e T4  - 295 mil€
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MORADIA GAVETO – LAMAÇÃES
Moradia tipo T4, 3 suites, lareira com recuperador de calor, aquecimento central, aspiração central, 

ar condicionado, alarme, sotão, piscina. Garagem para 4 carros. Boa exposição solar.

(Ref.ª M445)           300.000€             POSSIBILIDADE DE PERMUTA

SE TEM 
APARTAMENTOS 

OU MORADIAS PARA
VENDA OU 

ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.

TEMOS CLIENTES 
EM CARTEIRA.

VENDAS
T1 S. Vicente, remod. gar.ind .....................37,500€
T1 Lamaçães, remodelado..........................62,500€
T2+1 Areal ..........................................................40,000€
T2+1 Areal, remodelado, l.gar ..................58,000€
T2+1 Enguardas...............................................62,500€
T2 S.Vicente, remodelado, gar ..................75,000€
T2 Gualtar, remodelado ................................75,000€
T3 Maximinos, terreno 80m2...................55.000€
T3 Lamaçães, gar.ind.....................................65,000€
T3 S.Vicente, gar.ind.......................................65,000€
T3 Nogueira remodelado .............................67,000€
T3 Areal ................................................................69,500€
T3 S.Lázaro, remod, 2 garg........................80,000€
T3 Areal, remod, gar.ind...............................79,900€
T3 Lamaçães, gar. ind, boas vistas.........85,000€
T3 Duplex, S.Vicente, gar.ind ......................85,000€
T3 Maximinos, remod, duplex ....................93,000€
T3 Real, aquec, ar.cond, gar.......................90,000€

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

www.inomi.pt

geral@inomi.pt

960 050 509 • 253 270 853

MORADIA INDIVIDUAL
QUINTA DA NAIA

Moradia inserida em lote com

780m², tipo T3, churrasqueira 

e acabamentos de luxo. 

Grande piscina com vistas

panorâmicas. 

Excelente localização.

(Ref.ª M441)      NOVO PREÇO

ARRENDAMENTOS  
T1 Areal, cond. inc.............................................................190€
T1 Areal, cond. inc.............................................................200€
T1+1 Areal, cond. inc ......................................................225€
T1+1 S.Vicente, mob., equip, s/ele. .........................300€
T2 S.Vicente, lugar gar., cond. inc .............................300€
T3 + sótão, Dume..............................................................300€
T3 S. Lázaro, g. ind., cond. inc......................................270€
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 S.Vicente, elec., gar., cond. inc..............................400€
T3 dúplex, Maximinos, l.gar...........................................500€
T3 P. das Piscinas, mob., gar. ind., cond. inc........450€
Moradia ind. T3, Palmeira .............................................320€
T3 Real, elec., gar., cond. inc........................................430€
T4 S.Lázaro...........................................................................450€
Moradia T4, comp. mob., Real ................................1.300€

MORADIAS – MOURE – PÓVOA DE LANHOSO
Moradia geminada tipo T3, nova, grande suite, grandes áreas, 

possibilidade de construção de piscina,  pré-instalação de 
aquecimento central. Vistas panorâmicas, local calmo 

com paragem da tub a 50 metros.
OPORTUNIDADE        DESDE: 122.000€

MORADIAS 7 FONTES
Moradia em banda, 3 quartos, sendo um suite, coz. mob., grande sala, pré-inst. de aquec., ampla
gar. com wc completo e pos. de se fazer outro quarto, escritório ou salão, logradouro, em local

bastante calmo. Vistas sobre o vale do Cávado.   (Ref.ª M345)    DESDE: 132.000€

€ 190.000

Boas Áreas, Painéis Solares, 4 WC,
Asp. Central, AC. Local Requintado… 
Aceita Permuta!

Ref. 022-4065

MORADIA BANDA T4 – FRAIÃO

€ 80.000

Aq. Central, Suite, Tetos Falsos, Terraço
(30 m2), Garagem Individual. Relação
Preço/Qualidade Incomparável!

Ref. 022-4180

APART. T3 – FERREIROS

€ 110.000

Aq. Central, Vidros Duplos, 
Soalho Pregado,
Churrasqueira. Com Privacidade!

Ref. 022-3897

MOR. IND. T3 – ESCUDEIROS

Sob Consulta

Com aprox. 4.020 M2, Viabilidade 
p/ Construção de Moradias Térreas.
Oportunidade de Negócio!

Ref. 022-4074

TERRENO – BRAGA

ESCRITÓRIOS
Avenida da República

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

saserino@hotmail.com



COMPRO AUTOMÓVEIS
A DINHEIRO

Liquidamos financiamentos.
DESLOCAÇÕES AO DOMICÍLIO.

Tlm. 939 872 206

VENDE-SE 
T4 DUPLEX 

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

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

Ang. 7333                174.900€ 
91.9869962

Lic. 3363 AMI

Lic. 3363 AMI - Soc. 1248-APEMI  •  www.lusogalaica.com

Avenida da Liberdade, 545, 2.º  •  Tel. 253 250 150  •  Tlm. 919 869 962

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

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

CONDOMÍNIO INCLUÍDO

T5 - Sé
Remodelado, pav. madeira,

lareira com recup., 200 m2 de

área, roupeiros, gar. ind. 2 autos 

Ang. 7597 120.000€

T3 Av. João XXI
Remodelado,

boas áreas, garagem

Ang.  7674 107.000€

T3 Nogueira
Remodelado, gar. ind. 

Ang. 7681 67.000€

Falperra
Moradia Individual

Térrea, tipo T4, pav. soalho,

lareira com recup. aquec.,

roupeiros, garagem.

Ang. 7678                  285.000€
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VENDE-SE
T4 em Nogueiró
Impecável, aquecimento 

e aspiração, pavimento em
madeira, mov. cozinha 

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

91.9869962
Lic. 3363 AMI

ARMAZÉM - REAL
Bem localizado, bons acessos,

área coberta 1000m2,

logradouro com 1000m2.

OPORTUNIDADE
125.000€

Telm. 969 060 901

T3 - CENTRO
Junto à Direcção Geral de Viação, 

em prédio calmo com telhado novo, último

andar, vistas sobre o Bom Jesus, boas áreas. 

A necessitar de remodelação.

(VPT - 71.000€)

OPORTUNIDADE: 39.000€

tlm: 969 060 901

Centro de Emprego
e Formação

Profissional de Braga

Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127

4700-224 Braga

tlf. 253 606 700

e-mail: cte.braga@iefp.pt

Costureira 587838192 A Tempo Completo, com experiência em todas as máquinas Braga

Serralheiro Civil 587869409 A Tempo Completo, com experiência em alumínio Braga

Vendedor 587878959 A Tempo Completo, com experiência Braga

Cabeleireiro(a) 587879576 A Tempo Completo, com experiência e carteira profissional Braga

Viveirista 587884148 A Tempo Completo, com experiência em cultura de Bonsai e Orifames Braga

Técnico de Vendas 587885144 A Tempo Completo, com experiência em telecomunicações Braga

Pedreiro 587885572 A Tempo Completo, com experiência em Pedreira Braga

Encarregado(a) 587886202 A Tempo Completo, com conhecimentos em confeção de tecidos Braga

Técnico de Qualidade 587886203 A Tempo Completo, com conhecimentos e experiência em tecidos Braga

Costureira 587886538 A Tempo Completo, com conhecimentos de amostras Braga

Cabeleireiro(a) 587887119 A Tempo Completo, com experiência e carteira profissional Vila Verde

Cabeleireiro(a) 587887639 A Tempo Completo, com experiência e carteira profissional Braga

Costureira 587889300 A Tempo Completo, com experiência em corte e cose e recobrimento Vila Verde

Soldador 587891824 A Tempo Completo, com experiência Amares

Ecarregado Construção Civil 587892481 A Tempo Completo, com experiência em acabamentos Braga

Serralheiro Mecânico 587893367 A Tempo Completo, com experiência em fresar, tornear e soldas Braga

Canalizador 587893524 A Tempo Completo, com experiência Braga

Funileiro - Latoeiro 587893719 A Tempo Completo, com experiência em coberturas de zinco Braga

Técnico de Ar Cond./Frio 587894017 A Tempo Completo, com experiência em montagem de ar cond./AVAC 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

ABERTURA NOVO
ESCRITÓRIO - M/F

Idade mínima 18 anos; Disponibilidade 

imediata; Horário p/ Full-time; Boa imagem
Candidaturas: 253 062 385 - geral.gest.braga@hotmail.com

EXPLICAÇÕES
A todas as disciplinas do 10.º ano ao 12.º ano 

e ensino superior, lecionadas por profissionais 

selecionados, a Preços Imbatíveis.

Acompanhamento Diário/Sala de estudo do 1.º ao 11.º ano. 

PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPOS.

Forme um Grupo de 4, e tenha um desconto de 50%.

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

ARRENDAMOS

VENDEMOS

Garagem individual central  . . . .40€
T0 Estação  . . . . . . . . . .150€ c/cond.
T1 Mobilado  . . . . . . . . .250€ c/cond.
T1 Lamaçães g.ind.  . . . . . . . . .225€ 
T1 Mobilado B.Parque 265€ c/cond.
T1 Maximinos  . . . . . . .200€ c/cond.
T1+1 Sra. Branca c/elect.  . .225€ c/cond.
T2+1 Av. Liberdade c/elec.  . . . .270€ 
T2 +1 Mob.ar cond  . . .350€ c/cond. 
T2 Mob.S. Vicente  . . . .325€ c/cond.
T2 Fraião c/electrd. g. ind.  . . . .350€ 
T3 Lamaçães gar. ind  .400€ c/cond. 
T3 Maximinos 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. gar. para 4 viaturas.
Excelentes acabamentos.
Visite - Preço: 135.000€

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 - 
Tlm. 961 885 409  (AMI 5321)

ARRENDA

• T2 em Nogueira, com aquecimento
central, garagem individual . . .325,00€ 

• MORADIA em Fão, Esposende, com
garagem individual, logradouro,
totalmente MOBILADA  . . . . . .590,00€ 

• Apartamentos MOBILADOS TO
ou T1 junto à Universidade do Minho,
com ou sem garagem  .desde 250,00€ 

• T2 Lamaçães, lareira, garagem
Individual  . . . . . . . . . . . . . . . .340,00€ 

• T3 Rua Padre António Vieira, Gar.
Ind., COZINHA NOVA  . . . . . . .325,00€ 

• T1 Lamaçães, junto ao Hotel de

Lamaçães, R. Luís António Correia  260,00€

• T2 Junto ao Campo da Vinha, MOBI-
LADO, Rua José Afonso, c/ garagem indi-
vidual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00€ 

• T3 MOBILADO, Areal de Cima,
Rua José Gabriel Bacelar, com garagem
individual  . . . . . . . . . . . . . . . .350,00€

Diversos apartamentos

e áreas comerciais. 

T1 roupeiro, cozinha

equipada, garagem ind.

Próx. da U. Minho

250€

Casa tipo T3
com garagem ind.

e pequeno logradouro.

12Km de Braga - 200€

Vendo Loja
100m2 c/ gar. ind.

R. do Fujacal - € 35.000

Favor ligar para o 

tlm. 927562704

PRECISA-SE

CABELEIREIRA
Tlm. 935 519 467
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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

MOTORES
RECONSTRUÍDOS

BONS PREÇOS
GARANTIA TOTAL

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

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

Também fornecemos:
CAMBOTAS - COLAÇAS, etc.

• Soldaduras a ARGON
• Todo o serviço de Torno

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

OPEL INSIGNIA SPORTS
TOURER 2.0 CDTI COSMOS
160CV - 2009 • C/t/extras • Nacional

Preço: 21.900€

LANCIA DELTA M-JET
ORO - 2009

C/t/extras • 120cv • Nacional 
• C/garantia • Preço: 17.500€

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

Preço: 19.500€

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
MERCEDES SL500 

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

Preço: 26.950€

JAGUAR XJ8
SOVEREIGN 1999

C/t/ extras • Gsolina • GPL
Nacional • Preço: 14.900€

AUDI A4 2.0 TDI AVANT
MULTITRONIC (MOD. NOVO)

2009 • C/t/extras • Nacional
Preço: 22.900€

OPEL ASTRA CARAVAN
1.3 CDTI (90cv) - 2009

C/t/extras • Nacional 
Preço: 11.500€

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

+ Hardtop •  Preço: 11.900€

NISSAN QASHQAI 2.0 
DCI TEKNA 150CV

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

MERCEDES 190E
2.3 16V 1985

C/ extras • Preço: 8.500€

FORD MONDEO SW 1.8
TDCI ECONETIC - 2008

C/t/extras • Nacional 
Preço: 12.850€

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

Preço: 64.990€

AUDI A4 1.8T CABRIO
GPL - 2005

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

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

OPORTUNIDADES

FORD S-MAX 2.0 TDCI 140CV
TITANIUM 2008 

LANCIA LYBRA 1.9 JTD
105CV LX 2001    

OPEL ASTRA 2.0 DLI 16V

100CV 1998

Nacional - 7 Lugare Titanium
2.0 Tdci 140cv

Nacional Ar Condicionado,
Som Bose

Gasóleo - Ar Condicionado
Tecto de Abrir

RENAULT LAGUNA 2.2
DIESEL 85CV 1995  

AUDI A3 1.9 TDI 130CV
SPORT  2001 

CITROËN GRAND PICASSO
2.0 HDI 138CV 2008

Direcção Assistida, 
Fecho Central, Rádio 

XENON, Recaro em Pele,
Versão SPORT  

Nacional - 7 Lugares
Exclusive GPS, Xenon

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

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

932 302 332

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS

2005 - 5000€ 2000 - 9000€

2002 - 5000€ 2003 - 9900€

NISSAN ALMERA 

1.5DCI VAN

TOYOTA RAV4 VVTI

TOYOTA COROLLA 

1.4VVTI GPL 

MERCEDES C180

KOMPRESSOR



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 • AUTOCARAVANAS • BARCOS

FAÇA JÁ A SUA RESERVA: tlm. 968 923 802

Antigas instalações da FIAT (parte de baixo)
Rua Conselheiro Lobato - BRAGA

Nova Garagem de Recolhas

TEMOS PREÇOS ESPECTACULARES
Lugar mensal apenas 40€

LAVAGENS MANUAIS

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 

FINANCIAMENTOS 
COM AS MELHORES

CONDIÇÕES

SOMOS NÓS A SUA
MELHOR OPÇÃO…

tlf. 253 284 432 tlm. 927 821 780 • www.artcar.com.pt
Abertos ao Sábado todo o dia e ao Domingo de tarde

Ao lado Parque de Estacionamento do Modelo em Frossos - BRAGA

FORD FOCUS SPORTWAGON 1.6 TDCI 109CV
ANO: 2008/12 - PREÇO: 10.999€

FORD FUSION 1.4 TDCI TITANIUM
55.000KMS ANO: 2009 - PREÇO: 10999€

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD 8 LUG. 
ANO:1999 - PREÇO: 10.499€

SMART FORTWO CDI CX. AUT. 
T. PANORÂMICO ANO: 2002 - PREÇO: 4.499€

HORÁRIOS:
Segunda
a Sexta

08h30 - 21h00

Sábados
10h00 - 18h00

Stock fisico multimarcas com + de 100 viaturas expostas. Ed. Stock-Car - Cabanas - Dume 4700-048 Braga   Tlf. 253 300 500

Fiat 500

2011

Desde

11 500,00€

Ford Fiesta

Desde

11 500,00€

2011

Ford Ka

2010

Desde

9 500,00€

Concessionário oficial das marcas:

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

carvidros_@hotmail.com

au t omóve i s

Assumimos a sua FRANQUIA AUTOMÓVEL

• Limpeza de estofos

• Substituição e reparação de vidros

• Serviço de lavagens 100% manuais

• Substituição de vidros ao domicílio

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

GrandFormula Automóveis

ABERTO AO FIM DE SEMANA

Mini Cooper D 2009 Diesel Pack Chili 
+ Tecto Abrir Panoramico - 15.500.00€

Smart Roadster Kit BRABUS 
+ Bancos em Pele - 7.500.00€

Smart ForTwo CDI Cabrio
2003  Diesel

5.750.00€

Ford Fiesta 1.6 TDCi Sport
2010 Diesel 20000Kms

13.750.00€

A marca que cuida do seu automóvel!

Rua de Mazagão, 78

4705-041 Aveleda - Braga

Tlf. 253 670 633

www.coteq.pt

Email: geral@coteq.pt

www.facebook.com/coteq.pt

Rua Ponte Pereiros, n.º 44 - 4830-508 Póvoa de Lanhoso

tlf. 253 633 274 • fax 253 991 745

E-mail: ec_optima@hotmail.com

CARTAS LOW COST
HORÁRIOS: DIURNOS e NOCTURNOS

Transporte gratuito de alunos 
para as aulas teóricas

automóveis

OPEL                 INSIGNIA S TOURER 2.0CDTI COSMO 160CV                   2012       38.800€

FORD                FOCUS 1.6TDCI TITANIUM X 109CV                                 2010       16.800€

AUDI                 A4 AVANT 2.0TDI SPORT 143CV GPS                               2008       23.800€

VW                   POLO 1.6TDI CONFORTLINE 90CV                                    2009       13.800€

VW                   PASSAT V. 2.0TDI HIGHLINE COMMON RAIL                    2008       20.800€

OPEL                 ASTRA J 1.7CDTI ENJOY 125CV                                        2010      17.800€

RENAULT          CLIO 1.5DCI DYNAMIQUE S 85CV                                   2008      10.800€

SEAT                 IBIZA ST 1.6 TDI 90CV COPA                                            2011      16.800€

AUDI                 A5 3.0TDI QUATTRO V6 240CV FULL EXTRAS                  2008       35.800€

FIAT                  DUBLO CARGO 1.3M-JET SX I.V.A DEDUTIVEL                 2011        8.900€

OPEL                 CORSA 1.3CDTI VAN 75CV I.V.A DEDUTIVEL                    2010        7.800€

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.

Comércio 
e Reparação 

de Automóveis

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

TÉCNICO ESPECIALIZADO NO GRUPO VOLKSWAGEN

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

*para viaturas de capac. max. 4,5l óleo supra 10w40

Campanha Válida de 26 de Novembro a 07 de Janeiro

Automóveis
www.janautomoveis.com

E.N.201 (direcção Braga-Prado)

MERELIM - BRAGA

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

2005    R. MEGANE 1.5DCI BREAK          AC, DAB, ABS, RCD, PM, JE, CB, SL, SC, 4XVE, JE, VMF       7.200€
2003    OPEL CORSA C 1.2 ELEGANCE   MUITO ESTIMADOS, VE, FCC, RCD, DA, BR, VMF                 4.200€
2000    FORD FIESTA 1.8 TDDI                EXCLENTE ESTADO GERAL- VE, AC, RCD, DA, FN, FC           4.200€
2000    SEAT ALHAMBRA 1.9TDI 7LUG.  ACA, DA, RCD, CB, PM, JE, FCC, FN, VMF, RE, BMF             5.900€
1999    VW LUPO 1.0 MPI                       DAB, BR, DA, FC, RC, PM, VE                                                 3.200€
2001    R.LAG.BREAK 1.9DCI 120CV       6VEL.  ACA, DA, 4XVE, RE, RCD, CB, CONTR. TRACÇÃO        5.900€
2004    OPEL CORSA 1.3CDTI 5 PORT.   MUITO ESTIMADO, AC, AB, DA, VE, RCD, RE, FCC, PM +     6.200€
2008    RENAULT KANGOO 1.5DCI          IVA DEDUTIVEL,  EXCELENTE ESTADO GERAL                       4.900€
2006    OPEL COMBO 1.3 CDTI               COMO NOVO, VARIOS EXTRAS                                               4.200€
2004    R. MASTER 2.5DCI L2                 CAIXA ABERTA, POUCOS KMS, EXC. ESTADO GERAL            5.900€

MAIS VIATURAS EM STOCK - CONSULTE-NOS  
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TULHAS
Soc. Med. Imobiliária, Lda.

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

AMI 1528 • www.tulhas.com

T1 Lamaçães c/cond.  . . . . . . . . . . .220€
T1 Maximinos c/cond.  . . . . . . . . . .210€
T1 Bragaparque c/cond. . . . . . . . . .225€
T2 S.Lázaro c/cond.  . . . . . . . . . . . .235€
T2 Areal c/cond.  . . . . . . . . . . . . . . .250€
T3 Ferreiros c/ cond.  . . . . . . . . . . .250€
T2+1  Alameda fujacal c/cond. . . .230€
T3 Proximo P.Exposições  . . . . . . . .270€
T2 S.Vicente c/cond. . . . . . . . . . . . .260€
T3 S.Vicente c/cond. . . . . . . . . . . . .270€
T2  Prox Bragaparque c/cond.  . . .260€
T2 Maximinos c/cond.  . . . . . . . . . .275€
Quarto U. Minho - FEM. . . . . . . . . .120€

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE 
T3 Maximinos 

Com electrod. 300€

T2+1 Mobilado
Ar condic. 350€

Contactos: 965 809 240
916 620 993

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

ARRENDA-SE:
T2 Mobilado - Perto da estação CP - 275€

T2 Nogueiró - Perto do Hotel de Lamaçães - 275€

Loja Lamaçães - Perto da Esc. de Lamaçães - 200€

Garagem individual em Lamaçães - 30€

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

INTERMARCHÉ DE AMARES

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...

Alvará n.º 4911

FREITAS COSTA
& FILHOS, SA

Construção Civil e Obras Públicas

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

junto a escolas. Muito bem localizado.

Loteamento Quinta da Naia

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 Braga

tlf. 253 606 830 - 919 991 083 - 967 636 690

E-mail: nortinloc@iol.pt

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

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

T3 – NOVO - Rua Padre Francisco Marques,
c/ lugar de garagem e garagem ...............................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€

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

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

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

AMARELA
Armazéns (vários), 200m2 .........................................300€

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

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

ARRENDAMENTOS

Compra e Venda
MÓVEIS USADOS
Rua Nova de Sta. Cruz, n.º 56 A - a 200m da U. Minho

tlf. 253 674 301 BRAGA • www.usados-moveis.com

PEUGEOT
307 2.0HDI

Full extras.

5.500,00€
Tlm. 931 712 757

PASSA-SE
Café/Pastelaria/Snack
Em pleno centro histórico.

Recente e completamente

equipado.

Tlm. 918 250 341

MORADIA V5 
PRÓX. U.M GAVETO 

C/ PISCINA
1 suite + 4 quartos, pavimentos em soalho, aquecimento

completo, ar cond.,  som ambiente, alarme, lavandaria, 

recuperador, estores eléctricos, gar. 3 viat., salão de festas 

c/ apoio à piscina,  jardim c/ rega aut., exposição solar Nascente

sul/Poente. Financiamento garantido 100%

Spread 2.5% Possibilidade de permuta.

PRESTAÇÃO 850€
Tlm. 936 526 732
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Tribunal Judicial 
de Braga

1.º Juízo Cível

Processo: 5580/12.5TBBRG
Despejo (Sumário)
Autor: Veloso-Sociedade de
Empreendimentos Urbanísticos,
Turísticos e Residênciais, Lda. 
Réu: Coziemi-Comércio de Cozinhas e
Componentes, Lda 

Nos autos acima identificados, correm

éditos de 30 dias, contados da data da

segunda e última publicação do anúncio,

citando

Réu: Coziemi-Comércio de Cozinhas e

Componentes, Lda, NIF - 506831043,

domicílio (Rua Ambrósio Santos, N.º 12,

Lamaçães, 4715-242 Braga 

com última residência conhecida na(s)

morada(s) indicada(s) para no prazo de

20 dias decorrido que seja o dos éditos,

contestar, querendo, a ação, com a

cominação de que falta de contestação

importa a confissão dos factos articulados

pelo(s) autor(es), podendo no mesmo

prazo deduzir em reconvenção o seu

direito a indemnização e/ou benfeitorias, e

que em substância o pedido consiste, tudo

como melhor consta do duplicado da

petição inicial que se encontra nesta

Secretaria, à disposição do citando. 

Fica advertido de que é obrigatória a

constituição de mandatário judicial.

N/Referência: 11199757
Data: 21-11-2012

O Juiz de Direito, 

Dr. Manuel Eduardo Pinhanços,

Bianchi Machado de Sampaio 

O Oficial de Justiça, 

Rui Manuel Fernandes Pires 

Notas: 
•      Solicita-se que na resposta seja indicada a referência

deste documento.

•      A apresentação de contestação, implica o pagamento

de taxa autiliquidada. Sendo requerido nos Serviços

de Segurança Social, benefício de apoio judiciário na

modalidade de nomeação de patrono, deverá o citan-

do, juntar aos presentes autos, no prazo da contes-

tação, documento comprovativo da apresentação do

referido requerimento, para que o prazo em curso de

interroma até notificação da decisão do apoio judi-

ciário.

•      As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3

de Janeiro; de domingo de Ramos  à segunda-feira de

Páscoa e de 16 de Julho a 31 de Agosto.

•      Nos termos do art.º 32.º do CPC, é obrigatória a con-

stituição de advogado nas causas da competência de

tribunais com alçada, em que seja admissível recurso

ordinário; nas causas em que seja admissível recurso,

independentemente do valor; nos recursos e nas

causas propostas nos tribunais superiores.

Anúncio

VENDE-SE

ALUGA/PERMUTA
Bom preço.

Lojas de 18 e 33 m2.
C.C. BSH

Tlm. 967 525 136

ARRENDA-SE T1 MOBILADO
Com terraço. Equipado com 

ar condicionado, forno, placa, 

esquentador, exaustor, frigorífico,

máquina de lavar roupa, T.V., etc.

Zona: Braga Parque

Retail Park - Hospital.

Contacto: 969 470 383 (Prorietátio)

VENDO PRÉDIO
No centro, excelentes áreas.

OPORTUNIDADE
T3 Lamaçães, gaveto,

garagem individual. 65.000€

Tlm: 926 014 168
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PAULA MARQUÊS 
AGENTE DE EXECUÇÃO

CÉDULA 3605

Processo n.º 10814/05.0TBMAI
3º Juízo Cível
Valor: 1.666,56 €
Tribunal Judicial de Braga 
Exequente: Finibanco, S.A
Executado: Maria Albertina Sousa
Ferreira    

EDITAL 
CITAÇÃO DE AUSENTE

EM PARTE INCERTA 

A CITAR: MARIA ALBERTINA
SOUSA FERREIRA  

OBJECTO E FUNDAMENTO 
DA CITAÇÃO

Nos termos e para os efeitos do
disposto no Art. 248º e ss. do Código
Processo Civil, correm éditos de TRIN-
TA (30) DIAS, contados da data da
segunda e última publicação do anún-
cio, citando MARIA ALBERTINA
SOUSA FERREIRA, com última resi-
dência conhecida na Calçada do So-
breiro, Nº 2 - Trás, Esporões -
Comarca de Braga, para no prazo de
DEZ (10) DIAS, decorrido que seja o
dos éditos, opor à execução, pagar ou
indicar bens à penhora, com a adver-
tência das consequências de uma
declaração falsa ou falta de decla-
ração, nos termos do n.º 5 e 7 do art.
833.º  do Cód. Proc. Civil.

O duplicado do requerimento exe-
cutivo e a cópia dos documentos
encontram-se à disposição do(a) citan-
do(a) na Secretaria do Tribunal Judi-
cial de Braga.

MEIOS DE OPOSIÇÃO
Nos termos do disposto no artigo

60º do C.P.C. e tendo em conside-
ração o valor do processo, para se
opor a execução (que terá de ser
apresentada no Tribunal supra iden-
tificado) é obrigatória a constituição
de Advogado.

COMUNICAÇÃO EM CASO 
DE REVELIA

Caso não se oponha à execução
consideram-se confessados os factos
constantes do requerimento executivo,
seguindo-se os ulteriores termos do
processo.

PAGAMENTO, DESPESAS 
E HONORÁRIOS

Poderá efectuar o pagamento da
quantia exequenda no escritório do
signatário (dias e horas constantes do
rodapé) em dinheiro ou cheque visado.

À quantia exequenda acrescem,
para além dos juros calculados nos
termos do pedido, a taxa de justiça
inicial no montante de 22,25 € e os
honorários e despesas do Solici-
tador de Execução, que nesta data
ascendem a € 400,00. 

O Agente de Execução
Paula Marquês

Rua Cândido Oliveira, nº 5- 1º sala 7

4715-012 Braga  

Telf. 253 268250  Fax. 253 248082

e-mail: 3605@solicitador.net

Horário de atendimento: todos os dias úteis, das

10h00 às 12h00

EXECUÇÃO PARA 
PAGAMENTO 

DE QUANTIA CERTA
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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

Prazer de chocolate
Sou uma negra de 18 aninhos,

1.60 alt., e bem magra. 
Faço oral ao natural, 

69, show lésbico + amiga. 
Das 09h00 às 20h00.

918 720 042

Super novidade
Loira atractiva e exótica, peito XXL,
boquinha gulosa, oral natural até ao
fim, botão de rosa, 69, massagem 
e acessórios. Apartamento privado

e discreto. 24 horas.

914 738 603

Nina
Magra, gostosa

e bonita.
Só 10 beijinhos.

917 066 965

Portuguesa
Jovem trintona, bom peito,

coxa grossa, insaciável.
15 beijinhos.

Apartamento privado.

960 423 822

Daniela
NOVIDADE

Meiguinha e encantadora,
elegante e sexy.

Para você delirar de prazer.

963 846 100

Só hoje
Três pratos - 5 beijinhos.

Portuguesa, 40 anos + amiga
de 20 anos, 10 beijinhos. 
Das 09h00 às 22h00.

913 226 474

Estou só
O.N.! Dominação, linguado,

69 e muito mais. Venha 
com calma que eu não

tenho pressa.

917 612 852

Marilyn
1.ª VEZ - Ucraniana, loira, 
provocante e sensual. Peito
XXL.  Acess. + massagem.

Higiene e discrição.
Todos os dias.

911 009 065

Colombiana
Super meiguinha, oral guloso,

69 delirante e peitos XXL. 
15 beijinhos.

918 401 367
922 236 350

18 anos
Boca gulosa, 

garganta profunda, 
corpo e cara linda. 

10 beijinhos.

916 048 523

Menina
Atende só.
Safadinha, 

sem pressas, 
em lingerie, 

c/ beijos reais.
Todos os dias. 

24 horas. 
912 724 880
962 781 004

MORENA SEXY 15 beijinhos

965 500 138  - 911 586 148
938 890 430

927 228 420

COR DO PECADO
(nova em Braga) - 15 beijinhos

FOTO REAL

PORTUGUESA

SEXY

915 877 217

Luanna
Morena, 

com 20 aninhos, 
encantadora 

e super carinhosa,
para você delirar 

de prazer. 

917 255 365

Índia
Mulher diferente, 

com massagem relaxante.
Local discreto e higiénico.

964 458 054

Casal português
A 1.ª vez neste local. Meiguinhos.
Atendemos juntos ou separados

casais, cavalheiros ou senhoras que
queiram realizar loucuras ou fantasias

de sonho. Todos os dias.

910 969 390

Morena
1.ª vez. Morena,
sexy. 20 aninhos 
e completinha
com um oral
bem quente.

Tenho acessórios.

913 800 515

Marina
Meiguinha carinhosa

caprichosa 
desejo ardente. 

Ap. privado e sigilo. 
Venha e comprove.

912 904 522

Braga
Simplesmente

Loira.
Venha fazer 

gostoso.
Act. colaboradora.

964 131 762

Alto nível 
1.ª VEZ 

EM BRAGA

Convívio completo. 

ORAL ESPECIAL*
FOTO REAL

916 261 909 

Admirável
BOAZONA

24 horas, na ternura dos 40. 
Sou boa no que faço, mãos de fada,

boca gulosa, língua atrevida. 
Vou enlouquecer-te. 

Não ficarás desiludido.

913 324 888

Sofia
20 aninhos, peludinha, 

O... natural, 69 delirante.

Vem delirar comigo.

916 708 226

Mulher casada
MARIDO AUSENTE

Oral delicioso.
20 beijos.

915 490 515

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

Só 4.ª feira
M.ª JOSÉ

961 280 580

Estudante
Portuguesa, 24 anos,
emiga e carinhosa.
Aceita-se amiga.

962 099 761

Paula portuguesa
De volta a Braga
Mulher atraente. 
Venha confirmar. 

15 beijinhos

910 490 773

15 beijinhos
Loira, 1.60 alt., 23 anos,

mamas grandes. 
Atende só  sem pressas. 

Das 09h00 às 17h00.

927 623 397

Cabrita do norte
Novidade real 28 anos, giraça,

peitos XXL, sexy, muito meiguinha,
safada. Atende em lingerie, 

com acessórios. Todos os dias 
das 08h00 às 19h00.

910 409 115

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

Completíssima.
919 617 525

2 Amigas

911 014 527

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

253 253 535       253 260 600
916 170 777       963 366 555

70 CARROS BRAGA - 24 horas

ANDIQUE FLOR DO MINHO

CARNEIRO
Amor: Seja mais compreensivo com o seu compa-
nheiro.  Saúde: O contacto com uma pessoa engripa-
da fará com que se sinta febril e adoentado.

Dinheiro: Avultadas entradas de capital.
Números da Sorte: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

TOURO
Amor: Festeje as datas importantes da sua relação. 
Saúde: Não se deixe abater com uma dor insignifi-
cante. Dinheiro: Este não é o momento indicado para

contrair uma sociedade.
Números da Sorte: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

GÉMEOS
Amor: Poderá receber um presente da sua cara-
metade o que o deixará radiante. Saúde: Procure
cuidar mais do espírito e da mente. Dinheiro: Pense

bem antes de tomar qualquer tipo de decisão nesta área.
Números da Sorte: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

CARANGUEJO
Amor: Poderá ver terminada uma zanga que já se
arrasta há vários anos com um dos seus familiares.
Saúde: Poderá sofrer de algum distúrbio no seu sis-

tema urinário.    Dinheiro: Não desista de lutar. 
Números da Sorte: 14, 21, 30, 33, 38, 45

LEÃO
Amor: Finalmente aquilo por que sempre esperou
está prestes a realizar-se. Saúde: Cuidado com os
esforços que faz. Dinheiro: É possível que um colega

o prejudique.
Números da Sorte: 2, 11, 23, 30, 35, 39

VIRGEM
Amor: Sentir-se-á um pouco sozinho no mundo.
Saúde: Está em plena forma física.
Dinheiro: Os seus negócios estão a passar por um
momento bastante favorável, aproveite-o. 

Números da Sorte: 1, 5, 19, 25, 40, 47

BALANÇA  
Amor: Se tem algum problema que o está a inco-
modar, é tempo de o resolver.  Saúde: Tendência para
algumas dores de garganta.  Dinheiro: Não deses-

pere, que com a ajuda dos seus amigos conseguirá pagar
aquilo que deve neste momento. 
Números da Sorte: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

ESCORPIÃO
Amor: Uma mudança inesperada na sua vida
amorosa vai provocar alguma perturbação. 
Saúde: Procure descansar mais. Dinheiro: É possível

que receba uma merecida recompensa.
Números da Sorte: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

SAGITÁRIO
Amor: Poderá sofrer uma desilusão de amor. 
Saúde: Durante este período poderá estar sujeito a
contrair uma doença a nível respiratório.

Dinheiro: Evite entrar em conflito com o seu chefe.
Números da Sorte: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

CAPRICÓRNIO
Amor: Uma boa conversa com o seu companheiro for-
talecerá a vossa relação. Saúde: Poderá sofrer de
alguma distensão muscular. 

Dinheiro: Aproveite esta boa maré na sua vida.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 9, 15, 20

AQUÁRIO
Amor: Procure conviver um pouco mais com o seu
grupo de amigos.  Saúde: Um familiar muito chegado
poderá precisar de cuidados médicos.

Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades.  
Números da Sorte: 8, 15, 19, 36, 38, 42

PEIXES
Amor: Partilhe essa boa disposição. Saúde: Cuidado
com os rins. Dinheiro: É possível que venha aquela
promoção que tanto esperava.

Números da Sorte: 12, 15, 22, 29, 35, 36

Horóscopo
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As 15 finalistas do Miss Bumbum 2012 

Após mais de um mês de votação na internet, a organização do
Miss Bumbum Brasil 2012 divulgou, ontem, as 15 candidatas que
irão disputar o título na final que decorre sexta-feira, em São Pau-
lo. Este é um dos eventos mais aguardados do ano no Brasil, ain-
da mais este ano que, pelos comentários na net e pelos vários ar-
tigos nas revistas masculinas, não há nenhuma favorita. Como
habitual, o ‘CM’ dá-lhe a conhecer as beldades antes da final.

Michea Crawford 

posa pela ‘Pain du Sucre’ 

A modelo canadiana Michea Crawford 
é a estrela do novo catálogo da ‘Pain du Sucre’.
Radicada em Inglaterra desde muito nova, 
a manequim volta a dar corpo 
às novas criações, revelando 
toda a sua sensualidade.

PAPAS DE SARRABULHOAGORA TAMBÉM

ABERTOS
AO DOMINGO
Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, 32
RESERVAS: tlm. 968 572 281 - 910 941 645

restaurantetiaisabel@gmail.com
www.restaurantetiaisabel.pai.pt

Publicidade


