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Salvo erro tipográfico ou ruptura de stock

Braga Parque

DE 29 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO
BACALHAU DE 1.ª CRESCIDO Antes 5,99! Agora 4,99!/Kg
BACALHAU DE 1.ª ESPECIAL Antes 8,99! Agora 6,99!/Kg
ABACAXI Antes 0,99! Agora 0,69!/Kg
POLVO 800g A 1,5 kg Congelado Antes 5,99! Agora 4,49!/Kg
ÓLEO ALIMENTAR FRITÓLEO Antes 1,79! Agora 0,99!/Lt

POUPE 25% EM TODOS OS VINHOS TINTOS
ALENTEJO E DÃO 

(excepto vinhos correntes e Bag-In-Box)
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20% 
DESCONTO

LENTES OFTÁLMICAS
e ARMAÇÕES

Publicidade

DIA MUNDIAL 
DA POUPANÇA Centrais
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TAÇA DA LIGA
Gil Vicente apura-se 
em dérbi frenético 
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COLÉGIO JOÃO PAULO II
| Isabel Vilhena| 

A Associação Portuguesa de Éti-
ca e Filosofia (APEFP) vai criar
o Prémio Nacional do Ensaio em
Ética e Filosofia.

O anúncio foi feito, ontem,
aquando da assinatura do proto-
colo de colaboração entre o Co-
légio João Paulo II e a Associa-
ção Portuguesa de Ética e Fi-
losofia Prática que decorreu na
Biblioteca do Colégio João Pau-
lo II.

Esta é a primeira edição do
Prémio Nacional do Ensaio em
Ética e Filosofia 2013-2014 des-
tinado a todos os alunos dos cur-
sos científico-humanísticos do
10.º, 11.º e 12.º anos das escolas
públicas e particulares do país. 

Os alunos têm até 30 de Abril
para apresentar o ensaio, cujo
valor pecuniário é de 200 euros,
mas mais importante do que o
valor monetário é a publicação
do ensaio premiado no  segundo
volume da obra da APEFP. O
prémio contempla ainda uma
menção honrosa no valor de 100
euros.

Para o administrador do Colé-
gio João Paulo II, Mário Paulo

Pereira, este protocolo é de in-
teresse mútuo para as duas ins-
tituições, visando fomentar e
estreitar a cooperação técnico-
-científica e pedagógica no âm-
bito da filosofia e da ética.

Com este protocolo agora cele-
brado entre as duas instituições

estabelecem-se acções de coope-
ração na participação conjunta
de projectos de índole científica
e pedagógica. Deste modo, a
APEFP compromete-se no de-
senvolvimento de workshops,
colóquios e cafés filosóficos e
outros eventos culturais destina-
dos a professores, pais e encarre-
gados de educação e outros
agentes da comunidade educati-
va.

O Colégio João Paulo II, por
sua vez, disponibiliza as suas
instalações para a realização de
eventos académicos, científicos
e sociais-culturais que promo-
vam as duas instituições e esta-
belece um desconto na matrícula
dos filhos dos associados da
APEFP.

Eugénio Oliveira, presidente
da APEFP, salienta que Braga é
capital da filosofia em Portugal,
e nesse sentido a associação tem
o dever de promover a filosofia
e a ética. “A filosofia é um saber
ancestral e do qual nós necessi-
tamos. A nossa cultura é greco-
romana, a matriz filosófica está
na nossa cultura e na nossa vida,
daí que devemos valorizar a filo-
sofia,”argumentou o presidente
da APEFP.

ISABEL VILHENA

Representantes do Colégio João Paulo II  e da APEFP na apresentação do protocolo de colaboração entre as instituições

Filosofia ganha visibilidade
no Colégio João Paulo II
A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA e Filosofia Prática e o Colégio João
Paulo II rubricaram um protocolo de colaboração visando fomentar e
estreitar relações científicas, sociais e culturais entre as instituições.

A par das actividades
desenvolvidas pela
Associação Portuguesa 
de Ética e Filosofia, foi
ontem anunciado o centro
de formação da associação
que está a dar os primeiros
passos na formação dos
professores associados.
A associação está já a
trabalhar no plano de
formação e actividades
destinado aos professores
que passam a estar
acreditadas pelo conselho
científico e pedagógico,
acrescentando valor 
às actividades.
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Dia 21 de Novembro
Comemoração 
do Dia Mundial da Filosofia
A comemoração do Dia Mundial da Filosofia vai ser assinalado com a
iniciativa Café Filosófico. O evento de cariz sócio-cultural  decorrerá no dia
21 de Novembro, pelas 21.30 horas, na Biblioteca do Colégio João Paulo II.

De Janeiro a Maio de 2014 – 
Filocafé – Ciclo de Cafés 
Filosóficos 2014
Este ciclo de Cafés Filosóficos ocorrerá uma vez por mês na Biblioteca do
Colégio João Paulo II com convidados e temas diferenciados. 
O evento, que vai já na sua V Edição tem tido um êxito assinalável em
Portugal e onde a APEFP tem apresentado especialistas nacionais e
internacionais  reconhecidos nas temáticas que têm sido abordadas nos 22
Cafés Filosóficos das quatro edições anteriores. Em resultado do protocolo
estabelecido entre a APEFP e o Colégio João Paulo II, o próximo Ciclo de
Cafés Filosóficos passa a ser realizado na cidade de Braga pois este evento
estava sediado na cidade de Famalicão.

Maio de 2014
III Colóquio Nacional da APEFP:
Religião, Ética e Filosofia Prática
Esta actividade visa proporcionar o debate das áreas expressas contando
para isso com destacados especialistas. É uma actividade que pretende ter
uma amplitude nacional mas que será realizado na cidade de Braga. Esta
cidade, em razão do papel da Faculdade de Filosofia da UCP, da Associação
Portuguesa de Ética e Filosofia Prática e agora através do Colégio João Paulo
II, é hoje já considerada o centro da promoção da Ética e da Filosofia em
Portugal.

Durante o ano lectivo
Oficinas de pensamento crítico
A APEFP proporcionará aos alunos do ensino secundário do Colégio João
Paulo II, ao longo do ano-lectivo, algumas oficinas de pensamento crítico.
Estas oficinas pretendem desenvolver o debate de ideias e a tomada de
decisão em relação a dilemas éticos e filosóficos. 
Estas oficinas têm demonstrado a sua mais valia no desenvolvimento
cognitivo e social dos alunos, permitindo ainda uma consciencialização
para a defesa dos valores verdadeiramente humanos.

!actividades



HOSPITAL
| Marta Caldeira| 

O Hospital de Braga recebe uma
média de 150 novos casos de
cancro da mama todos os anos,
apesar de tudo, os estudos mais
recentes apontam para uma
grande diminuição da mortalida-
de, e para isso em muito contri-
bui a sua detecção precoce. On-
tem o dia foi assinalado oficial-
mente no calendário nacional, os
utentes que passaram pela uni-
dade hospitalar foram sensibili-
zados para a importância da pre-
venção do cancro mama.

Além da sensibilização levada
a cabo pelo Movimento Vencer e
Viver, os utentes e pacientes do
Hospital de Braga tiveram, ain-
da, a possibilidade de esclarecer
dúvidas quanto ao tema e quem
passa, neste momento, pela qui-
mio e radioterapia foi brindada
com uma sessão de dermocos-
mética e até um workshop de
cookdesign. 

Paula Fernandes, a coordena-
dora e uma das seis voluntárias
que integram o movimento em
Braga, e que passaram todas por
este problema de saúde que
afecta uma média de 4500 mu-
lheres por ano em todo o país,
diz que o grande propósito “é
dar o nosso testemunho pessoal
e de esperança às mulheres a
quem foi diagnosticado o cancro
da mama”. 

A responsável indica que “cada
caso é um caso, mas é importan-
te que cada vez mais as mulhe-
res percebam que ter uma atitu-
de preventiva pode salvar muitas
vidas”. “O diagnóstico precoce é

essencial e à palpação devem
juntar-se os exames de rastreio,
designadamente, mamografia e
ecografia”.

“As mulheres voluntárias do
Movimento Vencer e Viver têm
como missão dar apoio a outras
mulheres que estejam a passar
pelo cancro da mama. O nosso
testemunho serve para elas ve-
rem que nós ultrapassámos a pa-
tologia. É um testemunho positi-
vo”, assinala Paula Fernandes,
que ontem, juntamente com as
colegas que integram o movi-
mento, ajudou a desmistificar o
cancro da mama, incentivando

as pessoas para a sua prevenção
e distribuindo panfletos infor-
mativos.

“Com o espírito positivo as
pessoas conseguem atravessar
melhor este problema de saúde e
o nosso apoio tem precisamente
esse fim”, referiu a coordenado-
ra do Movimento Vencer e Vi-
ver.

“Quanto melhor conhecermos
o nosso corpo, fazendo o auto-
-exame mensalmente e se apare-
cer alguma coisa de diferente
podermos detectar o mais preco-
cemente possível, melhor será
também o prognóstico e o pro-

cesso de tratamento”. 
Refira-se que os 150 novos ca-

sos que anualmente chegam ao
Hospital de Braga são entrada
normalmente via o médico de
família ou em situações de ur-
gência hospitalar.

O Movimento Vencer e Viver
aponta que há também muitos
casos que são encaminhados di-
rectamente para o Instituto Por-
tuguês de Oncologia do Porto
através de rastreios levados a ca-
bo pela Liga Portuguesa Contra
o Cancro, que com as suas carri-
nhas percorrem todo o país, con-
vocadas as mulheres a fazer os

exames precocemente.
No caso dos homens, o risco de

vir a ter cancro da mama é resi-
dual, situando-se apenas nos
dois por cento. 

Destaque-se, todavia, que o
rastreio populacional abrange só
a franja etária entre os 45 e 69
anos, por isso mesmo, o Movi-
mento Vencer e Viver adverte
para os muitos outros casos re-
gistados antes e depois destas
idades.

Movimento Vencer e Viver apoia
utentes com cancro da mama
SÃO 150 CASOS NOVOS de Cancro da Mama que vão parar ao Hospital de Braga todos os anos.
Actualmente as mulheres podem usufruir do apoio do Movimento Vencer a Vida e de outros mimos.

ROSA SANTOS

Seis voluntárias que passaram pelo mesmo problema integram Movimento Vencer e Viver e apoiam mulheres com a patologia
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O Movimento Vencer e
Viver de Braga conta com
seis mulheres voluntárias
que já passaram pela
patologia do cancro da
mama e que servem, hoje
em dia, de testemunhos e
de esperança a quem
atravessa agora a doença.

Os serviços que o
Movimento presta são: 
- Apoio no Internamento
(4.ª feira): dar testemunho
e esperança à mulher e
oferecer uma prótese
provisória em algodão;
- Apoio após a consulta de
grupo, depois do
resultado/diagnóstico a
mulher é apoiada por uma
voluntária do movimento;
-Apoio ao Hospital de Dia,
na quimioterapia (6.ªfeira) 
- Serviço de Próteses (6.ª
feira) - utentes podem
adquirir prótese de silico-
ne, soutiens adaptados e
acessórios, oferecidos a
quem tiver baixos
rendimentos. 
- movimentovencereviver-
braga@gmail.com
(915304790/1)

+ mais

HOSPITAL
| Marta Caldeira | 

Na acção de sensibilização do
Movimento Vencer e Viver de
Braga, Milene Costa, que é uma
das voluntárias e enfermeira da
Unidade Senologia do Hospital
de Braga, deu alguns conselhos
sobre a palpação. “As mamas

são todas diferentes, por isso, é
importante que cada mulher co-
nheça muito bem as suas ma-
mas, para conseguir notar qual-
quer alteração”, explicou. “O
ideal é que a mulher proceda à
palpação da mama uma vez por
mês. A mulher em idade fértil,
deve fazê-lo na semana a seguir
à menstruação, a mulher em me-

nopausa, deve escolher um dia e
fazer a palpação mensal”. 

O auto-exame deve ser feito
com os dedos em movimentos
circulares, de pé, frente ao espe-
lho, com os braços para baixo e
na cintura e depois deitada para
perceber se há qualquer altera-
ção na coloração e textura da pe-
le.

Técnicos apelam ao auto-exame

Palpação uma vez por mês “é o ideal”A Delegação de Braga da ACAPO,
AGRADECE toda a colaboração 
e disponibilidade da empresa 

“KIB-Karting Investimentos de Braga” 
e da Escola de Condução “A Minhota”

POR TEREM TORNADO POSSÍVEL E VIÁVEL
no passado dia 26 de Outubro, a 20 associados 

da Instituição conduzirem um automóvel no circuito
Vasco Sameiro, sem qualquer tipo de encargos 

para a Instituição.
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HOSPITAL DE BRAGA
| Marta Caldeira | 

E porque mesmo estando a atra-
vessar uma fase pior da sua vida,
qualquer mulher que se preze
gosta de se mimar e cuidar da
sua imagem, também ontem o
Hospital de Braga iniciou um
novo serviço de apoio dermo-
cosmético, em parceria com os
Laboratórios Avène, destinado à
mulher a quem foi diagnosticado
Cancro da Mama. 

Ontem foram muitas as mulhe-
res que aproveitaram este apoio
para se deixar mimar pelas mãos
de Inês Carneiro - a técnica dos
Laboratórios Avène - que asse-
gura este serviço em várias uni-
dades hospitalar, como o IPO do
Porto e, agora, o Hospital de
Braga, sempre à sexta-feira, en-
tre as 9 e as 12 horas, numa ala
do piso da Nefro e Reumatolo-
gia (espaço onde funciona por
enquanto provisoriamente).

Além da fábrica Pièrre Fabre
ser uma benemérita a nível de
medicamentos para tratar a on-

cologia, junta-se a marca Avène,
oferecendo maquilhagem médi-
ca, muito específica em relação
a outras existentes no mercado.
“A maquilhagem Avène tem já
incluída um fundo tem protec-

ção solar, é hipoalergénica e mi-
nimiza riscos”, salientou a técni-
ca.

“No fundo, a maquilhagem
ajuda ao bem-estar do doente,
porque trata a sua auto-estima”,

explicou Inês Carneiro. “Nós
mulheres temos sempre defeitos,
e se não tivermos sempre os en-
contramos. A maquilhagem ser-
ve precisamente para nos ajudar
a melhorar esse ponto de vista,

aumentando a nossa auto-estima
e a maneira como nos vemos e
como os outros nos vêem”.

“Em Braga estamos agora a
iniciar esta parceria. Pela expe-
riência que tenho, é essencial
porque ajuda as pessoas que às
vezes não sabem na verdade o
que usar na sua cicatriz, nem sa-
bem que tipo de massagem fa-
zer”, sublinhou a técnica da Avè-
ne. “Este é um apoio que nós
prestamos que as pessoas agra-
decem e gostam e as mulheres
devem fazê-la sempre, mesmo
que se esteja em casa ou no hos-
pital a fazer uma quimio. O im-
portante é sentir-se bem”.

Serviço de maquilhagem 
mima e cuida das mulheres
A PARTIR DE AGORA, o Hospital de Braga disponibiliza um novo apoio às suas utentes, com um
serviço de maquilhagem e massagens todas as sextas-feiras de manhã.

ROSA SANTOS

Muitas utentes do Serviço de Senologia passaram pelas mãos da técnica de maquilhagem da Avène e deixaram-se mimar 
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Dia Nacional do Cancro da Mama
‘Cake design’ e plataforma digital 
são instrumentos para apoiar a família

O Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama ontem celebrado no
Hospital de Braga com a parceria do Movimento Vencer e Viver disponibi-
lizou ainda às utentes um workshop de ‘cake design’, com o objectivo de
“motivar e fomentar novos interesses que ajudem na ocupação dos tem-
pos livres de mulheres com esta patologia”.
Da parte da tarde, investigadores do Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade do Porto apresentaram a paltaforma digital
www.cancronafamília.com, que desmistifica e apoia toda a família, em
que um dos seus membros passa por uma situação de cancro.

!mais apoios

ROSA SANTOS

Muitas utentes mostraram interesse no workshop de ‘cake design’

“Em Braga estamos agora 
a iniciar esta parceria. Pela
experiência que tenho, 
é essencial porque ajuda 
as pessoas que às vezes não
sabem na verdade o que
usar na sua cicatriz, nem
sabem que tipo de
massagem fazer”, sublinhou
a técnica da Avène. 
“Este é um apoio que nós
prestamos que as pessoas
agradecem e gostam e as
mulheres devem fazê-la
sempre, mesmo que se
esteja em casa ou no
hospital a fazer uma
quimio”.

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 31de Janeiro, nº417 - 4710-452 Braga
Telef. 253 261 222 - www.nexus.pt

Ações 
3773 - Técnicas de planeamento de prevenção de riscos profissionais

50 Horas
1602 - Gestão de reclamações e conflitos com clientes/fornecedores 

50 Horas
0321 - Métodos e técnicas de tratamento físico de documentos 

50 Horas

Horário: Laboral e Pós-laboral Data de Início: Novembro 2013
Regalias: Sub. Alimentação       

®
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POLÍTICA
| Redacção/ Lusa | 

O ex-vereador socialista da Câ-
mara Municipal de Braga, Hugo
Pires anunciou a sua candidatura
à liderança da concelhia do Par-
tido Socialista (PS), consideran-
do que “chegou a hora de olhar
para o futuro e de escolhermos o
partido que queremos para os
próximos quatro anos”.

Hugo Pires, que foi o número
dois da lista de Vítor Sousa à câ-
mara de Braga nas últimas autár-
quicas, reconhece que “não obti-
vemos o resultado que muitos
gostariam”, lançado, a propósi-
to, um lema para o seu projecto:
‘Começar de Novo’.

“Começar de  Novo implica,
sobretudo, um trabalho árduo,
persistente e consistente na
construção de uma nova alterna-
tiva de esquerda que devolva a
esperança aos bracarenses”, re-
fere o candidato.

Com o seu projecto, que assen-
ta em quatro pilares fundamen-
tais, Hugo Pires pretende respei-
tar “a história do PS de Braga;
mobilizar o maior número de
militantes em torno de um pro-
jecto que seja agregador de von-

tade, que envolva as bases, que
se construa das bases para o to-
po”.

‘Começar de Novo’ pretende
ainda “projectar uma nova for-
ma de estar na política: despren-
dida, arrojada e respeitadora das

diferentes opiniões e abrir o PS à
sociedade civil trazendo também
novos quadros para o interior do
partido”.

Depois de derrota do PS no
passado dia 29 de Setembro, que
acabou com o reinado socialista

de 37 anos, Hugo Pires assumiu
o cargo de vereador da oposição
no actual executivo liderado por
Ricardo Rio.

Recorde-se que no último man-
dato de Mesquita Machado à
frentes dos destinos da autarquia
bracarense, Hugo Pires assumiu
as pastas da Gestão Urbanística
e Renovação Urbana, Planea-
mento e Ordenamento, Juventu-
de, Protecção Civil, Trânsito,
Polícia Municipal e Bombeiros
Municipais.

Ainda no mandato anterior foi
assessor para a área da Juventu-
de.

O nome de Hugo Pires fica
também associado à Capital Eu-
ropeia da Juventude Braga 2012,
da qual foi responsável.

As eleições para a concelhia
decorrerão em dezembro, por
imposição estatutária, onde será
escolhido o sucessor de Vítor
Sousa, que em Junho de 2012
gan- hou a direcção daquele ór-
gão a António Braga por esma-
gadora maioria.

Entretanto, o Correio do Mi-
nho conseguiu apurar que Antó-
nio Sousa Fernandes também
vai apresentar candidatura à li-
derança concelhia do PS. 

Hugo Pires assume candidatura 
à concelhia do Partido Socialista
CONFIRMAÇÃO. Ex-vereador do anterior executivo é o primeiro nome confirmado na corrida à
concelhia socialista cujas eleições decorrem em Dezembro.

DR

Hugo Pires é candidato à liderança da concelhia socialista
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Após visita à via do rio Este
PS critica 
novo presidente 
da câmara
Na sequência da visita à via ci-
clável do Rio Este, a Secção de
Braga do PS vem criticar a posi-
ção do novo presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, que
“ainda não despiu as vestes de
líder da oposição”, já que “se
comporta como tal e que apenas
consegue fazer esse exercício”.

Ainda no comunicado, os so-
cialistas asseguram que “a via
ciclável ao longo do rio Este foi
uma obra do agrado das associa-
ções de ciclistas do concelho e
que, ao contrário do que foi afir-
mado, foi alvo de discussão pú-
blica, tendo sido inclusivamente
tidos em conta os estudos de im-
pacto ambiental”.

Por outro lado, continua o mes-
mo documento, “Ricardo Rio
sabe que esta obra está em perío-
do de garantia e que, na qualida-
de de presidente da câmara, po-
derá e deverá, nos termos da lei,
exigir as correcções, já que é a
ele quem cabe decidir nesta ma-
téria, sendo natural que haja
ajustes a fazer”.

O PS ficou, no entanto, “agra-
dado com esta visita a uma obra
de grande impacto ambiental e
urbanístico, que foi idealizada
pelo partido e que é apenas mais
um exemplo da capacidade que
o PS sempre demonstrou de tra-
zer à cidade equipamentos e
ideias de grande interesse para
os bracarenses”. 

O PS espera que o actual exe-
cutivo, nas próximas visitas,
“seja sério e honesto na análise e
no reconhecimento daquilo que
foi feito e bem feito”, conclui o
comunicado.
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CDU
| Libânia Pereira | 

‘Basta de roubos e mentiras!
Contra o Pacto de Agressão. De-
missão do Governo’, assim se
intitula a campanha nacional
promovida pelo PCP, que procu-
ra ser “uma grande jornada de
esclarecimento e que visa simul-
taneamente mobilizar o país pa-
ra chumbar a proposta de Orça-
mento de Estado que foi apre-
sentada pelo Governo”.

De acordo com Carlos Almei-
da, membro do executivo da
DORB e vereador da CDU na
Câmara Municipal de Braga,
que ontem participou na campa-
nha, a proposta de orçamento
apresentada “representa a conti-

nuidade de um caminho de em-
pobrecimento e de devastação
social para o país”. 

Carlos Almeida sublinhou que
os cortes anunciados levam à
criação de “um clima de destrui-
ção das funções sociais do Esta-

do”. 
Ao nível da administração lo-

cal, o vereador afirma que “tudo
aponta para uma situação de es-
trangulamento financeiro, levan-
do a uma degradação do serviço
público prestado pelos municí-

pios. Algo grave para a popula-
ção e para o desenvolvimento
das comunidades”.

Com as medidas propostas,
continuou o mesmo, “não se re-
solvem os problemas do país,
não se resolve o problema da di-
vida, o país está mais pobre, a
população vive com mais sacri-
fício, e continuam intocáveis
aqueles que mais podiam e de-
viam contribuir para se resolver
a situação económica nacional”.

Carlos Almeida critica ainda o
discurso dos governantes que di-
zem não haver propostas alter-
nativas, uma vez que: “da nossa
parte muitas têm sido as propos-
tas apresentadas, é preciso é
olhar para elas com credibilida-
de”.

‘Basta de Roubos e Mentiras!’

Campanha visa o chumbo do orçamento

ROSA SANTOS

Carlos Almeida na campanha que arrancou, ontem, na Arcada
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Dia dos Fiéis Defuntos e Dia de Todos os Santos
Praça do Município acolhe 
mais uma edição da ‘Feira das Flores’
A tradicional ‘Feira das Flores’, que surge associada à comemoração do Dia
dos Fiéis Defuntos e do Dia de Todos os Santos, realiza-se hoje e amanhã
na Praça do Município.
Esta feira apresenta-se como uma oportunidade para os bracarenses ad-
quirirem as flores com que homenageiam os seus entes queridos já fale-
cidos.
Tendo em consideração a importância que este tipo de iniciativas repre-
sentam, o município de Braga pretende “melhorar as condições da sua
realização, quer para comerciantes, quer para munícipes, prevendo-se
para tal a implementação, no futuro, de um conjunto de normas regula-
doras do espaço público e das condições da própria actividade comercial
aí exercida, a divulgar oportunamente”, garante o executivo autárquico.

EDUCAÇÃO
| Libânia Pereira | 

O Halloween vive-se por estes
dias na Escola Francisco San-
ches, a qual apresenta, no mo-
mento e durante os próximos
dias, uma decoração especial,
onde fantasmas e vampiros fa-
zem as honras da casa.

‘Witches hats’ - em português
os chapéus das bruxas - é o tema
central da exposição criada pe-
los alunos das turmas do 5.º ao
9.º anos de escolaridade. A “as-

sustadora” montra surge no âm-
bito da comemoração do ‘Hallo-
ween’, a qual é promovida
anualmente pelos professores de
Inglês daquela escola.

O Halloween, também conhe-
cido como Noite das Bruxas, é
vivido intensamente em locais
como os Estados Unidos da
América e em Inglaterra. Embo-
ra esta não seja uma tradição ti-
picamente portuguesa, a verdade
é que tem vindo a crescer e a
conquistar cada vez mais o povo
lusitano.

Madalena Paiva, uma das pro-
fessoras de Inglês responsáveis
pela exposição, sublinha o Hal-
loween está hoje “presente em
Portugal e acaba por ser come-
morado com muitas actividades,
inclusive em diversas universi-
dades”.

De facto, esta é uma tradição
americana e inglesa, e “nós en-
quanto professoras de Inglês de-
vemos celebrar o dia, até para
que os alunos conheçam um
pouco melhor a cultura dos paí-
ses de língua inglesa”, explicou.

Ao mesmo tempo, Madalena
Paiva acredita que esta cultura
tem efectivamente vindo a enrai-
zar-se “não só em Portugal mas
também noutros países”. Asso-
ciada a esta comemoração surge
a chamada ‘trick-or-treat’ - (do-
çura ou travessura), actividade
desenvolvida na noite de Hallo-
ween e que leva jovens e crian-
ças a tocarem às portas das casas
para pedirem doces, e caso os
habitantes da casa optem por
não oferecer nenhum doce, é-
-lhes pregada uma partida. Ma-

dalena Paiva recorda que por ve-
zes “há quem se aproveite desta
actividade cultural para praticar
actos de vandalismo, algo extre-
mamente negativo que tem leva-
do a que em alguns locais de In-
glaterra a polícia já esteja a
tentar proibir estes actos”.

O papel da escola passa tam-
bém pela transmissão de conhe-
cimentos culturais, e assim “esta
temática acaba por ser abordada
nas aulas. Exploramos a história
a ela associada, onde nasceu, em
que consiste, e quais os aspectos
positivos e menos positivos liga-
dos à mesma”. Ao mesmo tem-
po, continua a professora, “esta
acaba também por ser uma for-
ma de desenvolver o inglês atra-
vés da cultura”.

A exposição de Halloween,
que acaba por ser também uma
forma de desenvover a criativi-
dade dos mais novos, é assim
preparada anualmente pelos alu-
nos, em colaboração com os pro-
fessores de Inglês e de Educação
Visual da Escola Francisco San-
ches.

Ainda assim, este ano a exposi-
ção tornou-se mais “visível”, al-
go que se ficou a dever a uma
maior “colaboração dos profes-
sores de Educação Visual, e ao
mesmo tempo a uma crescente
união entre os professores do 2.º
e do 3.º ciclos”, garantiu Mada-
lena Paiva.

A atribuição de prémios aos
melhores trabalhos está a ser co-
gitada. “Estamos a pensar atri-
buir prémios aos melhores traba-
lhos. O problema é sempre a
questão monetária, mas o me-
lhor trabalho já costuma ser pre-
miado de alguma forma. Contu-
do, este ano estamos ainda a
investigar se há dinheiro para
um prémio maior, que acaba por
ser também um incentivo”.

Halloween desperta criatividade
dos alunos da Francisco Sanches
A TRADIÇÃO DO HALLOWEEN está a ser vivida na Escola Francisco Sanches com uma exposição que
tem como tema central os chapéus das bruxas. A actividade deu uma nova cara aquela instituição.

DR

Exposição tem como tema central os chapéus das bruxas
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Mostra tem vindo a crescer ao longo dos anos
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TRIBUNAL
| Luis M. Fernandes | 

Às 8.30 horas da manhã do pas-
sado dia 14 deste mês, três jo-
vens que se faziam transportar
num automóvel conduzido por
um outro indivíduo, entraram
numa residência situada na Ave-
nida 31 de Janeiro, posta à ven-
da. Porém, o condutor do veícu-
lo não o abandonou.

Uma pessoa que observou a
movimentação dos jovens des-
confiou dos seus objectos e tele-
fonou à PSP, cujos agentes acor-
reram de imediato ao local, a
tempo de os apanhar no interior
da casa e em circunstâncias aqui
relatadas aquando da primeira
sessão do respectivo julgamen-
to.

Nessa audiência, perante o juiz
Emídio Rocha Peixoto, os três
jovens justificaram o seu feito
alegando terem bebido umas
cervejas e fumado “umas gan-
zas”. 

Moveu-lhes a curiosidade!
Efectuado o julgamento, pelas

declarações dos arguidos e de-
poimento de testemunhas, entre
as quais a proprietária da resi-
dência, o tribunal concluiu que o
trio entrou na residência através
da porta da cozinha cuja fecha-
dura foi estroncada com um pé-
de-cabra, versão esta que altera
— não substancialmente — os
factos descritos na acusação.

Depois de distribuir o texto de
20 páginas da sentena aos advo-
gados dos arguidos, o juiz Rocha
Peixoto falou para os arguidos
de forma pedagógica explican-
do-lhes, em linguagem simples,
os aspectos da decisão que os
condenada pela prática de um
crime de furto qualificado, na
forma tentada, chamando-lhes
para o pormenor das luvas que a
polícia encontrou nessa casa.

“A gravidade da situação exis-

te”, pese o valor pouco elevado
dos objectos que seleccionaram
para levarem consigo.

O juiz lamentou que o condu-
tor da viatura referida tenha de
ser julgado em separado, mas
não deixou de expressar a sua
convicção na possibilidade de
ter sido ele o autor da ideia do
assalto.

“A experiência diz-nos que fo-
ram os senhores que fizeram
aquilo tudo” - prosseguiu o ma-

gistrado, sublinhando depois
que os assaltos a residências es-
tão hoje na liderança dos crimes
praticados na comarca de Braga.

Os arguidos Helder F. e Carlos
M., por terem antecedentes cri-
minais, foram ambos condena-
dos em três anos de prisão, cuja
execução se suspende por igual
período, enquanto Nuno M. foi
punido com um ano e seis meses
de prisão, igualmente suspensa
por igual período, beneficiando

do facto de ter o seu certificado
criminal limpo.
A suspensão destas penas obriga
os arguidos ao cumprimento de
regras estabelecidas na sentença
e que o juiz explicou em porme-
nor, esperando que os três jo-
vens não venham a ser “totós!...”

Trio advertido sobre regresso ao crime
TRÊS JOVENS que assaltaram uma residência à venda, na Avenida 31 de Janeiro, foram esta semana condenados com penas
suspensas. "Não se esqueçam de não cometer mais nenhum crime" - advertiu-os o juiz, depois de lhes explicar o conteúdo da
sentença. O trio agradeceu.

DR

Jovens assaltaram residência no centro da cidade
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Casos do dia

Jovem condutor
Fica sem carta 
por conduzir alcoolizado
O! jovem condutor que a PSP interceptou na Rua do Or-
feão de Braga e acusou uma taxa de 1,81 gramas de ál-
cool no sangue, quando convidado a soprar no balão, foi
condenado a pagar 450 euros de multa e proibido de
conduzir veículos motorizados durante 5 meses, por cri-
me de condução de veículo em estado de embriaguez.
A intercepção do estudante A. Sousa, de 26 anos de ida-
de, registou-se no passado dia 8 deste mês, às 5,46 horas
quando, ao volante de um veículo ligeiro, circulava na-
quela artéria. Submetido posteriormente a julgamento
sumário, foi condenado na pena de 90 dias de multa, a 5
euros por dia, num total de 450 euros. O juiz aplicou-lhe
a habitual pena acessória, proibindo-o de conduzir du-
rante cinco meses, pelo que deverá entregar a sua carta

de condução às autoridades até ao dia 5 do próximo mês
de Dezembro. Paga as custas do processo, com a taça de
justiça a ser-lhe reduzida a metade por ter confessado,
sem reservas, o crime de que vinha acusado.

!tribunal

“A gravidade da situação
existe”, pese o valor pouco
elevado dos objectos que
seleccionaram para levarem
consigo.
O juiz lamentou que o
condutor da viatura referida
tenha de ser julgado em
separado, mas não deixou
de expressar a sua convicção
na possibilidade de ter sido
ele o autor da ideia do
assalto.
“A experiência diz-nos que
foram os senhores que
fizeram aquilo tudo” -
prosseguiu o magistrado,
sublinhando depois que os
assaltos a residências estão
hoje na liderança dos crimes
praticados na comarca de
Braga.
Os arguidos foram ambos
condenados  em três anos
de prisão.

DR

Jovem condutor acusou uma taxa de 1,81 gramas de álcool
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LARES
| Redacção | 

Os utentes dos lares Nevarte
Utentes dos lares Nevarte Gul-
benkian e D. Diogo de Sousa da
Santa Casa da Misericórdia de
Braga celebraram o Dia Mundial
da Terceira Idade com várias ac-
tividades.

Uma voluntária disponibili-
zou-se para realizar uma exposi-
ção de produtos de beleza e
efectuou uma demonstração
com as utentes, sendo que algu-
mas delas nunca o tinham feito. 

Entretanto, outras duas volun-
tárias amigas do lar aproveita-

ram para visualizar um filme,
que teve como objectivo de-
monstrar a coragem e a supera-
ção de objectivos de vida, mes-
mo quando se trata de uma
pessoa portadora de limitações
físicas. Este foi o ponto de parti-
da para uma reflexão conjunta
entre familiares, utentes e cola-
boradoras. Após a visualização,
a voluntária presenteou os pre-
sentes com uma composição de
diapositivos com mensagens en-
corajadoras e que revelam “au-
tênticas lições de vida”.

Neste dia, realizou-se ainda a
abertura da actividade com pala-
vras do provedor da Misericór-

dia de Braga, Bernardo Reis,
que ficou “impressionado” com
a atitude desta voluntária e lhe
retribuiu a sua mensagem com
uma revista da Santa Casa da
Misericórdia de Braga, com uma
dedicatória. 

A lembrança dada aos utentes e
familiares consistiu num “mar-
cador” para os livros feito pelas
utentes e estagiários, não só para
que este dia fique marcado para
o futuro, mas também para sen-
sibilizar para a prática da leitura
como um estímulo. A comemo-
ração terminou com a presença
do grupo de música MOTAP, se-
guido um lanche-convívio.

Misericórdia festeja dia da terceira idade
MUITAS ACTIVIDADES marcaram a comemoração do Dia Mundial da Terceira Idade nos lares da Santa Casa da Misericórdia. 
O provedor da instituição também marcou presença na festa, que terminou com música e um lanche-convívio.
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Em Braga
Workview abre delegação 
para aproximar serviços às empresas

Com ênfase na actividade de consultoria em Higiene e Saúde no Trabalho,
Segurança Alimentar, Ambiente, Qualidade e Formação, a Workview
aproxima os serviços às empresas bracarenses com a abertura de uma de-
legação na cidade, em Lomar. “Este é mais um passo na implementação
da nossa estratégia de cobertura do território nacional, garantindo o ní-
vel de qualidade dos serviços prestados. No último ano, abrimos a dele-
gação de Lisboa e agora a de Braga e vamos continuar atentos a novas
oportunidades de abertura noutras localidades estratégicas. Esta cober-
tura geográfica tem permitido servir de forma exemplar as empresas lo-
cais”, sublinhou o director geral da empresa, Paulo Ferreira.
Com o objectivo de ser um parceiro de negócios a Workview acompanha
os clientes na compreensão e implementação das disposições legais, co-
munitárias e nacionais. A Workview é uma empresa de referência a nível
nacional e PME Excelência 2012, distinção de reputação atribuída pelo
IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação)
a empresas PME Líder que apresentem elevados padrões competitivos.
Com esta delegação a Workview procura encurtar as distâncias junto das
organizações clientes e continuar a sua expansão através da contínua
prestação de serviços de qualidade num currículo que conta já com mi-
lhares de empresas. 
Fundada em 2005 em Fafe, a Workview conta com três escritórios e com
uma equipa estável, dinâmica, jovem e multidisciplinar pronta a apoiar
as empresas de forma a estas possam laborar em conformidade legal e de
forma mais eficiente, consequentemente aumentando a produtividade. 

!economia

DR

Paulo Pereira é director da empresa Workview
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Utentes da Santa Casa da Misericórdia celebraram Dia Mundial da Terceira Idade
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UNIVERSIDADE DO MINHO
| Redacção | 

A Universidade do Minho de-
senvolveu uma tecnologia que
permite imprimir sensores em
jacto de tinta e outras tecnolo-
gias de impressão. O mercado já
dispunha de tintas condutoras,
semicondutoras e isoladoras, no
entanto este desenvolvimento
apresenta-se como inovador, pe-
lo facto de ter a capacidade de
produzir sensores e actuadores
de forma simples, rápida e eco-
nómica. 

Segundo Senentxu Lanceros-
Mendez, professor e investiga-
dor do Departamento de Física
da Universidade do Minho, a
“utilização das três tintas já de-
senvolvidas tem a vantagem de

ser adaptável a vários tipos de
superfícies”.

O projecto “Nanopaint: De-
sign your Technology", que ven-
ceu recentemente o concurso
SpinUM, resulta do trabalho de-
senvolvido durante vários anos
no Grupo de Materiais Eletroac-
tivos Inteligentes do Centro de
Física da UMinho, em colabora-
ção com o Departamento de Ele-
ctrónica Industrial. Desenvol-
vendo tintas a partir de políme-
ros, solventes e nanopartículas
específicas, torna-se possível a
impressão de sensores com pro-
priedades eletroactivas, através
das diversas técnicas de aplica-
ção já existentes (spray, “screen
printing” ou jacto de tinta).

“Basta desenhar um determina-
do padrão e imprimi-lo, ficando

operacional, num trabalho que
demora apenas alguns minutos”,
adianta o responsável. Os senso-
res, que podem ser flexíveis, de
fácil integração e sem limitação
em termos de dimensão, podem
ser aplicados no vestuário, em
aplicações biomédicas ou em
aplicações para a indústria auto-
móvel, entre outras. 

Na Escola de Direito
Direitos Humanos 
nos países lusófonos 
em discussão hoje na
Universidade do Minho
O auditório da Escola de Direito da Universida-
de do Minho (EDUM) recebe hoje, a conferên-
cia ‘Direitos Humanos nos Países Lusófonos: O
que nos dizem os observatórios?’. O evento é
promovido pelo Observatório Lusófono dos Di-
reitos Humanos e junta mais de uma dezena
de especialistas da área. A iniciativa começa às
14 horas com as intervenções do reitor Antó-
nio M. Cunha e do presidente do Observatório
Lusófono dos Direitos Humanos, Wladimir Bri-

to, que também é professor catedrático da
EDUM. Destacam-se as palestras ‘A situação
dos direitos humanos no mundo e o papel da
Amnistia Internacional’ e ‘A cooperação para o
desenvolvimento e os direitos humanos na
CPLP’, respectivamente proferidas por Victor
Nogueira, coordenador da secção nacional da
Amnistia Internacional, e Philip Baverstock, da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP). 
O programa inclui ainda várias comunicações
sobre a situação dos direitos humanos em Por-
tugal, Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Ca-
bo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-
Leste. 
A sessão de encerramento é às 18.30 horas e
conta com os discursos de Wladimir Brito e
Mário Monte, presidente da EDUM.

!conferência

UMinho: tintas inovadoras 
para imprimir sensores térmicos
INOVADOR. Tecnologia permite imprimir sensores em jacto de tinta e outras tecnologias de impres-
são. Tintas têm capacidade de produzir sensores de forma simples, rápida e económica.

DR

Tintas são adaptáveis a vários tipos de superfícies
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Conferência decorre na Escola de Direito

Esta tecnologia já permite
desenvolver sensores de
pressão, força, deforma-
ção, corrente e campo ma-
gnético, muito atractivos
para fabricantes de
sensores. Estes sensores
são facilmente integrados
no desemvolvimento de
medidores de batimento
cardíaco para a prática de
desporto, a manotorização
de pessoas com
deficiência, as medições
aerodinâmicas de
aeronaves, a resistência de
pontes, entre outras.

+ mais
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VILA VERDE
| Teresa Marques Costa | 

Os apicultores do Vale do Cáva-
do querem unir-se no combate à
vespa velutina - também conhe-
cida como vespa asiática - uma
espécie invasora que destrói as
abelhas e as colmeias, pondo em
risco a produção de mel e a pró-
pria polinização.

O combate a esta praga - que
entrou em Portugal pelo Alto

Minho e já se espalhou por vá-
rios concelhos do distrito de
Braga - é um dos pontos da or-
dem de trabalhos de uma reu-
nião que irá juntar, amanhã, api-
cultores de Vila Verde, Braga,
Amares e Terras de Bouro.

A iniciativa parte de um grupo
de apicultores em colaboração
com com a Cooperativa Agríco-
la de Vila Verde (Caviver).

“Não está nada organizado em
termos de combate”, afirma Pau-

lo Mota, apicultor e membro da
‘Caviver’.

Muitos ninhos têm sido des-
truídos a tiro, no concelho de Vi-
la Verde - até agora o mais afec-
tado no distrito de Braga - mas
este não deve ser o método.

Paulo Mota explica que o ni-
nho fica destruído, mas são li-
bertadas centenas de rainhas
prontas a formar novos ninhos.

Com recurso a este método, já
foram destruídos ninhos em
Moure, Portela do Vade, Freiriz,
Escariz S. Mamede, Parada de
Gatim, Loureira, Barbudo e
Atiães, mas “em vez de comba-
ter espalha-se,” aponta aquele
apicultor.

O ideal é que os ninhos sejam
queimados e que o combate seja
concertado como aconteceu no

distrito de Viana do Castelo,
num processo que foi coordena-
do pela Protecção Civil distrital.

No distrito de Braga, já há notí-
cias da existência de ninhos nos
concelhos de Braga, Terras de
Bouro, Guimarães e Barcelos,
refere Paulo Mota, que sublinha
os prejuízos não só para a api-
cultura, mas para a natureza pela
função polinizadora das abelhas.

DR

Vespa velutina ataca abelhas e vespa comum e já invadiu vários concelhos

Unidos 
no combate à
vespa asiática
REUNIÃO junta amanhã apicultores do Vale do
Cávado para apontarem baterias ao combate à
vespa velutina já instalada em vários concelhos.
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BARCELOS
| Redacção | 

O festival ‘Milhões de Festa’ ar-
recadou o prémio de Melhor
Festival de Pequena Dimensão
na primeira edição do Portugal
Festival Awards, que decorreu
na Aula Magna, em Lisboa.

Das 15 categorias em que os
prémios são divididos, seis fo-
ram votadas por um grupo de es-
pecialistas da área, do qual fize-
ram parte, entre outros, Miguel
Francisco Cadete (director da
Blitz), Rita Carmo (fotógrafa da
Blitz), Zé Pedro (Xutos & Pon-
tapés), Pedro Boucherie Mendes
(director coordenador de conteú-
dos dos canais temáticos da SIC
e director geral da SIC Radical),
Nuno Jel (humorista e músico),
Nuno Calado (radialista Antena
3) e Álvaro Costa (radialista An-
tena 3). As restantes categorias
foram votadas pelo público.!

Esta foi a primeira vez que os
festivais de música, sobretudo
do universo pop, rock e músicas
do mundo, foram galardoados,
com o objectivo de reconhecer a
diversidade e a capacidade orga-
nizativa de eventos de música
em Portugal. 

Já em 2011 o ‘Milhões de Fes-

ta’ venceu o ‘Festival Awards
Europe 2011’ na categoria ‘Me-
lhor Pequeno Festival’, mas a ní-
vel Europeu. 

O prémio foi atribuído através
da votação via internet do públi-
co, que não ficou indiferente ao
ambiente único e diversidade de
estilos do evento organizado pe-

la Câmara Municipal de Barce-
los. 

Para a edição de 2013 do pré-
mio europeu, o Milhões de Festa
é novamente candidato, estando
a decorrer a votação em http://
euvoting.festivalawards.com/ 

O festival Milhões de Festa é
promovido pela Câmara Munici-

pal de Barcelos e pela empresa
Lovers & Lollypops e tem lugar
na zona ribeirinha da cidade.

Em 2013, pelo quarto ano con-
secutivo, na zona ribeirinha da
cidade, o festival consolidou a
sua identidade chamando 65
bandas, 12 das quais saídas da
dinâmica musical do concelho.

‘Milhões de Festa’ é o melhor 
festival de pequena dimensão
PRIMEIRA EDIÇÃO do Portugal Festival Awards atribuiu o prémio de Melhor Festival de Pequena
Dimensão, promovido em Barcelos. Edição deste ano do festival é candidato a prémio europeu.
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‘Milhões de Festa’ conquistou prémio de Melhor Festival de Pequena Dimensão

Barcelos
Concurso 
de Esplanadas
contou com 30
participantes
A edição do Concurso Espla-
nadas de Barcelos de 2013
contou com a participação de
30 estabelecimentos comer-
ciais que, durante os meses de
Julho, Agosto e Setembro, di-
namizaram espaços públicos
estimulando a actividade tu-
rística e a economia da cidade
de Barcelos.

O concurso, que este ano
procurou valorizar mais a di-
vulgação dos espaços, avaliou
as esplanadas quanto à criati-
vidade e originalidade do es-
paço, decoração, qualidade
dos materiais utilizados, dina-
mização do espaço, apresenta-
ção geral, adesão a projectos e
iniciativas organizadas pela
Câmara Municipal de Barce-
los, qualidade de serviço, co-
modidade, integração no espa-
ço envolvente e horário de
funcionamento. O primeiro lu-
gar foi arrecadado pelo ‘Storia
del Café’, o segundo foi para
‘Visage’ e o terceiro prémio
entregue a Café Senhor da
Cruz.

Entretanto, o município vol-
tou a isentar os estabelecimen-
tos da taxa de licenciamento
das esplanadas/ocupação do
espaço público. 

Vila Verde
Tertúlia promove
conversas sobre
práticas junto da
comunidade cigana
A Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Vila Ver-
de, o projecto +GIRO E5G e a
equipa de coordenação da Zo-
na Norte e Centro do Progra-
ma Escolhas promove, hoje,
mais uma ‘Tertúlia da CPCJ
de Vila Verde’ e ‘Ciclo de De-
bates – conversas com ideias’.

Este segundo encontro, que
se realiza das 17 às 19 horas,
acontece na Biblioteca Muni-
cipal de Vila Verde. Neste dia,
o tema a explorar será ‘Con-
versas de Senso Comum: os
ciganos’. 

A conversa será orientada
por Maria José Casa-Nova e
contará com momentos de
partilha de práticas inovadoras
que têm sido implementadas
junto da comunidade cigana
com João Freire (Agrupamen-
to de Escola D. Sancho I). 

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção | 

Utentes do Centro Social e Paro-
quial de Monsul são os “convi-
dados” do Espaço Jovem para
participarem, hoje, nas comemo-
rações do Halloween.

Desta forma, cerca de duas de-
zenas de seniores irão colaborar,
a partir das 10.30 horas, na ela-
boração de abóboras decorativas
e na própria decoração temática
do Espaço Jovem para aquele
dia. 

Relembrar tempos passados e
partilhar conhecimentos e tra-
dições, aliando-os a costumes
mais recentes, são os objectivos
desta proposta que irá levar até

ao Espaço Jovem um público di-
ferente do habitual. 

Trata-se igualmente de uma
oportunidade para divulgar junto
dos nossos seniores aquele equi-
pamento municipal e as respos-
tas que proporciona à população.

As pessoas interessadas tam-
bém podem participar nesta ini-
ciativa. 

O costume de assinalar a data é
antigo e foi ganhando adeptos,
principalmente entre crianças e
adolescentes.

O Espaço Jovem proporciona
uma programação regular e di-
versificada, de caráter lúdico e
pedagógico, que procura ir ao
encontro dos interesses da popu-
lação.

Espaço Jovem assinala Halloween 

DR

Mais idosos são convidados do Espaço Jovem para comemorarem Halloween
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VIEIRA DO MINHO
| Redacção | 

Foi num clima de boa disposição
e casa cheia que decorreu a ceri-
mónia que marcou o arranque do
ano lectivo 2013/2014 da Uni-
versidade Sénior de Vieira do
Minho. A cerimónia de abertura
do novo ano lectivo decorreu es-
ta semana na Casa-Museu Adeli-
no Ângelo e contou com as pre-
senças do presidente da Câmara
Municipal de Vieira do Minho,
António Cardoso Barbosa e da
vice - presidente, Elsa Ribeiro,
que aproveitaram o ensejo para
dar as boas-vindas aos cerca de
60 alunos ali presentes.

Foi com grande satisfação e

entusiasmo que os alunos rece-
beram o novo executivo vieiren-
se, bem como as suas propostas
para melhorar e aperfeiçoar este
projecto que tem por objectivo
dar ocupação aqueles que já ter-
minaram a sua actividade profis-
sional, mas que decidiram ocu-
par os seus tempos livres apren-
dendo cada vez mais.

O início do ano lectivo ficou
ainda marcada pela apresentação
das disciplinas que já se encon-
tram em funcionamento, nomea-
damente: inglês, tecelagem, arte
do gancho, pintura, cavaqui-
nhos, expressão dramática, can-
to coral e psicologia, prevendo-
se novas disciplinas e a realiza-
ção de workshops.
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VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção | 

A programação de Novembro da
Casa das Artes de Vila Nova de
Famalicão conta com a ‘Alegria’
de Cristina Branco e com a voz
melancólica do compositor e
cantor sueco Jay-Jay Johanson.
O teatro é também destaque na
agenda de Novembro, com as
estreias das peças ‘Eis o Ho-
mem’, uma co-produção que
traz à cena Adolfo Luxúria Cani-
bal e José Eduardo Silva, e de
‘(Des) Humanidade’, um projec-
to dos alunos do 3.º ano do Cur-
so Profissional de Teatro do Ex-
ternato Delfim Ferreira.

A portuguesa Cristina Branco
sobe ao palco do grande auditó-
rio da Casa das Artes a 9 de No-
vembro, pelas 21.30 horas, num
concerto de apresentação do seu
mais recente álbum - ‘Alegria’.
A entrada tem o custo de 12 eu-
ros, reduzindo para seis, para os
portadores do Cartão Quadrilá-
tero Cultural. 

Pelo mesmo preço e também
no grande auditório, vai ser pos-
sível assistir à actuação do sueco
Jay-Jay Johanson. O cantor e
compositor atua no dia 15 de
Novembro, pelas 21.30 horas.

Nos dias 20, 21 e 22 de No-

vembro há teatro a dobrar. Pelas
15.30 horas, os alunos do 3.º ano
do Curso Profissional de Teatro
do Externato Delfim Ferreira
apresentam o projecto (Des) Hu-
manidade, enquanto que às
21.30 horas, Adolfo Luxúria Ca-
nibal e José Eduardo Silva so-
bem ao palco para a estreia da
peça ‘Eis o Homem’. Uma co-
produção da Associação Cultu-
ral Mundo Razoável, da Casa
das Artes de Famalicão e do Tea-
tro Nacional São João, encenada

e interpretada a partir da obra
‘Ecce Homo’, do filósofo Nietz-
sche.

De 7 de Novembro a 21 de De-
zembro, os visitantes da Casa
das Artes de Famalicão poderão
também visitar a exposição de
fotografia de Pepe Brix, intitula-
da ‘Ensaio sobre o comprimento
do silêncio. Nepal, a verticalida-
de do Silêncio’, que retrata a
realidade sociocultural do país
situado na cordilheira dos Hima-
laias. O mês de Novembro ter-

mina com mais uma estreia, com
a apresentação do filme concerto
‘The Kid’, de Charlie Chaplin,
sábado, dia 30, pelas 22 horas.

Por fim o cinema, que é tam-
bém já um ‘habitué’ na progra-
mação deste espaço cultural fa-
malicense. 

Destaque para a exibição do
filme ‘A Gaiola Dourada’, no
dia 25 de Novembro, e a não
perder, o cinema no Cineclube
de Joane, também incluído na
programação da Casa das Artes.

Cristina Branco e Jay-Jay Johanson
actuam este mês na Casa das Artes
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão conta com a “alegria” de
Cristina Branco e com a voz do sueco Jay-Jay Johanson. O teatro tem também destaque.
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Cristina Branco actua na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão no próximo dia 9 de Novembro

Guimarães
Motociclista 
ficou ferido
em colisão
Um motociclista de 41 anos ficou
ferido num acidente de viação,
ontem de manhã, em Mesão
Frio, concelho de Guimarães.
A colisão, envolvendo uma mota
e um veículo ligeiro, aconteceu
pelas 07.40 horas.
A vítima foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários de Gui-
marães que a transportaram ao
hospital local.
A prestar socorro esteve ainda a
Viatura Médica de Emergência e
Reanimação de Guimarães. A
PSP registou o acidente.

Fafe
Um menor foi detido
com pistola pela GNR 
Um jovem de 17 anos foi detido
pela GNR, anteontem, em Fafe,
por posse ilegal de arma de fogo.
O jovem foi abordado durante
uma acção de patrulhamento à
cidade. Estava acompanhado de
outro jovem e ambos mostraram
desconforto com a proximidade
dos militares que acabaram por
detectar na posse de um deles
uma arma de fogo de calibre
6.35 mm.
A arma estava municiada com
seis munições. O jovem foi notifi-
cado para comparecer ontem no
Tribunal.

Braga
Dois detidos por furto
a estabelecimento
comercial na cidade
Duas pessoas residentes em Gaia
fora detidas ontem pela PSP de
Braga por furto em interior de
estabelecimento comercial, ten-
do-lhes sido apreendido um
computador portátil e 187 euros.
Os mesmos indivíduos, um ho-
mem e uma mulher, estão tam-
bém referenciados pela prática
de vários crimes da mesma natu-
reza.

Guimarães
Indivíduo detido 
por conduzir sob 
o efeito de álcool
Um indivíduo de 46 anos foi de-
tido pela PSP de Guimarães, na
Av. D. João IV. por se encontrar a
conduzir um veículo sob a in-
fluência do álcool, tendo sido in-
terceptado com uma TAS de 1,61
gramas de álcool no sangue. 
O detido foi notificado a compa-
recer no Tribunal de Guimarães.

!casos do dia
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Novo ano lectivo da Universidade Sénior de Vieira do Minho já arrancou esta semana

Casa Museu Adelino Ângelo

Universidade Sénior iniciou ano lectivo em festa
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CIM ALTO MINHO
| Redacção | 

José Maria Costa, o presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo é também o novo
presidente do Conselho Intermu-
nicipal da CIM Alto Minho, elei-
to, anteontem, por unanimidade,
numa reunião que teve lugar no
edifício Villa Moraes, em Ponte
de Lima. 

Após o acto de instalação, diri-
gido pelo presidente cessante da
Assembleia da Comunidade In-
termunicipal, Rui Taxa Araújo,
procedeu-se à eleição, por escru-
tínio secreto, do presidente e dos
vice-presidentes do Conselho
Intermunicipal. Assim, foi pro-
posta e aprovada, por unanimi-
dade, num ambiente de grande
solidariedade e coesão, a única
lista apresentada a sufrágio, de
composição pluripartidária, re-
fletindo a harmonia política ao
nível regional: José Maria Costa
foi eleito presidente do Conse-
lho Intermunicipal da CIM Alto
Minho, tendo como vice-presi-
dentes Jorge Mendes, presidente
da Câmara Municipal de Valen-
ça, e Victor Mendes, presidente
da Câmara Municipal de Ponte
de Lima, que foi reeleito no car-
go.

O Conselho Intermunicipal da
CIM Alto Minho é ainda com-
posto pelos novos presidentes

das câmaras municipais eleitos
nas eleições autárquicas, desig-
nadamente João Manuel Esteves
(Arcos de Valdevez); Luís Mi-
guel Alves (Caminha); Manoel
Batista (Melgaço); Augusto Do-
mingues (Monção); Vítor Paulo
Pereira (Paredes de Coura); e
Fernando Nogueira (Vila Nova
de Cerveira); e pelo reeleito pre-
sidente da Câmara Municipal de
Ponte da Barca, António Vassalo
Abreu.

Este foi o terceiro acto eleitoral
para os órgãos desta estrutura
administrativa, que é composta
pela Assembleia Intermunicipal,
o Conselho Intermunicipal, o
Secretariado Executivo Intermu-
nicipal e o Conselho Estratégico
para o Desenvolvimento Inter-
municipal.

Sobre os próximos quatro anos
de mandato, o presidente em-
possado referiu que o Conselho
Intermunicipal pretende dar se-

guimento ao trabalho desenvol-
vido pela CIM Alto Minho, su-
blinhando que este é um “lega-
do que tem de ser preservado”,
procurando, simultaneamente,
avançar com novas ideias e res-
ponder aos desafios futuros re-
sultantes das estratégias de de-
senvolvimento delineadas para o
território, em parceria com os
principais atores regionais. 

José Maria Costa garantiu, ain-
da, que a CIM Alto Minho conti-

nuará a ser “um espaço de soli-
dariedade e de diálogo”, onde
todos os municípios vão ter voz
activa na procura de soluções
constantes e na consonância de
estratégias em prol dos interes-
ses dos municípios e dos interes-
ses regionais. 

“Vamos continuar a trabalhar
em conjunto para ganhar mais
escala e mais força, cultivando
sempre o espírito de equipa”, sa-
lientou o autarca de Viana, fa-
zendo votos de que esta nova
equipa de trabalho seja também
uma “equipa de amigos”.

Depois da investidura do Con-
selho Intermunicipal, as assem-
bleias municipais dos municí-
pios que integram a Comuni-
dade vão agora eleger os seus re-
presentantes na Assembleia In-
termunicipal e só depois terá lu-
gar a sua tomada de posse e
respectiva eleição da mesa em
data a definir ainda este ano.

Autarca de Viana do Castelo 
é presidente da CIM Alto Minho
JOSÉ MARIA COSTA, presidente da câmara de Viana do Castelo, foi eleito presidente da CIM Alto
Minho, por unanimidade, tendo como vices Victor Mendes (Ponte Lima) e Jorge Mendes (Valença).
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Os novos autarcas do Alto Minho que integram a CIM Alto Minho, agora presidida por José Maria Costa, presidente de Viana do Castelo

José Maria Costa garantiu,
ainda, que a CIM Alto
Minho continuará a ser “um
espaço de solidariedade e
de diálogo”, onde todos os
municípios vão ter voz
activa na procura de
soluções constantes e na
consonância de estratégias
em prol dos interesses dos
municípios e dos interesses
regionais. 
“Vamos continuar a
trabalhar em conjunto para
ganhar mais escala e mais
força, cultivando sempre o
espírito de equipa”,
salientou o autarca de Viana
do Castelo, que fez votos de
bom trabalho da equipa.

Viana do Castelo
PSD acusa PS de postura “ditatorial” 
ao fechar parte das reuniões de câmara
Os vereadores do PSD na Câmara de Viana do Castelo “repudiaram” ontem
a redução, para metade, do número de reuniões quinzenas do executivo
municipal abertas ao público, denunciando uma postura “ditatorial” da
maioria socialista. “Lamentamos e repudiamos este estado da democra-
cia em Viana do Castelo. O PSD vai fazer tudo para manter as reuniões co-
mo decorriam antes, às segundas-feiras e abertas à população”, afirmou
ontem, em conferência de imprensa, o vereador Eduardo Teixeira.
A câmara de Viana do Castelo informou, na terça-feira, que apenas a pri-
meira reunião quinzenal do executivo de cada mês será pública, neste
mandato, o que acontecerá pela primeira vez em mais de 20 anos de lide-
rança do PS. Segundo informação oficial divulgada pela autarquia, estas
reuniões ordinárias da câmara passarão a ter lugar quinzenalmente, à
quinta-feira, às 18 horas.

!política

MONÇÃO
| Redacção/Lusa | 

O autarca de Monção anunciou,
ontem, que a iluminação pública
nas freguesias voltará a ser liga-
da este ano, durante a madruga-
da, dois anos depois de o execu-
tivo ter avançado com o corte,
perante as críticas da população.

A decisão de retomar a ilumi-
nação pública nas 24 freguesias
foi tomada após uma reunião en-
tre o executivo, agora liderado
pelo socialista Augusto Domin-

gues, e os presidentes de junta
de concelho, realizada terça-fei-
ra, à noite.

“A maioria dos presidentes en-
tende que devemos voltar a ligar
a iluminação, o que vai aconte-
cer ainda este ano. No próximo
ano avançaremos com um plano
para substituir as velhas lâmpa-
das por outras, de tecnologia
LED, de baixo consumo”, expli-
cou Augusto Domingues. A câ-
mara de Monção estima que
com a interrupção parcial da ilu-
minação pública entre a 1.30 e

as 5 horas, desde Janeiro de
2012, tenha gerado uma poupan-
ça anual de 200 mil euros, verba
que foi distribuída pelas juntas
de freguesia.

“Obviamente que ao voltar a
contar como uma despesa, essas
transferências vão deixar de ser
feitas. Estamos a falar de mais
de 6.000 euros por mês para ca-
da freguesia”, sublinhou o autar-
ca, eleito a 29 de Setembro mas
que nos últimos 16 anos foi vi-
ce-presidente da Câmara Muni-
cipal de Monção.

Monção

Câmara de Monção vai voltar a ligar 
iluminação pública nas freguesias
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Opinião

Aanorexia nervosa é uma doença de natu-
reza psicológica relacionada com com-
portamento alimentar anómalo e pertur-

bação grave da imagem corporal. Inicia-se em
regra na adolescência e afeta fundamentalmente
raparigas, numa proporção igual ou superior a
dez relativamente aos rapazes. Estudos apontam
para a existência de 4 a 5 casos por cada 1000. 

A sua frequência na população feminina e o iní-
cio na adolescência permitem-nos associar as di-
ficuldades da vivência corporal com os proble-
mas ligados à autonomia, identidade e papel
sexual que ocorrem nessa altura.

Nas adolescentes há comportamentos pontuais
que não devem alarmar desde logo os pais, avós
e professores. No entanto devem estar atentos
aos seguintes sinais de alerta: acentuada perda de
peso ou recusa em manter o peso acima do limite
mínimo esperado para a idade e altura; intenso
medo de engordar mesmo quando se é magra;
distorção da imagem corporal ao nível do peso,
tamanho ou forma; e nas mulheres ausência de
pelo menos três menstruações consecutivas.

Há também que estar atento a períodos longos
de tristeza e irritabilidade (algumas semanas) e
também ao vestuário pois muitas adolescentes
anoréticas usam roupas largas para esconder o
corpo. Nas adolescentes obesas é importante per-
ceber se manifestam um grande mal-estar. Se o
uso de dietas alimentares for recomendado é ne-
cessário vigiar para que não se ultrapassem as
metas inicialmente propostas. 

Atitudes a tomar:
Contrariamente a outras situações de crise que

ocorrem na adolescência, o problema da anore-
xia exige uma intervenção longa em situação efe-
tiva de doença, o que implicará um longo tempo
de acompanhamento e tratamento que pode de-
morar anos. 

Naturalmente que para as famílias e para a pró-
pria representa um grande desgaste em termos
psicológicos. Contudo, o aparecimento de um só
sintoma não deve motivar comportamentos de
pânico e de procura indiscriminada de ajuda.

Logo que detetado algum sinal de alarme na
adolescente, os pais deverão serenamente dispo-
nibilizar-se para discutir a situação. Se a família
não for capaz de, por si, reverter a situação, então
deve procurar ajuda e aconselhamento médico. 

Este é um dos temas que vai estar em discussão
no Congresso Nacional de Psiquiatria, que de-
corre de 31 de Outubro a 2 de Novembro. 

* Membro da Direção da Sociedade Portuguesa 
de Psiquiatria e Saúde Mental
(Este texto foi escrito ao abrigo 

do novo Acordo Ortográfico) 

ANOREXIA NERVOSA

VOZ À SAÚDE | PEDRO VARANDAS*

Perguntar a uma mãe, quando ela acompanha os filhos menores
à escola, se o padrasto a tentou violar quando era criança é um
acto jornalístico?

Não pode ser, nunca, mesmo que este jornalista empunhe o mi-
crofone de uma televisão e até possua — como deve ser — car-
teira profissional. 

Nada justifica este atentado à privacidade dos filhos de uma
craque de televisão e o pai seja um político e académico com no-
toriedade. 

A ética e deontologia são sepultadas todas as vezes que um jor-
nalista desrespeita, imperdoavelmente, o dever de protecção da
vida privada.

Uma apresentadora de televisão e um ex-ministro andam nas
bocas do mundo por razões que não interessam ao grande públi-
co nem ao jornalismo com ética.

As piores razões ou comportamentos podem ser positivas, uma
vez que servem para distinguirmos o trigo do joio na comuni-
cação social portuguesa.

Nestas questões da ética e deontologia de uma profissão estru-
turante da democracia, não podemos ficar a olhar sem nada fazer
ou refugiar-nos nas meias palavras.

Pela positiva, devemos destacar um jornal, entre os diários ge-
neralistas, o Público porque não deu destaque (nem notícias) às
desavenças matrimoniais de Manuel Maria Carrilho e Bárbara
Guimarães. No que se refere às televisões, SIC e TVI seguiram o
caso mas a RTP não o fez até ao momento.

Porque é que a desavença de um casal — por mais mediático
que seja — mobilizou a quase totalidade dos jornais, desrespei-
tando completamente a vida dos filhos? 

O Público e a RTP ignoraram o assunto, respeitaram as crian-
ças, não embarcaram no voyeurismo para satisfazer mentes do-
entias como as das antigas mulheres do soalheiro que, antes que
lhes chamassem aquilo que elas eram, nos lavadouros, faziam
uma barragem de insultos às outras. Estiveram bem e colocam,
de novo, hoje a pergunta necessária: o que é ser jornalista hoje?

Como impõem os nossos manuais, um jornalismo que se ali-
menta à sucapa, confunde informação com devassa, envergonha
a profissão, despreza os direitos dos cidadãos e é um abutre da
demoracia. Os portugueses dispensam – mesmo que alguns
adorem ser ‘espreitas’ — mais provas da degradação dos padrões
que atingiu algum jornalismo. 

O jornalismo nunca pode esquecer o 12.º direito humano cuja
violação é crime: “Ninguém deve ser submetido a interferências
arbitrárias na sua vida privada, família (...), nem ataques à sua
honra e reputação”. 

SER JORNALISTA HOJE:
SEPARAR TRIGO DO JOIO

IMPRESSÕES | COSTA GUIMARÃES

?
citações

“O maior escândalo de espiões
pós-Guerra Fria rebentou nas
mãos do presidente mais acla-
mado dos EUA. Obama espiou
meio mundo. Sobretudo aliados,
como Merkel. Se é assim com
amigos, como será com inimi-
gos?”
Eduardo Dâmaso
Correio da Manhã, 02/10/2013

“Pois bem; é preciso lembrar que "mais Europa" não
significa nada, e "adeus Europa" também não significa
nada. Mais justiça significa alguma coisa, mais
liberdade significa alguma coisa, mais democracia
significa alguma coisa, mais desenvolvimento significa
alguma coisa, mais solidariedade significa alguma
coisa.”
Rui Tavares
Público, 30/10/2013

“Qualquer equação seguida por
Paulo Portas no tão afamado
guião da reforma do Estado terá
zero de efeitos práticos. Só não
será um "não assunto" pela
óbvia gestação de jogadas no
xadrez partidário....”
Fernando Santos  
Jornal de Notícias, 30/10/2013

“A anorexia nervosa é uma doença
de natureza psicológica
relacionada com comportamento
alimentar anómalo e perturbação
grave da imagem corporal. ” 
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Opinião

Aescassez de recursos é um desafio
global que torna a sustentabilida-
de, a utilização eficiente dos re-

cursos, a reutilização, a reciclagem e a
substituição como imperativos e uma mis-
são que exige o empenho de todos. 

O acesso às matérias-primas é uma área
prioritária de intervenção da União Euro-
peia, face à excessiva dependência da in-
dústria europeia do seu aprovisionamento e
importação e ao contínuo aumento da pro-
cura mundial.

As restrições de acesso e aprovisionamen-
to, sobretudo das matérias-primas essen-
ciais, como os elementos de terras-raras
(ETR), conduzem a uma elevada volatilida-
de dos preços e colocam entraves à compe-
titividade, à eco-eficiência e às perspectivas
de inovação da indústria da UE, sobretudo
das PME. Note-se que os elementos de ter-
ras-raras constituem um caso particular es-
pecífico, com a China a controlar actual-
mente 97% da produção global e a limitar a
sua exportação. Estes recursos são determi-
nantes para a transição para uma economia
sustentável e de baixas emissões de carbo-
no, uma vez que são utilizados em produtos
de alta tecnologia, como catalisadores e ba-
terias, e na produção de energias renová-
veis.

A UE precisa de uma indústria forte, com-
petitiva e amiga do ambiente. Para tal, ne-
cessita de matérias-primas a preços estáveis
e previsíveis. Note-se que, na UE, os custos
do trabalho representam menos de 20% de
um produto, enquanto os custos de recursos
atingem os 40%. Na UE, pelo menos 30 mi-
lhões de postos de trabalho estão dependen-
tes do acesso às matérias-primas. 

Os Estados Membros da UE podem dimi-
nuir a sua dependência, explorando os re-
cursos que têm e respeitando simultanea-
mente o ambiente. Estima-se que apenas
7% das reservas mundiais de terras-raras
estejam nos países-membros da UE, que ao
longo das últimas décadas abandonaram
grandes explorações dos seus recursos geo-

lógicos, optando pela importação dos mate-
riais a partir de países pobres ou em desen-
volvimento.

Só a Alemanha importa por ano mais de
80 mil milhões de euros em matéria-prima
e tem enfrentado já problemas na produção
de células fotoeléctricas – por parte da in-
dústria fotovoltaica, por causa da falta do
minério lantânio. 

Nas autorizações de prospecção e para o
licenciamento de indústrias extractivas, a
burocracia é elevada e tem de ser reduzida.
A autorização para a exploração de recursos
minerais demora anos e está dependente da
teia e complexidade de procedimentos ad-
ministrativos de várias entidades. Esta si-
tuação prejudica o investimento e afasta as
pequenas e médias empresas. Sou cada vez
mais adepto dos diferimentos tácitos e da
criação de balcões únicos com vista a facili-
tar e a acelerar o processo de licenciamen-
to.

Devemos analisar a reabertura de minas,
no âmbito de uma exploração mineira sus-
tentável. A extracção artesanal ou de peque-
na escala deve ser incentivada e acompa-
nhada.

Todos estes desafios podem ser transfor-
mados em oportunidades. 

Precisamos de uma estratégia à escala da
UE, concertada e transversal, que tire parti-
do da capacidade tecnológica e do know-
how da UE, aumente a competitividade e o
emprego qualificado estável, superando os
desafios relacionados com as matérias-pri-

mas.
Neste domínio, o reforço da inovação e a

investigação científica são fundamentais,
contribuindo para a substituição de maté-
rias-primas, desenvolvimento de tecnolo-
gias inovadoras e métodos sustentáveis de
exploração mineira, refinação e produção
de minérios. Esta inovação e investigação
deve, em simultâneo, responder aos desa-
fios ambientais e sociais, minimizar o im-
pacto ambiental e os possíveis efeitos so-
ciais negativos.

Se outros países competem connosco no
campo das matérias-primas, devemos con-
centrar-nos nas nossas próprias forças, que
consistem sobretudo na nossa capacidade
de inovação e na nossa tradição forte de in-
vestigação e desenvolvimento. 

Neste sentido, a UE lançou uma estratégia
integrada denominada Iniciativa Matérias-
-Primas (IMP) que assenta em três pilares:
em primeiro lugar, é preciso garantir condi-
ções equitativas no acesso aos recursos nos
países terceiros para responder às necessi-
dades actuais da indústria; entretanto, im-
porta garantir, desde já, um trabalho que
permita recuperar a capacidade de explora-
ção dos recursos minerais disponíveis den-
tro da própria União Europeia. Paralela-
mente a tudo isto, a UE deve apostar na
eficiência da utilização dos recursos e na
reciclagem dos materiais – uma estratégia
natural face ao reconhecimento da escassez
dos recursos naturais e às preocupações
ambientais.

Portugal, e de modo particular a região do
Minho e do interior nortenho, deve assumir
um papel activo neste processo, para que a
nossa região possa valorizar e rentabilizar,
de forma sustentada, as nossas riquezas e
recursos naturais, para criarmos riqueza e
emprego, aumentarmos o PIB nacional e
reforçarmos a nossa competitividade.

* Deputado ao Parlamento Europeu 

O IMPACTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS
NA ECONOMIA 

OPINIÃO | JOSÉ MANUEL FERNANDES*
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Guimarães foi
considerada a
“Melhor

Cidade Europeia do Desporto
2013”.  Para a conquista deste es-
tatuto contribuiu a organização
de mais de 100 eventos despor-
tivos nos primeiros 10 meses do
ano, que mobilizaram mais de 70
mil participantes.  

LUCINDA COSTA
Voluntária

“Penso que uma atitude preventi-
va é cada vez mais importante pa-
ra todas as pessoas. Devemos rea-
lizar exames pelo menos uma vez

por ano.”

MARIA CONCEIÇÃO CUNHA
Aposentada

“O rastreio é essencial para a
detecção atempada de uma

patologia.”

ISABEL COSTA
Aposentada

“Os rastreios são muito importan-
tes. Aconselho toda a gente a fazê-
los sempre que tiverem oportuni-

dade.”

MARCO VINHAS
Funcionário de marroquinaria
“Na minha opinião devia haver

ainda mais rastreios e ainda mais
campanhas de informação sobre o

cancro através dos media.”

Considera importante 
a realização de exames

precocemente 
na detecção 

de patologias como 
o cancro da mama?

i
inquérito
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europe direct

Desde o dia 1 de Abril de 2012
que a Iniciativa de Cidadania
Europeia possibilita que um mi-

lhão de cidadãos da União Europeia
(UE), oriundos de pelo menos sete Esta-
dos-Membros, convidem a Comissão Eu-
ropeia a apresentar uma nova proposta de
legislação.

Este novo instrumento -Iniciativa de Ci-
dadania Europeia (ICE)- inscrito no Tra-
tado de Lisboa, é um dos principais ele-
mentos da democracia participativa e, tal
como referiu Maro! "ef#ovi#, Vice-Presi-
dente da Comissão Europeia, é “total-
mente novo e sem precedentes a nível
transnacional, contribuirá para consoli-
dar as bases democráticas da União e pa-
ra aproximar a Europa dos seus cidadãos
ao conferir-lhes um canal direto para se
fazerem ouvir em Bruxelas”.

O Presidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso, afirmou no seu discurso
sobre o Estado da União em 2012, que “a
Europa tem de ser cada vez mais demo-
crática” e, em consequência disso, os ci-
dadãos da UE levarão o projecto europeu
avante se virem os benefícios concretos
para si e para as suas famílias, se identifi-
carem os seus objectivos e visão e se esti-
verem envolvidos no processo.

O artigo 11.º do Tratado de Lisboa con-
sagra que relativamente ao direito de ini-
ciativa dos cidadãos “Um milhão, pelo
menos, de cidadãos da União, nacionais
de um número significativo de Estados-
Membros, pode tomar a iniciativa de con-
vidar a Comissão Europeia a, no âmbito
das suas atribuições, apresentar uma
proposta adequada em matérias sobre as
quais esses cidadãos considerem neces-
sário um ato jurídico da UE para aplicar
os Tratados”.

A ICE permite aos cidadãos identificar
um problema e propor que sejam tomadas
medidas concretas de resolução do pro-
blema identificado. Não é uma petição (já
prevista na UE para grupos ou in-
divíduos), nem um instrumen-
to de decisão dos cidadãos
ao nível da UE como o re-
ferendo. É, frequentemen-
te, vista como equivalente
aos direitos do Parlamen-
to e do Conselho de re-
quererem à Comissão Eu-
ropeia que proponha nova
legislação. Constitui-se como
uma forma ímpar dos cidadãos
participarem na democracia moderna,
abrindo caminho tanto ao diálogo entre
cidadãos em toda a Europa, como à co-
municação entre cidadãos e instituições
europeias, (partindo da base para o topo).
Esta possibilidade está ao alcance de to-
dos os cida-
dãos da UE!
Mas terá de
incidir sobre
um assunto re-
lacionado com
a UE e que se
inscreva no
âmbito das
competências
da Comissão
(por exemplo,
não poderá
tratar-se de uma alteração aos Tratados da
UE).

Uma iniciativa de cidadania tem de ser
proposta por um Comité de Cidadãos
composto, no mínimo, por 7 cidadãos da
UE com a idade mínima necessária para
exercer o direito de voto nas eleições para

o Parlamento Europeu (16 anos na Áus-
tria e 18 anos em todos os outros países
da UE) e residentes em, pelo menos, 7 Es-
tados-Membros diferentes. Os membros

do comité têm ainda de ser nacio-
nais de um Estado-Membro

(não é obrigatório que se-
jam nacionais de 7 Esta-
dos-Membros diferen-
tes). O registo das
iniciativas é a segunda
etapa do processo. Após

registado, o Comité de ci-
dadãos tem 12 meses para

recolher as declarações de
apoio necessárias, que deverão

ter origem em, pelo menos, sete Estados-
Membros. O limiar a ter em conta, para
que cada Estado-Membro possa ser con-
siderado um dos sete necessários, equiva-
le ao número de deputados eleitos para o
Parlamento Europeu por cada um dos paí-

ses, multipli-
cado por 750
(Portugal tem
uma repre-
sentação de
22 Eurodepu-
tados que
multiplicando
por 750 im-
plica a reco-
lha de 16500
declarações
de apoio).

Qualquer pessoa em idade de votar para
as eleições europeias pode apoiar uma
ICE e o número de declarações de apoio
tem de ser certificado pelas autoridades
competentes dos respetivos Estados-
Membros.

A Comissão Europeia dispõe depois de

três meses para analisar a iniciativa e de-
cidir o seguimento a dar-lhe. Posterior-
mente, a Comissão reunirá com os orga-
nizadores para que estes possam explicar
mais detalhadamente as razões da sua ini-
ciativa. Os organizadores terão igualmen-
te a oportunidade de apresentar a iniciati-
va numa audição pública no Parlamento
Europeu. A Comissão Europeia deve ado-
tar então uma comunicação em que expõe
as suas conclusões sobre a iniciativa de
cidadania, as medidas que tenciona tomar
para lhe dar seguimento e os motivos que
a levam a tomar ou não medidas.

A título de curiosidade, segunda-feira
última foi dado a conhecer que os organi-
zadores da terceira ICE afirmaram que a
mesma foi um êxito. Stop Vivisection (fim
à vivissecção) exorta a Comissão Euro-
peia a apresentar uma proposta para pôr
termo à experimentação em animais vi-
vos. Os organizadores garantem terem re-
colhido mais de um milhão de assinaturas
e afiançaram ainda, um número mínimo
de assinaturas em, pelo menos, sete Esta-
dos-Membros, tal como exigido pela le-
gislação. 

A Comissão Europeia empenhou-se pro-
fundamente para tornar o processo tão
simples quanto possível para os cidadãos,
tendo sido também adotadas medidas pa-
ra assegurar a proteção dos dados das pes-
soas que apoiam as iniciativas de cidada-
nia.

Após ano e meio do lançamento deste
instrumento de participação ativa, várias
iniciativas foram concertadas as quais po-
dem ser consultadas no site: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative.

A INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA

EUROPA | ALZIRA COSTA COORDENADORA DO CIED/BARCELOS

A EUROPA 
NUM MINUTO

Conheça as suas oportunidades, deveres e direitos na União Europeia
OIÇA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA ANTENA MINHO, ÀS 9H40, 15H40 E 18H40 

Centro de Informação Europe Direct de Barcelos
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA - Lugar do Aldão 
4750-810 Vila Frescaínha S. Martinho - Barcelos

Contactos Gerais 
Telefone : 253 802 201
Email: ciedbarcelos@ipca.pt
Web: www.ciedbarcelos.ipca.pt
Facebook: www.facebook.com/cied.barcelos
Twitter: https://twitter.com/CIEDBarcelos
Flickr: http://www.flickr.com/photos/ciedbarcelos
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A cidadania da União Europeia
não é um conceito vazio, mas

sim um estatuto concreto 
ao qual estão associados
determinados direitos.



“Saber consumir, é saber
poupar”.

Hoje celebra-se o Dia Mundial
da Poupança. A efeméride foi es-
tabelecida em 1924, no âmbito
do primeiro congresso interna-
cional de economia, decorrido
em Itália.

Após 87 anos da sua fundação,
nunca ouve um momento tão
importante como o actual para
reflectir sobre o melhor meio de
consumir moderadamente, tendo
em consideração a grave crise
económica mundial que afecta
particularmente o nosso país.

Com o aumento dos preços em
todos os sectores, é de extrema
importância que, como consu-

midores, saibamos racionalizar
o seu consumo de forma mais
consciente e mais organizada.

O nosso orçamento familiar -
que tem sido reduzido nos últi-
mos tempos - é distribuído men-
salmente por vários sectores e,
por isso, reduzir também alguns
gastos é necessário. Nesse senti-
do, aqui ficam algumas suges-
tões.

Convém não esquecer que pou-
par não significa apenas fazer
sacrifícios, mas ter mais atenção
às suas necessidades, distinguin-
do-as no que é supérfulo. 

TELEMÓVEIS, TV POR CA-
BO, INTERNET. A tecnologia
faz parte do nosso dia-a-dia e já

não vivemos sem ela. Por isso,
parte do nosso orçamento vai
para o pagamento da factura da
internet, da televisão e do tele-
móvel. Poupar neste âmbito
também é, por isso, imperioso. 

No caso do telemóvel, a esco-
lha de um operador é fundamen-
tal e deve anteceder a escolha do
tarifário. Mesmo escolhendo um
excelente tarifário, não há me-
lhor forma de poupar dinheiro
em telemóvel do que pertencer à
mesma rede que a maioria dos
seus contactos; evite descarregar
jogos ou músicas para o seu
equipamento e realizar chama-
das de valor acrescentado para
concursos ou programas televi-
sivos. 

Um dia para relembrar 
o resto do ano

Efeméride remete-nos para um tema que ganha particular relevância nos dias de hoje tendo em conta a
crise que afecta o nosso país. Por isso, damos-lhe várias sugestões para poupar no seu dia-a-dia.

Poupe energia substitundo as lâmpadas manuais

- Desligue as luzes cada vez que sai da divisão:
- Desligue todos os aparelhos que se encontrem em stand by (luz ver-
melha que se mantém depois de apagarmos a televisão do comando e
que continua a gastar 25% da energia)
- Não coloque alimentos ainda quentes no frigorífico e mantenha o seu
termóstato entre os 3. e os 5.º - é a temperatura ideal para conservar ali-
mentos. Abaixo do 3.º obriga a consumos de electricidade desnecessá-
rios.
- Substitua todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas economi-
zadoras ou de baixo consumo, apesar de serem mais caras consomem
seis vezes menos energia e duram oito vezes mais.
- As máquinas de lavar loiça e roupa só devem funcionar com a sua ca-
pacidade máxima; 
-Encurte a duração dos duches (menos dois minutos debaixo do chuvei-
ro implica uma poupança de 40 l de água) ou desligue a água no mo-
mento de se ensaboar ou de aplicar champô;
- Na cozinha não deve deixar a água correr enquanto lava a loiça. Se tem
máquina de lavar, não passe a loiça por água antes de a colocar na má-
quina. Não contribui para a lavagem e consegue poupar até 75 litros.

!electricidade

- Faça sempre uma lista de compras e anote produtos que realmente
precise e tente sempre segui-la. Coloque os produtos por grupos evitan-
do passar no supermercado perdendo tempo e caindo em tentações
desnecessárias;
- Vá ao supermercado fora das horas das refeições: uma pessoa com fo-
me tem sempre tendência a comprar aquilo que não precisa;
- Geralmente os supermercados usam uma técnica que é colocar os pro-
dutos mais caros na linha dos olhos. Nas prateleiras mais acima ou mais
abaixo são colocados os mais baratos;
- Compre embalagens mais económicas, denominadas ‘Embalagens fa-
miliares’. Em vez de embalagens de quatro unidades, compre oito, 12 ou
16 unidades, a diferença de preços compensa;
-Opte pelas marcas brancas;
- Geralmente os supermercados têm os produtos do ‘interesse das crian-
ças’ estrategicamente distribuídos na parte inferior das prateleiras de
modo a lhes despertar a atenção. Por isso, convém deixar as crianças em
casa e fazer as compras sozinho.

!supermercado
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A poupança pode começar nas
nossas compras e cozinhas e na
forma como gerimos os recursos
alimentares disponíveis a cada
momento. 

É na alimentação que gastámos
uma grande fatia do nosso orça-
mento mensal.

Pequenos-almoços caseiros,
lanches e almoços levados de
casa para o trabalho, listas de
compras, aproveitamento enge-
nhoso das sobras das refeições,
podem significar centenas de eu-
ros poupados no final do ano. Is-
to sem degradar a qualidade da
nossa alimentação e bem estar.

Deixamos, aqui, um conjunto
de dicas para poupar antes, na
hora e depois de levar à mesa.

A Associação Portuguesa dos
Nutricionistas lançou mais um
e-book que alerta para o desper-
dício alimentar e para a poupan-
ça doméstica. O livro deixa al-
guns passos importantes na luta
contra o desperdício. Conselhos
que começam pelo planeamento
das refeições, mas também por
uma gestão racional das com-
pras: procurar preços baixos,
produtos vendidos a granel, pre-
ferir alimentos com prazo de va-
lidade longo.

E a questão que se coloca é: se
já há algum tempo poupamos na
hora de comprar, porque não
poupar na hora de confeccionar?
Comer de forma saudável se-
guindo um orçamento. A econo-
mia está difícil e muitas pessoas
têm dificuldades em pagar as
despesas relacionadas com a ali-
mentação. Mas a ideia de que
comer de forma saudável sai ca-
ro está errada. Na verdade, só é
necessário um bom planeamento
para seguir uma dieta equilibra-
da respeitando o orçamento.

CORTAR NOS GASTOS
O impacto social da actual cri-

se económica reportou que um
em cada cinco europeus tinha di-
ficuldade em comprar alimen-
tos, ou outros produtos de neces-
sidade diária, Com a instabi-
lidade da situação financeira, as
pessoas preocupam-se mais com
o futuro e tentam cortar custos.
Um alvo óbvio é a conta da co-
mida.

COZINHAR EM CASA 
É MAIS BARATO 

Um recente estudo comparou
os custos dos alimentos que sa-
tisfazem as recomendações diá-

rias comprados num supermer-
cado com os de refeições prepa-
radas na restauração moderna. A
comida comprada em supermer-
cados incluía fruta a retalho, ve-
getais congelados, peito de gali-
nha, carne, massas, pão, cereais
de pequeno-almoço e produtos
lácteos. 

As refeições compradas em
restaurantes consistiam tipica-
mente em sanduíches, frango fri-
to, batatas fritas e sumo, café ou
refrigerantes. A análise revelou
que o custo por calorias na dieta
dos restaurantes era 24% mais
cara que a feita em casa. 

GUIA PARA COMPRAR
MAIS BARATO 

A crença que a comida saudá-
vel é mais cara está a ser posta
em causa. Hoje em dia, os super-
mercados oferecem diversas al-
ternativas e as orientações dieté-
ticas recomendam apenas
pequenas porções de produtos
mais caros, como carne, peixe e
queijo. 

De facto, deveríamos comer
mais feijão, lentilhas e outros
alimentos baratos, assim como

pão integral, arroz, massa e ou-
tros cereais. Em termos práticos,
isto significa mais feijão e me-
nos carne no chili e massas com
menos molho de queijo. Quanto
à fruta e vegetais, os produtos da
estação são geralmente mais ba-
ratos. Mas também se pode con-
siderar outras opções como con-
gelados e enlatados, que estão
disponíveis durante todo o ano e
contribuem para equilibrar as
doses recomendadas de vege-
tais. Além disso, dada a qualida-
de e segurança alimentar destes
alimentos convencionais, os ali-
mentos orgânicos mais caros
não têm em conta as restrições
orçamentais. Por isso, mante-
nha-se atento a promoções espe-
ciais e, mais importante, compre
só aquilo que sabe que vai co-
mer.

MINIMIZE 
O DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR 

A Europa deita fora grandes
quantidades de alimentos todos
os anos, muitos dos quais ainda
nas suas embalagens originais.
Quer seja porque a data de vali-

dade expire antes de serem con-
sumidos, quer seja porque a
quantidade cozinha excede as
necessidades da refeição. Há vá-
rios websites que ensinam a mi-
nimizar este desperdício, forne-
cendo um controlo optimizado
de porções por pessoa, ensinan-
do a manter os alimentos frescos
por mais tempo e receitas para
utilizar sobras de alimentos.

TENHA SEMPRE 
UM PLANO

Uma boa forma de manter uma
alimentação saudável e barata,
sem desperdício de comida, é ter
um plano. Gaste cerca de meia
hora a decidir o menu para toda
a semana, procure nos livros de
receitas e pesquise ideias e dicas
para hábitos de baixo custo. Ve-
rifique a sua dispensa, faça uma
lista dos ingredientes que neces-
sita e leve a lista quando for às
compras. Comer alguma coisa
antes de ir às compras evita as
compras por impulso. Resulta-
do: vai ter ingredientes que com-
binam uns com os outros, pou-
par tempo e saber o que cozinhar
todas as noites.

DR

Compras no supermercado: Faça uma lista daquilo que realmente precisa

Poupança 
também 
à mesa
Se já há algum tempo poupamos na
hora de comprar, porque não poupar
na hora de confeccionar? Comer de for-
ma saudável não implica gastar muito
dinheiro.
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Se o dinheiro está caro, então há
que começar a poupar. As dicas
para poupar são fáceis de imple-
mentar e com resultados sur-
preendentes, no final de cada
mês a sua conta bancária vai fi-
nalmente fazer-lhe sorrir.

Ora a primeira dica vai para o
registo de todas as despesas.
Uma tarefa que pode parecer en-
tediante, mas esta é a forma
ideal para descobrir se está a
gastar dinheiro desnecessaria-
mente, ou seja, onde e como po-
de poupar.

REGISTE TODAS 
AS DESPESAS

Assim, durante um mês, guar-
de os talões de tudo aquilo que
comprar ou consumir, anotando
numa folha outros gastos para os
quais não tenha talão (renda, hi-
poteca, créditos, contas água,
luz, gás…).

No final do mês, quando verifi-
car que gastou 300 euros a jantar
fora e 150 euros em calçado, já
sabe o que tem de fazer: chama-
se inteligência financeira! O
processo deve ser repetido até
“afinar” as suas contas.

Uma vez iniciado, provavel-
mente vai manter este controle
de despesas porque vai permitir
que vigie de perto o seu orça-
mento e saber quando pode mi-
mar-se com um pequeno luxo e
quando tem de “apertar o cinto”.

APROVEITE 
AS PROMOÇÕES 
DE FORMA INTELIGENTE

Aproveite os cupões e talões
que muitos supermercados e hi-
permercados oferecem aos seus

clientes, mas tenha cuidado para
adquirir apenas aqueles produtos
que habitualmente compra ou
que têm real utilidade para si.

Ainda no mesmo âmbito, este-
ja atento à publicidade que rece-
be na sua caixa de correio para
poder aproveitar promoções
vantajosas.

E aproveitar as promoções sig-
nifica comprar em grandes
quantidades, especialmente se
forem coisas que não se estra-
gam – detergente para a máquina
da roupa, papel higiénico – ou
que têm um prazo de validade
extenso – arroz, massa, leite.

Evite comprar alimentos (gar-
rafas de água ou chocolates, por
exemplo) nas máquinas automá-
ticas, nos cafés ou nas estações
de serviço – são os locais com os

preços mais elevados.
Quando for ao supermercado

fazer as compras semanais ou
mensais, leve uma lista detalha-
da das coisas que precisa e limi-
te-se a comprar apenas aquilo
que está escrito. Assim será mais
fácil manter-se dentro do seu or-
çamento, não gastando desne-
cessariamente.

Para além disso, vá com tempo
para poder comparar todos os
preços disponíveis e experimen-
te as ‘marcas brancas’, que ofe-
recem produtos tão bons ou ain-
da melhores que os das marcas
conceituadas.

Diga não aos sacos plásticos
que hoje em dia têm se ser com-
prados em grande parte dos su-
permercados. Tenha sempre
consigo alguns sacos suplentes

ou então adquira sacos de com-
pras em tecido que possam ser
reutilizados vezes sem conta.
Em vez de comprar sacos pró-
prios para o lixo e para a recicla-
gem, utilize aqueles que já não
cabem na gaveta da cozinha.

DEIXE O CARRO EM CASA
Tem várias outras opções à es-

colha – carpooling (combine
com os colegas do escritório e
cada semana apenas um leva
carro e dá boleia aos restantes),
vá de transportes públicos, a pé
ou de bicicleta. Livre-se das filas
de trânsito e das voltinhas e mais
voltinhas à procura de estaciona-
mento!

APROVEITE OS SALDOS
Consegue poupar se comprar

roupa para o ano seguinte e não
só. Muitas vezes, encontrará res-
tos de colecção do Outono/In-
verno nos saldos de Verão e vi-
ce-versa, mas dá-lhes pouca
atenção porque ainda está calor.
Ou se quiser dar uma lufada de
ar fresco ao seu guarda-roupa,
troque vestuário que já não veste
ou que já não aprecia com o seu
irmão ou melhor amiga e vice-
versa. Terá roupa nova sem gas-
tar um único cêntimo.

GINÁSIO PARA TODOS 
OS GOSTOS

É daquelas pessoas que está
inscrita no ginásio há um ano e
se aproveitou um mês foi muito?
Já pensou que existem inúmeras
formas de praticar exercício físi-
co de forma mais barata ou até
gratuita? Caminhar, correr ou
andar de bicicleta são apenas al-
guns exemplos.

Quer experimentar ioga ou Pi-
lates? Compre um DVD e passe
o ginásio para dentro da sua ca-
sa. Existem ainda ginásios onli-
ne, que lhe permitem fazer di-
versas aulas por mês, no con-
forto da sua casa, por pouco di-
nheiro.

OFERTAS CULTURAIS
GRATUITAS 
Aproveite as ofertas culturais
gratuitas que proliferam um
pouco por toda a parte. Esteja
sempre atento à sua agenda cul-
tural e desfrute de concertos ao
ar livre, palestras e workshops
na biblioteca municipal, teatro
infantil no centro comercial ou
sessões de contos na associação
do seu bairro.

Dicas para poupar e gastar menos
Há ínumeras formas de poupar e de fácil implementação. Para começar se registar todas as despesas
mensais verá que os resultados são surpreendentes e, no final, a sua conta bancária vai finalmente
fazer-lhe sorrir.

O registo de todas as despesas é a primeira regra de ouro para reduzir gastos desnecessários
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Juntar moedas num recipiente é
uma das mais ancestrais formas
de poupança que existem, tor-
nando-se a maneira mais fácil de
ensinar as crianças a lidar com
dinheiro. 

Uma prática defendida por
muitos pedagogos que aconse-
lham a uma educação financeira
o mais cedo possível, dentro de
casa. O uso dos mealheiros de
moedas é, sem dúvida, um bom
e divertido início.

A actual crise financeira des-
pertou a consciência de pais res-
ponsáveis sobre a necessidade
de orientar os seus filhos para
que, no futuro, não passem por
dificuldades. Mesmo sem so-
bressaltos e em tempos de bo-
nança, os pedagogos aconse-
lham: educação financeira co-
meça o mais cedo possível, den-
tro de casa. Já a partir do segun-
do ano de idade a criança deve
iniciar a manipulação de moe-
das, seja qual for o valor. O im-
portante é criar hábitos e apren-
der aos poucos os primeiros
conceitos básicos sobre como
poupar e dar valor ao dinheiro.
Naturalmente, com o desenvol-
vimento, ela passará a elaborar
as primeiras estratégias para o
consumo no longo prazo.

É saudável, portanto, que a
criança mantenha sempre um
‘porquinho’ por perto. Diaria-
mente pelo menos uma moedi-
nha deve ser guardada. Esta roti-
na pode e deve ser transformada
numa actividade ao mesmo tem-

po lúdica e prazerosa, que tam-
bém estimule a disciplina e o
sentido  de responsabilidade.

Quando cheio, o mealheiro de-
ve ser aberto junto com os pais e
as moedas contadas. Uma parte
deve ser utilizada na compra de
algo que a criança goste muito,
para que se sinta recompensada
e outra parte depositada, por
exemplo, numa caderneta de
poupança. 

A criança precisa entender que
este dinheiro ficará acumulando

até à idade adulta.
Existem vários modelos de co-

fres, mas o mais tradicional tem
a forma de porquinho, modelo
ancestral inventado, segundo se
especula, há pelo menos 300
anos. Independentemente do
modelo, o que realmente impor-
ta é que transmita a ideia de se-
gurança para dificultar a retirada
das moedas de modo que o di-
nheiro não seja desfalcado sob
qualquer pretexto — caso con-
trário a coisa perde o sentido.

Educação financeira 
deve começar em casa
Ensinar as crianças a lidar com o dinheiro pode ser um
desafio para os pais, mas ajuda a formar adultos
financeiramente responsáveis. Incentive-as a poupar, a gerir
a semanada e, acima de tudo, dê o exemplo.

Ensinar as crianças a poupar é importante

Publicidade

1. O dinheiro não é um prémio
A criança deve compreender que o dinheiro faz parte da sua educação e
que os pais confiam nela ao ponto de lhe atribuírem a responsabilidade de
gerirem as suas despesas diárias. "Se é importante para o seu desenvolvi-
mento emocional que a criança se sinta valorizada, é fundamental que tal
não seja através de bens materiais mas sim de afecto, encorajamento e elo-
gios."
2. Todos ajudam
Promova a participação da criança, desde cedo, nas tarefas domésticas e
familiares. Isto fará com que o seu sentimento de pertença à família au-
mente, bem como a sua responsabilidade. Dar dinheiro a uma criança ou
adolescente por lavar a loiça ou fazer a cama perverte a noção de responsa-
bilidade pelas tarefas que todos têm no seio familiar.
3. Espaço de partilha
Crie um espaço em que pais e filhos falem das diferentes opções tomadas,
respectivas consequências, elogiem os momentos de sucesso e aprendam
com os erros. Isto ajudá-los-á a desenvolver um sentido de justiça e res-
ponsabilidade, que lhes permite considerar de forma adequada a relação
com os pais, reconhecendo e agradecendo o seu apoio em detrimento de
exigência de mais dinheiro ou chantagem.
4. Seguir o exemplo
As crianças seguem os pais como modelos e tentam reproduzir os seus
comportamentos. Se os filhos participarem nas conversas sobre as despe-
sas familiares, percebem que o dinheiro se esgota, que os pais abdicam de
comprar certo produto para pouparem ou investirem em algo mais impor-
tante para a família e que evitam fazer compras por impulso. É "meio cami-
nho andado" para que sigam o seu exemplo.
5. Dizer "não"
As crianças pedem muita coisa: não dê tudo. Quando vão a um centro co-
mercial ou supermercado evite ceder a todos os impulsos. "É natural, numa
sociedade em que o tempo familiar é cada vez mais curto, que os pais ten-
dam a procurar, de algum modo, compensar a sua ausência. Contudo, essa
compensação só faz sentido se for através de carinho, afecto, atenção e diá-
logo."
6. Para quem mais precisa
Ajude as crianças a escolherem brinquedos e roupas que já não usam para
oferecerem a uma instituição de solidariedade social. Esta estratégia per-
mite que criem uma visão social e de sentido de justiça, com menor apego
aos bens materiais e maior bem-estar por contribuírem para a sociedade.
7. Evite adiantamentos
Quando a criança esgotar a mesada antes do tempo, é importante evitar a
tendência para ‘adiantamentos’. Assim, ela não fica com uma ideia errada
do dinheiro e cria a necessidade de fazer uma boa gestão. Mesmo que fique
ansioso, lembre-se que os bens essenciais estão garantidos. "Dizer um
'não' pode ser um desafio para os pais, mas é, muitas vezes, uma excelente
forma de as crianças crescerem com noção de que a realidade tem limites."
8. Bê-á-bá das finanças pessoais
Ensine a criança a fazer uma lista com os seus gastos, guardando as despe-
sas mensais numa folha. Este bê-á-bá das finanças pessoais é o registo das
entradas e saídas de dinheiro. Só assim percebem quanto dinheiro custa
cada coisa, quanto gasta.

!bem educar em 8 passos
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SP. BRAGA
| Joana Russo Belo | 

Crise, só a nível económico no
país. O capitão Alan foi o esco-
lhido para dar a cara pelo Sp.
Braga numa semana em que a
equipa está ‘debaixo de fogo’
fruto das críticas dos adeptos de-
pois da derrota caseira com a
Académica, na última jornada da
Liga, que ditou a queda para o
oitavo lugar da tabela. À mar-
gem da visita ao Agrupamento
de Escolas de Moure e Ribeira
do Neiva, em Vila Verde, o ex-
periente jogador diz compreen-
der a indignação dos adeptos,
mas rejeita falar em crise e apela
ao apoio de todos os bracarenses
para o jogo com o Rio Ave.

“Crise? Acho que podemos fa-
lar de crise é no país. É o país
que está em crise. No futebol
acontecem estas coisas, o Sp.
Braga é uma equipa em forma-
ção. Toda a gente esperava mui-
to desta equipa, mas vamos dar a
volta”, revelou o brasileiro, ad-
mitindo que a fasquia foi bastan-
te elevada, criando expectativas
altas para o grupo. 

“Temos que estar com a cabeça
fresca, pensar no nosso futebol,
no nosso jogo, no nosso dia-a-
-dia de trabalho. É claro que fi-
cámos tristes pelos resultados.
Começámos bem a pré-época e
os primeiros jogos, mas a fas-
quia foi muito elevada e não sei
se isso abateu um pouco a equi-
pa. Temos que continuar a traba-
lhar, porque vamos sair desta fa-
se”, sublinhou, optando por um
discurso optimista.

Quanto à contestação dos
adeptos, Alan diz compreender a
insatisfação: “ficámos tristes,

eles estão na razão deles, no en-
tanto dependemos do apoio de-
les para sair da situação em que
estamos. Os adeptos estiveram
no treino, tivemos uma conversa
formal, eles expuseram as ideias
deles com tristeza e nós as nos-
sas. Esperamos que no domingo
estejam a apoiar-nos como sem-
pre. É um momento difícil, mas
vamos sair desta situação”.

Alan considera que “tem falta-
do só sorte”, confessando que
“em alguns momentos falta con-
centração”. “É isso que acontece
no futebol, um deslize pode por
tudo a perder. No último jogo,
sofremos um golo aos quatro
minutos, depois tentámos dar a

volta e empatar o resultado, não
conseguimos. A Académica fez
um bom jogo, mas tivemos vá-
rias oportunidades de fazer o go-
lo, não conseguimos e perdemos
o jogo”, revelou, acrescentando
que a equipa está em consonân-
cia com os novos métodos de Je-
sualdo Ferreira. 

Frente ao Rio Ave, a equipa vai
dar tudo em campo para vence-
rem: “vai ser mais um jogo difí-
cil, como têm sido todos. As
equipas vêm a Braga muito fe-
chadas e aproveitam um contra-
-ataque num erro nosso para fa-
zer golo. Esperamos o apoio dos
adeptos e vamos dar tudo por tu-
do nesse jogo”, rematou.

“FASQUIA FOI MUITO ELEVADA”
CAPITÃO ALAN rejeita falar em cenário de crise no Sp. Braga. Terceira derrota consecutiva e o oitavo lugar na Liga não abalam a
confiança do brasileiro, que garante ambição total no jogo de domingo, para vencerem o Rio Ave. Alan apela ao apoio dos adeptos.

Sporting de BragaDesporto

ROSA SANTOS

Alan, Rafa e Luís Silva visitaram Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, em Vila Verde, onde no final o capitão apelou ao apoio dos adeptos para o jogo com o Rio Ave

Sp. Braga recebe o Rio Ave,
no domingo, pelas 
19.45 horas.

Alan pede o apoio dos
adeptos, para ajudar 
a equipa a voltar ao
caminho dos triunfos.

O Sp. Braga somou 
a terceira derrota
consecutiva e ocupa 
o 8.º lugar da Liga.

+ mais “Dependemos do apoio
deles [adeptos] para sair 
da situação em que
estamos. Os adeptos
estiveram no treino,
tivemos uma conversa
formal, eles expuseram as
ideias deles com tristeza 
e nós as nossas. 
Esperamos que já no
domingo, frente ao Rio Ave,
estejam a apoiar-nos como
sempre apoiaram. 
É um momento difícil, mas
vamos sair desta situação.”

Publicidade



“Amo-te Braga.”ARMÉNIA

“Feliz Braga.”JOANA

“Ganhem todos 
os jogos.” MARGARIDA

“Adoro-te Braga.”CAROLINA

“Mágico Braga.” MARGARIDA
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Sp. Braga

SP. BRAGA
| Joana Russo Belo | 

É um futuro cada vez mais ver-
melho e branco. As cores do Sp.
Braga alastram-se num onda
guerreira que chega, sobretudo,
às gerações mais novas. Fruto da
campanha de marketing e de
aproximação do clube à região,
são cada vez mais os sócios ar-
senalistas, pequenos guerreiros
que nas escolas têm recebido a
visita dos craques da equipa bra-
carense e ficam rendidos.

Esta época, o ciclo de visitas
arrancou ontem, no Agrupamen-
to de Escolas de Moure e Ribei-
ra do Neiva, em Vila Verde, on-

de há agora mais de cem novos
sócios do Sp. Braga. 

Alan, Rafa e Luís Silva foram
recebidos por 140 alunos, mas
muitos deles já eram associados,
pelo que se estime que ronde a
centena o número de novos só-
cios que fazem antever um futu-

ro próspero para um clube que
ultrapassou já a fasquia dos 30
mil associados. 

Entre cânticos de apoio e alu-
nos equipados a rigos, os guer-
reiros foram recebidos em ver-
dadeiro ambiente de festa, numa
tarde única para os mais novos.

“Nestas idades, gostam de ter
os ídolos e conhecer os jogado-
res do clube da terra, numa ini-
ciativa importante também para
incentivar a prática desportiva.
Eles têm actividades de enrique-
cimento curricular na área de ac-
tividade física e desportiva e é
sempre bom contar com atletas
como incentivo e exemplo”, su-
blinhou o director do agrupa-
mento, Armando Machado. 

Onda guerreira cresce 
com mais de cem novos sócios
CAMPANHA de angariação de novos sócios prossegue esta época. Visitas
arrancaram, em Vila Verde. Futuros guerreiros em delírio com os craques.

ROSA SANTOS

Para além dos autógrafos de Alan, Rafa e Luís Silva, os alunos receberam um bilhete duplo para verem o próximo jogo com o Rio Ave

Mais novos deixam mensagem de apoio à equipa
“Gostava que fossem campeões”
“O jogador que mais gosto é o meu irmão, o guarda-redes Tiago Sá. Jogo no
Moure, a avançado, e sonho jogar no Sp. Braga. É o melhor clube.” RODRIGO

“Sou sócio desde que nasci. O meu pai fez-me sócio logo em bebé. Jogo no
Moure, sou guarda-redes, e gostava de ser jogador.” ANTÓNIO

“Gosto muito do Sp. Braga e sonho jogar na equipa principal.” PEDRO

“Gosto muito do Sp. Braga é um grande clube.” HUGO

“Boa sorte para o jogo de domingo, vamos ganhar ao Rio Ave.” DIOGO

“Gostava que fossem campeões nacionais.” LUCAS

“Adoro o Sp. Braga. Ganhem muitos jogos.” JOÃO

“Espero que ganhem sempre todos os jogos.” JOSÉ

“Gosto do Sp. Braga, mas nunca fui ver nenhum jogo ao estádio, vai ser ago-
ra. Foi a primeira vez que vi jogadores, estou a gostar muito.” IRIS

“Foi a primeira vez que vi jogadores da equipa do Sp. Braga, gostei muito.
Quero dizer-lhes para ganharem muitos jogos.” MARIANA

!voz dos pequenos adeptos

140 alunos do
Agrupamento de Escolas
de Moure e Ribeira do
Neiva receberam bilhetes
duplos para o jogo de
domingo com o Rio Ave.

+ mais



TAÇA DA LIGA
| Rui Serapicos | 

Oitocentas e quarenta e quatro
pessoas viram, ontem à tarde, no
Estádio Cidade de Barcelos, o
Gil Vicente dar a volta ao resul-
tado negativo (0-2 ao intervalo)
e afastar o Moreirense da Taça
da Liga. O treinador da turma de
Moreira de Cónegos, Vítor Oli-
veira, diz que a sua equipa foi
“empurrada para fora”.

O primeiro lance com selo de
golo ocorreu aos dez minutos,
num ataque rápido do Moreiren-
se, com Carvalhas a rematar de
fora da área, mas contra um de-
fesa e a ganhar um pontapé de
canto. No minuto imediato, Mi-
guelito, assistido por um cruza-
meno de Wagner, emenda para
fazer a bola entrar rente ao se-
gundo poste na baliza defendida
por Caleb, sem hipórteses.

O Gil Vicente esboçou uma
reacção que não deu frutos, di-
luindo-se nas imediações da área
dos ‘cónegos’, cuja organização
defensiva não dava espaços.

Aproveitando o balanço dos gi-
listas, à passagem da meia-hora,
após uma tabela de André Si-
mões, Elísio cruza para Wagner
elevar a vantagem dos visitan-
tes. A ganhar por dois, o Morei-
rense ainda seguiu mais acuti-
lante no ataque à baliza gilista,

ganhando uma sucessão de pon-
tapés de canto. 

Antes do intervalo, o treinador
da formação barcelense operou a
primeira substituição, à qual o
treinador da turma vimaranense
respondeu com outra logo no
reatamento — para o qual o Gil
Vicente entrou mais ofensivo,
fazendo subir os laterais Gabriel
e Luís Martins. Este, numa recu-
peração defensiva descompensa-
da, cometeu falta para o primei-
ro cartão amarelo e a seguir foi
substituído, dando lugar a Pauli-

nho — que iria ser determinante
na reviravolta.  Recuou para a
posição de lateral-esquerdo João
Vilela.

O Gil Vicente ficou a jogar me-
lhor, pressionando o último ter-
ço do Moreirense, conseguindo
cruzamentos tensos para a pe-
quena área e, num desses lances,
o árbitro viu mão do cónego
Sandro (que alegou ter jogado
com a coxa), assinalando uma
grande penalidade que João Vi-
lela converteu. 

Pouco depois, Brito, que tinha
acabado de entrar para o lugar
de Avto, isolou-se pelo corredor
central, aproveitando um passe
de ruptura de Pek´s, e restabele-
ceu a igualdade. Já no último
quarto de hora, Tarcísio de fora
da área colocou a bola no ângulo
superior direito da baliza do Gil
Vicente.

Aos 85 minutos, o Gil Vicente
ganha um canto do lado direito,
Diogo Viana cruza para o pri-
meiro poste e Paulinho cabeceia
para fora do alcance de Carlos
(3-3). O Moreirense teve ocasião
para voltar a marcar, mas Mendi,
isolado na pequena área, atirou à
figura de Caleb.

Ao quarto minuto de compen-
sações, num livre sobre a meia
lua da área do Moreirense, Pau-
linho colocou a bola no ângulo
da baliza defendida por Carlos e
transformou-se em herói. 

Gil Vicente virou resultado 
e afastou Moreirense 
UMA GRANDE PENALIDADE E UM LIVRE que os de Moreira de Cónegos contestam deram ontem ao
Gil Vicente ocasião para virar um resultado negativo e seguir em frente na Taça da Liga.

ROSA SANTOS

Defesa do Gil Vicente viu-se em situações complicadas na primeira parte

João de Deus 
(Gil Vicente)
“Adversário causou
problemas e foi um
grande espectáculo”

“A nossa primeira parte foi má. 
O nosso adversário causou-nos
problemas.  O resultado ao
intervalo foi justo. Na segunda
parte foi um rolo compressor,
fomos muito melhores, com um
carácter superior. O Gil foi
totalmente superior com uma
segunda parte fabulosa. Pela
qualidade do nosso adversário e
pela nossa qualidade, foi um
grande espectáculo de futebol.”

Vítor Oliveira
(Moreirense
“Fomos empurrados
para fora da Taça”

“Não sinto que tenhamos sido
elminados da Taça da Liga: nós
fomos empurrados, é grave. 
O que aconteceu foi péssima
propaganda ao futebol. O Gil Vi-
cente contou com a colaboração
de uma série de erros. Dou os
parabéns aos jogadores do Gil,
que não têm culpa. O que se pas-
sou foi uma vergonha.”

!cabinas

Taça da liga

Substituições Luan por Leandro Pimenta (43 m),
Anilton por Ricardo Nascimento (46 m), Luís Mar-
tins por Paulinho (52 m), Avto por Brito (63 m),
Wagner por Tarcísio (66 m) e Miguelito por Márcio
Madeira (66 m).
Disciplina cartões amarelos para Luís Martins (49
m), Leandro Pimenta (57 m), Gabriel (60 m), San-
dro ( 62 m), Vítor Gonçalves (73 m), Paulinho (82
m), Tarcisio (90 m +1), Danielson (90 m + 3), Car-
los (90 m + 3).
Golos, 0-1 por Miguelito (11 m),  0-2 por Wagner
(30 m), 1-2 por João Vilela (63 m, g.p.) , 2-2 por Bri-
to (72 m), 2-3 por Tarcísio (78 m), 3-3 por Paulinho
(85 m 4-3 por Paulinho e 90 m+ 4) 

Caleb
Gabriel
Luís Martins
Diogo Viana
Simi
Avto
Danielson
Vítor Gonçalves
Pek´s
Luan
João Vilela

Carlos
Paulinho
Anilton
Sandro
André Simões
Mendy
Elízio
André Carvalhais
Wagner
Idris
Miguelito

GIL VICENTE
ESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS

João de Deus Vítor Oliveira

4 3
MOREIRENSE

Árbitro Manuel Mota (AF Braga)
Auxiliares Paulo Vieira e José Gomes

Intervalo
0-2

ROSA SANTOS

Gil Vicente encetou reviravolta na segunda parte

Na primeira ‘mão’ desta
ronda da Taça da Liga,
disputado em Setembro,
em Moreira de Cónegos, as
equipas empataram 0-0.

Moreirense apresentou-se
sem complexos 
em Barcelos.

Domingo, no jogo com o
Vitória de Guimarães, o Gil
Vicente vai apresentar
uma nova imagem no
equipamento.

+ mais
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tlf. 253 284 390

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

Santa Lucrécia- BRAGA

QUINTA
DE JUSTE

Rota dos Vinhos Verdes

VINHO DE QUINTA
“feito de uvas...

exclusivas da quinta”
Branco ..............................1,50!
Tinto ..................................1,60!
Espadeiro ..............................2!

ENGARRAFADO

A GRANEL MÍNIMO 50Lts.
Branco .........................1,20!/Lt.
Tinto .............................1,30!/Lt.

Publicidade



A. F. BRAGA
| Redacção | 

Arrancou em força o campeona-
to distrital de benjamins da As-
sociação de Futebol de Braga. A
primeira jornada da temporada
2013/2014 ficou marcada por di-

versas goleadas ‘à moda antiga’.
As mais expressivas foram: na
série A, onde o Aveleda venceu
o MARCA por 17-0, enquanto
os jovens jogadores do Gil Vi-
cente derrotaram o São Veríssi-
mo por uma dúzia.

Na série B, destaque para o

triunfo do Sp. Braga por 16-0 à
formação do Santa Maria.

Na série C, o Gil Vicente ga-
nhou ao Famalicão por 13-0.

Já na série G, a AD Oliveirense
derrotou o Louro por 10-0. E na
série I, a Casa Benfica de Fama-
licão venceu o Ponte por 13-1.
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A.F. Braga - Benjamins

Primeira ronda de benjamins
já marcada por goleadas
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BENJAMINS B  JORNADA 1

1. Sp. Braga 1 1 0 0 16 0 3
2. Pousa 1 1 0 0 9 0 3
3. Aveleda 1 1 0 0 10 2 3
4. A. Alvelos 1 1 0 0 5 1 3
5. Gil Vicente 1 1 0 0 4 1 3
9. Roriz 1 0 0 1 1 4 0
7. Carreira 1 0 0 1 1 5 0
8. Ceramistas 1 0 0 1 2 10 0
9. Andorinhas 1 0 0 1 0 9 0

10. St. Maria 1 0 0 1 0 16 0
11. Esposende 0 0 0 0 0 0 0
12. Marinhas 0 0 0 0 0 0 0
13. Martim 0 0 0 0 0 0 0

Marinhas-Martim (adiado)
Pousa, 9; Andorinhas, 0
Gil Vicente, 4; Roriz, 1
Ceramistas, 2; Aveleda, 10
St. Maria, 0; Sp. Braga, 16
A. Alvelos, 5; Carreira, 1
Esposende:!FOLGOU

Martim:!FOLGA
Andorinhas - Marinhas
Roriz - Pousa
Aveleda - Gil Vicente
Sp. Braga - Ceramistas
Carreira - St. Maria
Esposende - A. Alvelo 

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS C  JORNADA 1

1. Gil Vicente 1 1 0 0 13 0 3
2. Sp. Braga 1 1 0 0 9 0 3
3. Prado 1 1 0 0 5 1 3
4. Aveleda 1 1 0 0 5 2 3
5. Ferreirense 1 1 0 0 2 1 3
6. FCAmares 1 0 0 1 1 2 0
7. Fintas Ac. 1 0 0 1 2 5 0
8. Porto d'Ave 1 0 0 1 1 5 0
9.Vilaverdense 1 0 0 1 0 9 0

10. Famalicão 1 0 0 1 0 13 0
11. Dumiense 0 0 0 0 0 0 0
12. P. Regal. 0 0 0 0 0 0 0
13. Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0

Ferreirense, 2; FCAmares, 1
Sp. Braga, 9; Vilaverdense, 0
Gil Vicente, 13; FC Famalicão, 0
Fintas Ac., 2; Aveleda, 5
Porto d'Ave, 1; Prado, 5
P. Regalados-Dumiense (adiado)
Palmeiras: FOLGOU

FCAmares - P. Regalados
Vilaverdense - Ferreirense
FC Famalicão - Sp. Braga
Aveleda - Gil Vicente
Prado - Fintas Ac.
Porto d'Ave: FOLGA
Dumiense - Palmeiras

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS D  JORNADA 1

1. AJ Moure 1 1 0 0 9 2 3
2. Vilaverden. 1 1 0 0 7 1 3
3. CB Famali. 1 1 0 0 6 0 3
4. Dumiense 1 1 0 0 6 0 3
5. Reg. Freiriz 1 1 0 0 6 0 3
6. Palmeiras 1 1 0 0 7 3 3
7. FC Amares 1 1 0 0 6 3 3
8. Lago 1 0 0 1 3 6 0
9. P. Regalad. 1 0 0 1 3 7 0

10. Prado 1 0 0 1 1 7 0
11. Bragafut 1 0 0 1 0 6 0
12. Gil Vicente 1 0 0 1 0 6 0
13. SS PLanet 1 0 0 1 0 6 0
14. E.Figueiredo 1 0 0 1 2 9 0

Lago, 3; FC Amares, 6
Est. Figueiredo, 2; AJ Moure, 9
Gil Vicente, 0; Reg. Freiriz, 6
SS PLanet, 0; CB Famalicão, 6
Vilaverdense, 7; Prado, 1
Palmeiras, 7; P. Regalados, 3
Bragafut, 0; Dumiense, 6

FC Amares - Bragafut
AJ Moure - Lago
Reg. Freiriz - Est. Figueiredo
CB Famalicão - Gil Vicente
Prado - SS PLanet
P. Regalados - Vilaverdense
Dumiense - Palmeiras

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS E  JORNADA 1

1. Celeirós 1 1 0 0 6 3 3
2. EFF Pires 1 1 0 0 5 2 3
3. Arentim 1 1 0 0 3 2 3
4. Maximinen. 1 0 1 0 3 3 1
5. Realense 1 0 1 0 3 3 1
6. EF Fintas 1 0 0 1 2 3 0
7. Cunha 1 0 0 1 2 5 0
8. Ferreirense 1 0 0 1 3 6 0
9. Lacatoni 0 0 0 0 0 0 0

10.Sequeirense 0 0 0 0 0 0 0
11. Soarense 0 0 0 0 0 0 0
12. T. Bouro 0 0 0 0 0 0 0

Ferreirense, 3; Celeirós, 6
Sequeirense-Lacatoni (adiado)
EF Fintas, 2; Arentim, 3
Realense, 3; Maximinense, 3
EFF Pires, 5; Cunha, 2
T. Bouro:!FOLGOU
Soarense:!FOLGOU

Celeirós:!FOLGA
Arentim:!FOLGA
Lacatoni - Ferreirense
Soarense - Sequeirense
Maximinense - EF Fintas
Cunha - Realense
T. Bouro - EFF Pires

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS G  JORNADA 1

1. Oliveirense 1 1 0 0 10 0 3
2. Ribeirão 1 1 0 0 5 0 3
3. CB Famali. 1 1 0 0 4 1 3
4. Cavalões 1 1 0 0 4 1 3
5. Operário 1 1 0 0 3 0 3
6. J. Academ. 1 0 0 1 1 4 0
7. Joane 1 0 0 1 1 4 0
8. Ninense 1 0 0 1 0 3 0
9. S. Cosme 1 0 0 1 0 5 0

10. Louro 1 0 0 1 0 10 0
11. Ac. Elite 0 0 0 0 0 0 0
12. Arnoso SM 0 0 0 0 0 0 0

S. Cosme, 0; Ribeirão, 5
Operário, 3; Ninense, 0
CB Famalicão, 4; J. Académico, 1
Arnoso SM: FOLGOU
Oliveirense, 10; Louro, 0
Joane, 1; Cavalões, 4
Ac. Elite: FOLGOU

Ribeirão:!FOLGA
Louro: FOLGA
Ninense - S. Cosme
J. Académico - Operário
Arnoso SM - CB Famalicão
Cavalões - Oliveirense
Ac. Elite - Joane

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

INFANTIS H      JORNADA 1

1. Ruivanense 1 1 0 0 8 1 3
2. Oliveirense 1 1 0 0 7 3 3
3. FC Famali. 1 1 0 0 7 4 3
4. Joane 1 1 0 0 4 1 3
5. Operário 1 0 0 1 1 4 0
6. Av. Lagoa 1 0 0 1 4 7 0
7. Delães 1 0 0 1 3 7 0
8. Lousado 1 0 0 1 1 8 0
9. Ac. Elite 0 0 0 0 0 0 0

10. Bairro 0 0 0 0 0 0 0
11. EFF Vital 0 0 0 0 0 0 0
12. Ninense 0 0 0 0 0 0 0
13. Ribeirão 0 0 0 0 0 0 0

Ac. Elite-Ribeirão (adiado)
Ninense: FOLGOU
Lousado, 1; Ruivanense, 8
EFF Vital-Bairro (adiado)
Oliveirense, 7; Delães, 3
Joane, 4; Operário, 1
Av. Lagoa, 4; FC Famalicão, 7

Ribeirão - Av. Lagoa
Ninense - Ac. Elite
Ruivanense:!FOLGA
Bairro - Lousado
Delães - EFF Vital
Operário - Oliveirense
FC Famalicão - Joane

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS I  JORNADA 1

1. CB Famali. 1 1 0 0 13 1 3
2. FC Famali. 1 1 0 0 9 4 3
3. Penselo 1 1 0 0 4 0 3
4. Ruivanense 1 1 0 0 5 2 3
5. Aldão 1 1 0 0 4 2 3
6. Sandinen. 1 1 0 0 3 1 3
7. A. Urgeses 1 1 0 0 3 2 3
8. V. Guim. 1 0 0 1 2 3 0
9. Aldeia D. 1 0 0 1 1 3 0

10. Brito 1 0 0 1 2 4 0
11. FC Vizela 1 0 0 1 2 5 0
12. Ronfe 1 0 0 1 0 4 0
13. Taipas 1 0 0 1 4 9 0
14. Ponte 1 0 0 1 1 13 0

Aldeia D., 1; Sandinenses, 3
Aldão, 4; Brito, 2
CB Famalicão, 13; Ponte, 1
Ruivanense, 5; FC Vizela, 2
V. Guimarães, 2; A. Urgeses, 3
Penselo, 4; Ronfe, 0
Taipas, 4; FC Famalicão, 9

Sandinenses - Taipas
Brito - Aldeia D.
Ponte - Aldão
FC Vizela - CB Famalicão
A. Urgeses - Ruivanense
Ronfe - V. Guimarães
FC Famalicão - Penselo

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS J  JORNADA 1

1. Ronfe 1 1 0 0 12 1 3
2. A. Urgeses 1 1 0 0 7 0 3
3. V. Guimar. 1 1 0 0 6 1 3
4. Moreirense 1 1 0 0 6 2 3
5. Taipas 1 1 0 0 6 2 3
6. Sandinen. 1 1 0 0 1 0 3
7. Vizela 1 0 0 1 0 1 0
8. Salgueiral 1 0 0 1 2 6 0
9. Tabuadelo 1 0 0 1 2 6 0

10. St. Eulália 1 0 0 1 1 6 0
11. Pevidém 1 0 0 1 0 7 0
12. Serzedelo 1 0 0 1 1 12 0
13. Torcatense 0 0 0 0 0 0 0

Vizela, 0; Sandinenses, 1
Torcatense: FOLGOU
Pevidém, 0; A. Urgeses, 7
V. Guimarães, 6; St. Eulália, 1
Moreirense, 6; Salgueiral, 2
Serzedelo, 1; Ronfe, 12
Taipas, 6; Tabuadelo, 2

Sandinenses - Taipas
Torcatense - Vizela
A. Urgeses:!FOLGA
St. Eulália - Pevidém
Salgueiral - V. Guimarães
Ronfe - Moreirense
Tabuadelo - Serzedelo

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS F  JORNADA 1

1. Adaúfe 1 1 0 0 6 1 3
2. P. Tibães 1 1 0 0 8 4 3
3. Guisande 1 1 0 0 3 2 3
4. Lomarense 1 1 0 0 2 1 3
5. Merelinense 1 0 0 1 1 2 0
6. Fintas Ac. 1 0 0 1 2 3 0
7. Gondizalves 1 0 0 1 4 8 0
8. EF Fintas 1 0 0 1 1 6 0
9. A. Devesa 0 0 0 0 0 0 0

10. A. Crespos 0 0 0 0 0 0 0
11. Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0
12. Craques 0 0 0 0 0 0 0
13. Panoiense 0 0 0 0 0 0 0
14. Vieira 0 0 0 0 0 0 0

Merelinense, 1; Lomarense, 2
Os Craques-Panoiense (adiado)
Guisande, 3; Fintas Ac., 2
A. Devesa - Ars. Crespos (adiado)
GD Figueiredo-Vieira (adiado)
Adaúfe, 6; EF Fintas, 1
Gondizalves, 4; P. Tibães, 8

Lomarense - Gondizalves
Panoiense - Merelinense
Fintas Ac. - Os Craques
Ars. Crespos - Guisande
Vieira - A. Devesa
EF Fintas - GD Figueiredo
P. Tibães - Adaúfe

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS K  JORNADA 1

1. Moreirense 1 1 0 0 10 1 3
2. Ases SJ 1 1 0 0 4 1 3
3. A. Urgeses 1 0 1 0 7 7 1
4. Torcatense 1 0 1 0 7 7 1
5. V. Guima. 1 0 1 0 3 3 1
6. Vizela 1 0 1 0 3 3 1
7. CB Famali. 1 0 0 1 1 4 0
8. Salgueiral 1 0 0 1 1 10 0
9. Antime 0 0 0 0 0 0 0

10. Arões 0 0 0 0 0 0 0
11. Fafe 0 0 0 0 0 0 0
12. Fornelos 0 0 0 0 0 0 0
13. Pevidém 0 0 0 0 0 0 0

CB Famalicão, 1; Ases SJ, 4
A. Urgeses, 7; Torcatense, 7
Vizela, 3; V. Guimarães, 3
Fornelos-Pevidém (adiado)
Antime-Fafe (adiado)
Salgueiral, 1; Moreirense, 10
Arões:!FOLGOU

Ases SJ - FOLGA
Torcatense - CB Famalicão
V. Guimarães - A. Urgeses
Pevidém - Vizela
Fafe - Fornelos
Moreirense - Antime
Arões - Salgueiral

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

BENJAMINS A  JORNADA 1

1. Aveleda 1 1 0 0 17 0 3
2. Gil Vicente 1 1 0 0 12 0 3
3. Fão 1 1 0 0 6 1 3
4. Sp. Braga 1 1 0 0 8 4 3
5. Andorinhas 1 0 1 0 3 3 1
6. S. Pedro F. 1 0 1 0 3 3 1
7. St. Maria 1 0 0 1 4 8 0
8. Gandra 1 0 0 1 1 6 0
9. S. Veríssimo1 0 0 1 0 12 0

10. MARCA 1 0 0 1 0 17 0
11. Esposende 0 0 0 0 0 0 0
12. Forjães 0 0 0 0 0 0 0
13. Marinhas 0 0 0 0 0 0 0

Marinhas-Forjães (adiado)
S. Pedro F., 3; Andorinhas, 3
Aveleda, 17; MARCA, 0
S. Veríssimo, 0; Gil Vicente, 12
St. Maria, 4; Sp. Braga, 8
Gandra, 1; Fão, 6
Esposende: FOLGOU

Forjães:!FOLGA
Andorinhas - Marinhas
MARCA - S. Pedro F.
Gil Vicente - Aveleda
Sp. Braga - S. Veríssimo
Fão - St. Maria
Esposende - Gandra

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA
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A. F. BRAGA
| Paulo Machado | 

A Associação de Futebol de Bra-
ga disputa no fim-de-semana de
9 e 10 de Novembro a primeira
fase da Taça das Regiões e neste
momento já são conhecidos os
jogadores que integram as esco-
lhas do seleccionador, João Sal-
gueiro. Depois de dois meses de
observações, foi anunciada on-
tem a lista final dos 18 jogadores
que vão representar a Associa-
ção de Braga na primeira fase
desta competição. 

O Maria da Fonte é o clube que
cede o maior número de jogado-
res para esta participação, com
destaque para a chamada de qua-
tro jogadores: Gilberto Silva,
Carlos Veiga, Diogo e o guarda-
redes Miguel. Segue-se entre-

tanto o Arões com três jogadores
na convocatória: Ismael, Bruno
Cunha e Zezinho. 

No decorrer da próxima sema-
na-terça e quinta-feira — estes
jogadores treinam em conjunto
visando já a preparação final pa-
ra a competição. “Foi um traba-
lho de muita observação, onde
chegamos a analisar cerca de 60
jogadores e no final optamos por
fazer estas escolhas, mas agrade-
cemos a colaboração de todos e
sobretudo a compreensão dos
clubes”, salientou João Salguei-
ro ao Correio do Minho. Além
dos 18 jogadores convocados
João Salgueiro tem ainda mais
sete atletas pré-convocados, que
podem ser chamados se aconte-
cer algum imprevisto.

Nesta primeira fase a selecção
de Braga vai medir forças com

as selecções da AF Viana do
Castelo, AF Bragança e ainda
AF Vila Real.
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As escolhas definitivas de Salgueiro
para a Taça das Regiões
ESTÁ DEFINIDA A LISTA final dos 18 convocados que vão representar a selecção da Associação
de Futebol de Braga na Taça das Regiões. Jogos da primeira fase decorrem a 9 e 10 de Novembro.

DR

João Salgueiro é o responsável técnico pela selecção da A. F. Braga

Pró-nacional
Luís Salgueiro e Cesário
reforçam plantel do Celeirós 
O treinador do CD Celeirós conta com
duas mais valias no seu plantel, de-
pois de ter garantido o concurso de
Luís Salgueiro e Cesário, dois jogado-
res que se desvincularam na passada
semana do Ninense. Tanto Salgueiro
como Cesário foram dois jogadores
que se destacaram no Ninense e
marcaram as épocas das subidas da I
divisão distrital até ao campeonato
do nacional de seniores. 
Os dois atletas chegaram esta sema-
na a acordo com o Celeirós e já trei-
nam sob a orientação de Jorge Mace-
do. O Celeirós ocupa o 12.º lugar na
classificação geral da Pró-nacional,
com 12 pontos, e tem como objectivo
fundamental a permanência neste
escalão.

11.ª jornada
Desportivo de Ronfe - Maria da Fonte
realiza-se sábado às 21 horas
O jogo entre Desportivo de Ronfe e CCD Santa Eulália, referente à 11.ª jor-
nada do Campeonato da Pró-nacional, realiza-se no próximo sábado pe-
las 21 horas. A ronda do próximo fim-de-semana reparte-se por dois dias.
Para sábado foram antecipados ainda os jogos Travassós - Vieira, Serzede-
lo-Dumiense e Arões-CC Taipas, com início às 15 horas. No domingo reali-
zam-se os jogos Marinhas-Pevidém, Porto d’Ave-Santa Eulália, Celeirós-
Torcatense, Merelinense-Celoricense e Brito-Esposende.

!futebol

Maria da Fonte:
Gilberto Silva, Carlos
Veiga, Diogo e Miguel.
CD Celeirós:
Malhão
Vieira SC:
Bruno Rocha e Luca
UD Torcatense:
Ricardo Soares
GD Serzedelo:
Costinha
CD Celoricense:
Toni
CC Taipas:
Zeze
GD Porto d’Ave:
Gustinho
Arões SC:
Ismael, Bruno Cunha e
Zezinho
CCD Santa Eulália:
Inácio e Élio
FC Amares:
Ruizinho

+ convocados

DR

Cesário reforça Celeirós

Publicidade



A. F. BRAGA
| Rui Serapicos | 

“O clube ainda não pode pensar
em subir de divisão”, disse, ao
Correio do Minho, Paulo Men-
des, o treinador do São Cosme,
que conta nos primeiros sete jo-
gos disputados na presente edi-
ção da Divisão de Honra da A.F.
Braga sete vitórias. 

“Este é um clube pobre, de al-
deia, que cumpre com toda a
gente, que dá aos jogadores ape-
nas uns prémios de jogos e uns
lanches, nada mais”, explica.

E se as vitórias continuarem?
Vão evitar a subida?— questio-
na-se. O treinador, que aos 38 se
estreia esta época em funções
técnicas, garante: “nunca farei
para perder ou para empatar um
jogo. Vamos trabalhar para ga-
nhar e depois logo se vê”. Mas
vai admitindo que o São Cosme
não tem estrutura e lembra que
no ano passado caiu, devido a
uma intempérie, um muro de su-
porte cuja reparação implicou
um custo de 400 mil euros, mais
uma despesa a acrescentar há da
implantação do piso sintético. 

Paulo Mendes admite que o
melhor é ganhar, mas vai salien-
tando que “subir de divisão não
está nos nossos planos” e diz en-

carar com naturalidade que “va-
mos perder jogos”, vincando a
valia de equipas adversárias.
Amares, Gerês, Terras de Bouro,
Pica, Antime e Ruivanense são
exemplos de clubes que o treina-
dor do São Cosme considera
muito competitivos.

“Não estava à espera de chegar
ao fim de sete jogos com sete vi-
tórias”, reconhece o técnico, que
ainda há uma época atrás era jo-
gador, na posição de médio de-
fensivo, o vulgo trinco. 

“Estava à espera de fazer um
bom campeonato, mas estamos a
superar as nossas expectativas”,
acrescenta.

Questionado sobre a que se de-
ve esta série inusitada de êxitos,
encontra resposta “no trabalho
que fazemos durante a semana”,
frisando que a equipa compõe-se
“praticamente com o mesmo
plantel do ano passado, mais
quatro ou cinco reforços”.

Paulo Mendes salienta que as
vitórias elevam a moral e esti-
mulam os jogadores, que com-
parecem assim mais motivados
para os treinos. Perguntamos-lhe
que peso tem nesta estreia auspi-
ciosa como técnico a vivência
que acumulou como jogador. 

Responde que “conta muito”,
lembrando que passou por clu-

bes como Torcatense, Oliveiren-
se e Vieira, acumulando um ca-
pital de experiência que lhe per-
mite “ver o futebol com outro
rigor”.

Além disso, na estreia como

treinador “os jogadores recebe-
ram-me bem, foi unânime: todos
sabiam como eu era no balneá-
rio, sempre muito motivado por
atingir os objectivos. Graças a
Deus, está a correr bem”.

correiodominho.pt 6 de Junho 2013 Minho 13

Desportivo de São Cosme
cem por cento vitorioso
SETE TRIUNFOS EM SETE JOGOS colocam o São Cosme em posição isolada no comando da Série B 
da Divisão de Honra da A. F. Braga. Paulo Mendes, treinador em estreia, recusa objectivo da subida.
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DR

Plantel do Desportivo de São Cosme, motivado com sete vitórias em sete jogos na Série B da Divisão de Honra

Há uma época atrás era jogador
Estreia auspiciosa como treinador
Paulo Mendes, 38 anos, estreia-se es-
ta época como treinador no São Cos-
me. Jogou futebol até à época ante-
rior, tendo representado clubes como
o Vieira, Oliveirense e Torcatense.
Cumpridas sete jornadas, o Desporti-
vo São Cosme conta 13 golos marca-
dos (média de quase dois por jogo) e
quatro sofridos. A primeira das sete
vitórias ocorreu em Amares (1-2), se-
guindo-se resultado idêntico à tercei-
ra jornada, em Silvares). O encontro
com o Urgeses, referente à segunda
ronda, foi trocado. Devia ter sido jo-
gado em casa, mas em face da neces-
sidade de reparação de um muro, teve
lugar no recinto do adversário (vitória por 0-1). À quarta jornada, no pri-
meiro jogo efectivamente disputado em casa o Emilianos por 3-1. Segui-
ram-se os triunfos em Campelos (1-2), em casa com o Pica (1-0) e com o
Bairro (2-0).

!paulo mendes

DR

Paulo Mendes, treinador 

FEMININO        JORNADA 5

1. Ouriense 5 5 0 0 23 1 15
2. Francos 5 5 0 0 18 3 15
3. CF Benfica 4 2 2 0 11 4 8
4. Albergaria 4 2 1 1 8 4 7
5. Boavista 3 2 0 1 5 6 6
6. Vilaverden. 5 2 0 3 5 10 6
7. Valadares 4 1 0 3 3 6 3
8. 1.Dezembro 5 0 2 3 6 12 2
9. Cesarense 5 0 1 4 3 21 1

10. EF Setúbal 4 0 0 4 3 18 0

Vilaverdense, 1; GDC Francos, 4
Cesarense, 0; CF Benfica, 5
1.º Dezembro, 0; Boavista, 3
Valadares, 1; Albergaria, 2
Ouriense, 8; EF Setúbal, 0

GDC Francos - Ouriense
CF Benfica - Vilaverdense
Boavista - Cesarense
Albergaria - 1.º Dezembro
EF Setúbal - Valadares

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

PROMOÇÃO     JORNADA 3

Paredes, 0; Sandinenses, 2

1. Freamunde 3 3 0 0 31 3 9
2. P.Regalados 3 3 0 0 22 2 9
3. Leixões 3 3 0 0 8 0 9
4. Sandinen. 2 2 0 0 4 1 6
5. Paredes 3 1 0 2 9 7 3
6. Boavista 3 1 0 2 8 7 3
7. CP Martim 3 1 0 2 8 9 3
8. Oleiros 2 0 0 2 0 14 0
9. Rebordosa 3 0 0 3 1 20 0

Leixões, 1; CP Martim, 0
Boavista, 8; Gondim, 0
Freamunde, 10; Rebordosa, 0
P. Regalados, 5; Oleiros, 0

10. Gondim 3 0 0 3 2 30 0
CP Martim - Paredes
Gondim - Leixões
Rebordosa - Boavista
Oleiros - Freamunde

J V E D M S P
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Futebol Feminino
Pico de Regalados
discute liderança
no Campeonato
de Promoção

A equipa do Pico de Regalados
discute a liderança na série A do
Campeonato de Promoção, com
três vitórias em três jogos reali-
zados. Mas o equilíbrio está pa-
tente neste série, onde outros
clubes exibem excelentes resul-
tados como Freamunde e Lei-
xões. O Pico de Regalados soma
nove pontos e perfila-se como
um candidato à passagem para a
segunda fase nesta competição.
Ainda sem qualquer derrota está
a formação do Sandinenses, mas
com um jogo em atraso. Curio-
samente na próxima jornada as
duas equipas minhotas medem
forças entre si, com o Sandinen-
ses a receber a formação do Pico
de Regalados, enquanto o Mar-
tim joga em casa com o Pare-
des.
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TAEKWONDO
| Redacção | 

A secção de taekwondo do Gru-
po Desportivo de Prado esteve
em bom plano no Open de Va-
longo 2013, disputado no passa-
do fim-de-semana. O clube vila-
verdense competiu com cinco
atletas, tendo também sido cinco
as medalhas conquistadas. To-
dos os atletas participantes do
GD Prado alcançaram o pódio
na competição, nos seus esca-
lões, e contribuíram com os seus
resultados para que o clube con-
seguisse ainda ficar nos cinco
primeiros lugares da classifica-
ção colectiva final. Tiago Silva,
técnico e atleta do GD Prado, foi
o timoneiro do clube que acom-
panhou a equipa aos combates, e
salientou a garra de todos os
atletas em Valongo. “Temos uma
equipa ambiciosa que combate
com alma e garra, onde todos os

elementos conseguiram manter
os seus níveis de concentração
no máximo, dando o melhor em
cada combate, sendo que o re-
sultado de uma forma geral, é
bastante positivo”, referiu no ba-
lanço da prova. 

O treinador destacou, ainda, a
inexperiência de alguns atletas

que participaram pela primeira
vez numa competição de comba-
tes: “foram dois atletas ainda ju-
niores que fizeram parte da equi-
pa e pela primeira vez partici-
param numa competição desta
natureza. 

E estão de parabéns por terem
atingido os três primeiros luga-
res”, adiantou. Os resultados in-
dividuais dos atletas do GD Pra-
do foram os seguintes:

Eduardo Afonso ficou no 3.º
lugar no escalão de juniores
masculinos na categoria -69Kg;
Micaela Gomes ficou em 2.º lu-
gar  juniores femininos; Jorge
Silva terminou na segunda posi-
ção no escalão de sénior mascu-
lino na categoria -68Kg; José
Oliveira ficou em primeiro lugar
no escalão de sénior masculino
na categoria -74Kg; por último,
Ricardo Gomes ficou em segun-
do lugar no escalão de sénior
masculino na categoria -80Kg.

Atletas do Prado brilham
no Open de Valongo 2013
A EQUIPA DE TAEKWONDO do Grupo Desportivo de Prado esteve em des-
taque no Open de Valongo 2013. Os cinco atletas em prova subiram todos ao
pódio, arrecadando cinco medalhas para o clube vilaverdense.

DR

Atletas de taekwondo do GD Prado, com José Oliveira com a taça de 1.º lugar, foi liderada na prova em Valongo pelo técnico Tiago Silva

José Oliveira foi o atleta do
GD Prado em maior desta-
que na prova em Valongo
ao conquistar a taça do
1.º lugar no escalão de
sénior categoria -74Kg.
Os outros atletas do clube
participantes: Eduardo
Afonso (-69Kg), Micaela
Gomes (+69 Kg), Jorge
Silva (-68Kg) e Ricardo
Gomes (-80Kg).

Basquetebol
FAC derrotou GD André Soares (77-73) 
no arranque da I Divisão Nacional

Foi um início positivo do campeonato nacional da 1.ª Divisão para o em-
blema famalicense. Na primeira jornada, o FAC/Crédito Agrícola deslo-
cou-se a Dume (Braga) para defrontar o GD André Soares e triunfou por
77-73. Num bom jogo de basquetebol, a equipa orientada por André Sá
começou  bem o encontro e no final dos primeiros dez minutos vencia por
27-21. No segundo período, continuou o encontro equilibrado e terminou
com por 45-42 para o GDAS. O intervalo não fez bem aos atletas do FAC
que tiveram no terceiro período difícil, com um parcial favorável, de
21-13, para o GD André Soares, reequilibrando o marcador em  58-63. No
último período o jogo foi emotivo  e na entrada do minuto final registava-
se um empate a 72 pontos. Mas a linha de lance livre acabou por decidir a
vitória do FAC. Em termos individuais, destaque para a soberba exibição
de Jó que marcou 42 pontos. Na segunda jornada,  no dia 9 de Novembro,
O FAC recebe a equipa do Guifões B. Entretanto, o FAC já foi afastado da
Taça de Portugal, ao perder no Porto, frente ao Vasco da Gama, por 79-52,
em jogo da segunda eliminatória.

Badminton
Famalicense Sónia Gonçalves 
atingiu quartos-de-final em Israel
Sónia Gonçalves, atleta fa-
malicense, alcançou, em
Israel, o seu melhor resul-
tado internacional como
atleta sénior, ao qualifi-
car-se para os quartos-de-
final do 'Hatzor Internatio-
nal 2013' que se disputou
na cidade israelita com o
mesmo nome. 
A atleta minhota venceu a
atleta israelita Yana Molodezki, por 21-13/21-6, na primeira ronda, e nos
‘quartos’ defrontou a primeira cabeça-de-série do torneio, a russa Olga
Golovanova, perdendo por 14-21/10-21. Com os pontos conquistados
nesta prova, cotado com ‘International series’, a atleta do Famalicense vai
subir para um lugar perto do 350 mundial.
A próxima prova da Sónia Gonçalves é o apuramento zonal para a segun-
da jornada do circuito nacional que se vai realizar em Espinho, já na pró-
xima semana. Depois, de 7 a 10 de Novembro, volta ao circuito mundial,
desta vez, em Marrocos.

!modalidades

DR

Equipa de basquetebol do Famalicense Atlético Clube 2013/2014

DR

Sónia Gonçalves

Publicidade
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MONTANHISMO
| Miguel Machado | 

Osvaldo Oliveira, Manuel Mar-
tins e João Paulo, três membros
do Clube de Montanhismo de
Braga, conquistaram o cume da
Torrecerredo, também conheci-
do por tecto dos Picos da Euro-
pa, com 2648 metros de altitude,
localizado no norte de Espanha,
pertencente à parte central da
Cordilheira Cantábrica.  

Numa jornada marcada pelas
adversidades do terreno, ventos
fortes e pela agressividade dos
desníveis contantes, a proeza do
trio bracarense foi atingida, no
passado dia 26 de Outubro,
exactamente às 12.12 horas lo-
cais (11.12 em Portugal), ele-
vando “com orgulho” a bandeira

do município da cidade de Bra-
ga, e do clube, bem no alto do
cume da Torrecerredo, que está
encravado no Maciço Central
dos Picos de Europa, ou Maciço
de Urrieles, na divisória das pro-
víncias de Astúrias e León. 

Este é um dos cumes mais de-
sejados por todos os montanhis-
tas, que caminham pelos Picos
da Europa. Refira-se que é a
mais alta montanha da Cordi-
lheira Cantábrica e de todo o no-
roeste da Península Ibérica.

Foi mais um desafio cumprido,
com sucesso, pelos atletas do
Clube de Montanhismo de Bra-
ga, que já pensam no próximo:
cume da Aconcágua, na Argenti-
na (cerca de sete mil metros de
altura). 

Depois de terem percorrido al-

gumas montanhas e cumes das
mais emblemáticos a nível mun-
dial, como são o exemplo do Ki-
limanjaro, na Tanzânia, o Monte
Branco, nos Alpes franceses, o
Pico Aneto e o Monte Perdido,
nos Pirinéus, o Jebel Toubkal,
em Marrocos, o Monte McKin-
ley, no Alasca, o Aconcágua, na
Argentina, o Elbrus, na Rússia, a
Torrecerredo surge como mais
uma conquista bem sucedida por
parte de elementos do Clube de
Montanhismo de Braga. Foi,
aliás, êxito para esta instituição,
ainda jovem, mas que se pro-
põem continuar na senda da con-
quista de cumes, procurando le-
var cada vez mais alto as ban-
deiras do Clube de Montanhis-
mo de Braga, de Portugal e da
nossa cidade de Braga.

Bracarenses conquistam
cume dos Picos da Europa
TRÊS ATLETAS do Clube de Montanhismo de Braga cumpriram o objectivo
de atingir o ‘tecto’ dos Picos da Europa (Espanha). Osvaldo Oliveira, Manuel
Martins e João Paulo conquistaram o cume da Torrecerredo (2648 metros).

DR

Atletas do Clube de Montanhismo de Braga exibem, com orgulho, as bandeiras do clube e município de Braga no cume da Torrecerredo

A próxima aventura dos
três montanhistas braca-
renses é escalar o mítico
cume do Aconcágua,
na Argentina, que fica
localizado nos Andes
argentinos, com uma
altitude de 6.960,8  mil
metros, o ponto mais alto
das Américas e de todo
o Hemisfério Sul.

DR

Os três montanhistas bracarenses que cumpriram a proeza 

Hóquei em patins
Equipa de sub-15 do HC Braga participa
no torneio europeu em Barceona 

A equipa de iniciados  sub-15 do Hóquei Clube de Braga/SABSEG partici-
pa no torneio europeu de Villanova (Barcelona), onde estarão presentes
três equipas portuguesas, quatro italianas, cinco espanholas, duas fran-
cesas, uma suíça e uma austríaca. As outras formações lusas são do Spor-
ting e Paço d’Arcos. Competição começa hoje e decorre até domingo.

Rugby
Braga Rugby em intensa actividade 
desde os sub-08 ao escalão feminino
No domingo
passado a equi-
pa feminina do
Braga Rugby
competiu, em
Braga, para
2.ª jornada do
Torneio Inter-
regional Nor-
te/centro. Com
11 equipas pre-
sentes, no rel-
vado do Parque
Desportivo da Morreira, a equipa feminina do Braga Rugby alcançou o
sexto lugar final.
Classificação Final: 1.º Bairrada; 2.º Sport; 3.º CRAV; 4.º Agraria de Coim-
bra; 5.º Tondela; 6.º Braga Rugby, 7.º Agraria B; 8.º Lousã; 9.º Bairrada B;
10.º Famalicão; 11.º Aveiro.
No sábado, a equipa feminina desloca-se à Lousã para disputar a terceira
jornada desta competição.
Quanto aos sub-14 deslocaram-se a Arcos de Valdevez, que recebeu a
1.ª jornada do Torneio de Inverno, organizado pela Associação de Rugby
do Norte. Prova contou com a participação de 15 equipas em representa-
ção de nove clubes. Com  duas vitórias e duas derrotas,!os gladiadores
bracarenses alcançaram o 11.º lugar num torneio que foi vencido pela
Agrária de Coimbra. Jogarão pelo Braga Rugby: André, Tomás, Tiago, Bru-
no, Henrique, Gonçalo, Luis, Afonso e Rafael.
No sábado passado, o Braga Rugby deslocou ao Porto mais de duas deze-
nas dos seus atletas mais novos, dos escalões sub-8, sub-10 e sub-12, pa-
ra participarem no convívio nacional organizado pela Associação de Rug-
by do Norte. Neste convívio estiveram presentes mais de 300 jovens e os
jovens gladiadores bracarenses deram espectáculo.

Para estágio em Lisboa
Gladiadores bracarenses chamados 
às selecções inter-regionais
Os atletas do Braga Rugby, Ricardo Sousa e Francisco Macedo dos esca-
lões sub-16 e sub-18, respectivamente, foram convocados para integra-
rem a selecção Inter-Regional Norte/Centro, que no próximo sábado, irá
participar num torneio, em Lisboa, com mais duas selecções regionais, de
Lisboa e do Sul. Estas selecções regionais são a ante-câmara para a selec-
ção nacional, sendo que este torneio está integrado nos trabalhos!de ob-
servação e detecção de novos talentos pelos responsáveis nacionais.

!modalidades
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Equipa de iniciados (sub-15) do Hóquei Clube de Braga

DR

Jovens do Braga Rugby em acção
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T2 na Sé. 
Excelente estado. 

Com elevador 
e garagem individual.

4775 - 60.000�€

NOVIDADE
Loja c/ 150 m2, em pleno Centro

Histórico, muito perto da Sé.
Parques de estacionamento 

na zona. 
Prédio remodelado recentemente.

2184 - SOB CONSULTA

ERA Santa Tecla
Rua Dr. Francisco Duarte, 106, loja 2 - 4715-018 Braga
bragasantatecla@era.pt - www.era.pt/bragasantatecla
t. 253 615 765

Terreno individual 
em Espinho 

c/ 825m2 p/construir 
em zona residencial.
4671 - 45.000�€

Loja perto da Estação. 
Com facilidade 

de acessos. 
Em bom estado.

4781 - 40.000�€

NOVIDADE

124.900!
ID: 123331023-169

APARTAMENTO T4 

junto ao Clube de Ténis e piscinas
180m2, garagem p/ 2 viaturas, localização excelente

S. Victor | Braga

274.900!
ID: 123331024-108

MORADIA INDIVIDUAL TÉRREA 

C/ piscina semi-nova 3 suites, 820m2 de lote, 
acabamentos de luxo

Palmeira | Braga

Move
AMI: 8968

253 059 760
www.remax.pt/move

(Antiga BRACALÂNDIA - Campos da Rodovia)

www.facebook.com/RemaxMovePortugal

NOVO PREÇO
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AMI 9867

Rua Andrade Corvo, n.º 210
BRAGA - CENTRO
tlf. 253 041 539

www.imoretoma.pt

A SUA IMOBILIÁRIA DE CONFIANÇA

Moradia T4 Panoias
Excelentes acabamentos,

confortável e prática.

159.500! tlf./fax 253 272155 • tlm. 93 7041329    
saserino@hotmail.com Junto ao L.I. Nanotecnologia - Flats T1

para VENDA ou ARRENDAMENTO - Totalmente equipados

VENDAS
T1+1 Cividade, 70m2, elevador ...............49,000!
T2+1 Enguardas, garagem.........................62,500!
T2+1 Cónega, terraço...................................58,500!
T3 São Victor, varandão,gar.ind................65,000!
T3 S. Lázaro, remod, 2 garg.......................75,000!
T3 Rua dos Barbosas, gag. .........................75,000!
T3 Areal, remod, gar. ind .............................79,900!
T3 São Victor, terraço, gar. ind.................80,000!
T3 Dúplex, S. Vicente, gar. ind....................85,000!
T3 Ferreiros, gargem 2 carros.................89,000!
Moradia T4, Ferreiros....................................98,000!
T3 Dúplex, Carandá, terraço. ..................100,000!
T3 Sé, financiamento 100%....................100,000!
T3 Av. João XX1, remodelado. ...............102,000!
T3 São Lázaro, remodelado, gar. Ind ..105,000!
T3 Amarela, como novo.............................109,000!
T3 Tadim, novo ...............................................115,000!

Rua dos Barbosas, 4 - 4715-267 Braga

www.inomi.pt
geral@inomi.pt

960 050 509 • 253 270 853

Projectos de Arquitectura, Engenharia
e respectivo licenciamento

Construção/Restauros 

Acompanhamento de obra

Especialistas em Domótica
e Energias Renováveis 

Aconselhamento: técnico, 
na aplicação e escolha de materiais,

consultoria imobiliária

CASA PRONTA A PARTIR
DE 85.000!

Durma descansado, deixe 
a construção da sua casa 
na mão de profissionais... 

96.9060901 

inovsale@gmail.com 

MORADIA INDIV.
T4+2

S. PEDRO D´ESTE
Lote c/ 620 m2, sala
comum, anexo c/coz.
rústica toda equipada,
jardins, gar. exterior,
alpendre c/ churr.,

lavandaria, poço, árvores
de fruto, excelente

exposição solar.
(Ref.ª M490)
270.000,00

SE TEM 
APARTAMENTOS 

OU MORADIAS PARA
VENDA OU 

ARRENDAMENTO
CONTACTE-NOS.

TEMOS CLIENTES 
EM CARTEIRA.

Área de 
implantação 
de 875 m".

Possibilidade 
de cave, r/chão

+ 3 pisos. 
(Ref.ª PA214)

ARMAZÉM EPAC
MERCADO MUNICIPAL – S. VICENTE

MORADIA BANDA
QT.ª DAS OLIVEIRAS
Tipologia T3 com grande

suite, equipada com
aquec. central, asp.,

alarme, som ambiente,
recuperador, portões

eléctricos, pré-instalação
de ar condicionado.

Possibilidade de permuta
e de escolha 

de acabamentos 
195.000!

(ref. M491)

ANDAR MOR. GAVETO - FERREIROS
Tipo T3, garagem individual com acesso directo,
quintal com churrasqueira, cozinha com placa,
forno, exaustor. C/novo c/ poss. de permuta.

(Ref: AM445)                          107,500! 



• FESTAS DE EMPRESA
• CASAMENTOS 
• BAPTIZADOS • REUNIÕES
• QUALQUER TIPO DE EVENTOS

QUINTA DAS ROSAS
Faça as suas Reservas através do tlf.  253 673 670 • tlm. 917 512 974

www.palace.com.pt • E-mail: info@palace.com.pt
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Moradia V5 – Tenões
C/ Piscina

Arquitectura moderna, 1 suite 
+ 4 quartos, 6 roupeiros, aquec., 

ar cond., som, alarme, salão de festas.
Possibilidade de permuta.

Tlm. 913 864 393

ARMAZÉM CENTRO
E atividades industriais, com 600m2
cobertos, 5m pé direito, 350m2 de
logradouro fechado, inclui também 

5 gar. ind. com acesso direto, na Rua
Francisco Machado Owen. 

150.000! Possibilidade de permuta.
Tlm. 969 060 901

ARRENDAMOS

VENDEMOS

T1 Ed. Eiffel c/elect.  c/cond.  . . .190!
T1 Fraião  l.garag.  . . . . . . . . . . .250!
T1 Mobil. Lamaçães, c/cond.  . . .265!
T1 Mobil. U. Minho c/cond. . . . . .250!
T2 Fraião c/electrd. g. ind.  . . . . .350!
T2 Mobilado Centro . . . . . . . . . . .300!
T1+1 Areal c/cond.  . . . . . . . . . .225!
T3 Areal c/cond.  . . . . . . . . . . . . .200!
T3 Maximinos c/ele. c/cond. . . . .300!
T3 Areal c/elect aq.cent c/cond.  .300!
T3 Carandá c/cond. . . . . . . . . . . .265!
T3 Mob. S. Vicente c/cond. . . . . .330!
Vivenda Alivio – Nova  . . . . . . . . .600!

Av. João XXI, 695, 1.º, sala 9 - 4710 Braga
www.leonidiaazevedo.imokapa.com

LICENÇA 5421 - AMI

VIVENDA BANDA ALÍVIO
Como Nova. Aquecimento Central

completo. Garagem para 4 viaturas.
Excelentes acabamentos. Visite

Preço: 135.000!
T2 ZONA PACHANCHO

Usado c/ novo, varandas, 3 roup., lareira
c/ recup. de calor. Garagem Individual.

Excelentes áreas.  70.000,00!

253 612 621 
965 809 240 
916 620 993

LOTE INDIVIDUAL
Com 1100m2 em S. Pedro

d'Este, junto à variante 
do Fôjo, solarengo, ótimos

acessos e vizinhança...
Oportunidade - 87.500!
Tlm. 969 060 901

ARRENDO
T1 c/ garagem individual

Sta Justa - !220
T2 c/ electrodomésticos,

1 roupeiro e varanda, gar. ind.
Prox. da Makro !270

T3 c/ lugar de garagem
e varanda. S.Vicente !250
Sótão tipo T1 c/ electrod.
e móveis para 1 pessoa.

Maximinos !170 

Favor ligar para o
tlm. 927 562 704

Apartamento T3
NOVO - NOGUEIRÓ
Cozinha em faia, pav. em

parquê, lareira, pré aquec., 
5 roupeiros, gar. fechada.

105.000,00!
Tlm. 966 037 273

ARRENDA-SE
T3 MAXIMINOS

Com eletrodomésticos - 300!
T2 MOB. CENTRO

300!
Contactos: 965 809 240 

916 620 993

!!! DINHEIRO JÁ !!!

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

TODO TIPO DE CRÉDITOS
REDUZA ATÉ 70% AS PRESTAÇÕES

MESMO COM PROBLEMAS BANCÁRIOS

INVESTIMENTOS EM DINHEIRO NA HORA SOBRE:
IMOBILIÁRIO: Casas, terrenos, quintas, apartamentos, lojas, pavilhões...

AUTOMÓVEIS: Compra, Venda e Importação.
OURO, PRATA: Compra e Venda.

PENHORISTA: Ouro, Prata e Obras de Arte
RECEBA DINHEIRO PELOS SEUS BENS, SEM VENDER!

Casa de Penhores.

•••MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO•••

STATUSMONEY: Rua dos Barbosas, 27, Braga
Ligue já: 962 655 327 ou 253 615 311 • statusmoneylda@gmail.com

COMPRO
IMÓVEIS
NA ZONA DE BRAGA
Tlm. 925 978 850

URGENTE!!!
Empresa aberta recentemente em Braga 

NECESSITA DE 5 PESSOAS
Vários departamentos - Entrada imediata (M/F)

- Não é necessária experiência, formação a cargo da empresa.

Tlf. 253 062 385

Irmãos Oliveira Moreira
Med. Imo. Lda.

Rua Padre António Vieira, n.º 109, r/c
BRAGA - Telef. 253 617 065
Tlm. 911 514 067  (AMI 5321)

ARRENDA
T2 MOBILADO

Em frente à Makro, cozinha nova,
totalmente equipada c/ frigorífico,
placa, forno, exaustor, máquina de
lavar roupa, despensa, tetos falsos

com iluminação LED, estores elétricos,
cortinas, 2 wc´s, 3 roupeiros,

2 varandas, lareira e gar. individual,
um quarto com cama de casal,
outro c/ duas camas de solteiro.
Renda: 400! - Cond. incl.

T1 MOBILADO
Rua Qt.ª da Armada, a 1.000 mts da
U. do Minho, c/ 72 m2 de área útil,

cozinha, sala, quarto, despensa,
2 roupeiros, cama de casal,

cortinados, 2 sofás, mesa de sala com
4 cadeiras, gar. individual.

Renda: 315! - Cond. incl.

Apartamentos com e sem
mobília e áreas comerciais.

CONSULTE-NOS

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

ARRENDA-SE EM LAMAÇÃES:
T1 MOBILADO 

Com garagem individual. Cozinha equipada 
com frigorífico, placa do fogão, exaustor, esquentador.

Perto do Hotel de Lamaçães.
300! com condomínio incluído 

TULHAS
Soc. Med. Imobiliária, Lda.

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

AMI 1528 • www.tulhas.com

T1 Ferreiros C/ cond.  . . . . . . . . . . . . .170!
T1 Correio Minho . . . . . . . . . . . . . . . .185!
T1 Mobilado Nogueiró c/cond.  . . . . .230!
T4 Escola Dn Maria c/ cond.  . . . . . . .290!
T1 Lamaçães c/cond.  . . . . . . . . . . . . .200!
T0 Av.ª Central ao lado CGD . . . . . . .200!
T2 Gualtar Tipo casa  . . . . . . . . . . . . .200!
T1+1 Bragajav c/cond.  . . . . . . . . . . .200!
T2 Ferreiros  c/cond.  . . . . . . . . . . . . .215!
T3 Lomar c/ cond.  . . . . . . . . . . . . . . .250!
T1 Bragaparque Mob c/cond.  . . . . . .295!
T2+1 S.Vicente c/cond.  . . . . . . . . . . .250!
T2 Maximinos c/cond.  . . . . . . . . . . . .250!
T3 Ponte Pedrinha c/cond.  . . . . . . . .275!
T3 S.Vicente c/condomínio  . . . . . . . .275!
T2 Mobilado Bragaparque  . . . . . . . .325!

ARRENDA-SE

PRECISA-SE PARA RESTAURANTE:
1 GERENTE P/ RESTAURANTE
C/EXPERÊNCIA PROFISSIONAL 

QUE FALE FRANÇÊS;
1 PIZZEIRO C/ EXPERÊNCIA

EM SNACK-BAR QUE FALE FRANÇÊS;
1 EMPREGADO(A) DE MESA 

EM PART-TIME
Contatar o N.º 935852989

ou 33661733909

ALUGO T1
Braga Parque, mobilado, 

cozinha equip. c/ máquina 
de lavar e secar roupa,
aquec. central, gar. ind. 

260!
Tlm. 925 989 156

PRECISA-SE - URGENTE
Empregada doméstica
2 vezes por semana - 2 horas.

Sábado + Domingo - Manhã.

Exige-se referências. 

Com carta de condução.

porta11geral@gmail.com

Predial Bracarense
AMI-3079

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

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

Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

ARRENDAMENTOS
ESCRITÓRIO - centro da cidade, como Novo,
4 salas, ar cond., elev., 2 wc ......................750!
LOJA - 500m2, centro cidade ....................550!
T1 Qta da Armada - lareira, varanda, roupeiro,
placa  e garagem ........................................240!
T3 Av. João XXI - todo mobilado e equipado
c/ muita qualidade ......................................400!
T4 Couteiro - garagem ..............................280!
T3 Couteiro - c/2 gar(3 carros) pisos madeira,ar
cond., var. vistas..........................................400!
T4 Couteiro - mobilado e equip, gar pisos
madeira, varanda ........................................295!
LOJAS - Av. Porf da Silva, várias áreas, desde
80 a 300m2 ................................................visite
LOJA - Couteiro, 90m ................................250!
LOJA - Galerias do bingo, 40m ................250!

OPORTUNIDADES
T2+2 - (Sra-a-Branca), com boas áreas e vis-
tas, Bom para restauro ..........................56 000!

RESTAURANTE/CAFÉ
Bom negócio, bem equipado e em local
priveligiado. Tem take away e  pode funcionar
também  como churrasqueira. 
Passa-se por bom preço.

PRECISA-SE
CABELEIREIRA/O

Tlm. 918 755 796



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

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

AUDI A4 1.9 TDI AVANT 130CV - PRATA - AC. AUTO, ABS, JE, VE, FC, FN, XENON, T. ABRIR ELEC. . . . . 10/2001
FORD FIESTA 1.4 I 80CV - CINZA - AC, ABS, VE, FC, FN, DA, JE, R.CD´S, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
OPEL ASTRA 1.7D TURBO INTERCOOLER - CINZA - T. ABRIR, FN, DA, RC, VE, ESP. ELEC.,
JE, ETC. - 1500!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
FORD FOCUS SW 1.6 TDCI TITANIUM - PRATA - AC, ABS, JE, FN, VE, DA, CRUISE CONTROL  . 10/2008
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140CV - PRETA - ABS, AC. AUTO.,ESP., VE, DA, FC, ALARME, XENON . .12/2004
HONDA CIVIC 1.4I - VERDE - AC, VE, FC, DA, T. ABRIR, JE, FN, ETC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1750!
VW GOLF IV 1.4 CONF - VERDE - JE, VE, FC, DA, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1998
SEAT LEON 1.4 CONFORTLINE - PRETO - AC, VE, FC, DA, JE, ABS, EPC, FN, SISTEMA GPL  . . . . .2002
MITSUBISCHI SPACE STAR - AC, ABS, DA, VE, FC, ESP. ELECT., ETC, SISTEMA GPL  . . . . . . . . .12/2001
AUDI A3 1.6 SPORT - CINZA PRATA - AC AUT., ALARME, JE, VE, FC, DA ETC., SISTEMA GPL  . .12/1996
VOLVO S40 1.9D - CINZA PRATA - EST. PELE, AC, ABS, VE, JE, DA, FC, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
ROVER 45 CON. - AZUL - ABS, AC, DA, FC, VE, JE, ETC., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/2001
VOLVO 460 - CINZA - AC, ABS, VE, FC, JE, TA, FN, 1.350!, SISTEMA GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
TOYOTA COROLLA  1.3 LUNA - PRETO, SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
PEUGEOT 106 1.5D OPEN - AZUL VE, FC, FN, BANCOS DESPORTIVOS, ETC..  . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
OPEL ASTRA 1.4 SELECTION - CINZA AC, ABS, JE, ESP., VE, RCD, LIVRO REVISÕES,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS - CINZA AC, ABS, CT, JE, VE, FC, FN, ESP. PELE, SISTEMA GPL  . . . .2001 
R. CLIO 1.2 AUTENTIQUE - CINZA ABS, VE, FC, JE, etc., SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
NISSAN ALMERA 1.5 COMFORT - PRETO AC, ABS, VE, FC, FN, DA, ESP. ELE., JE,ETC.,
SISTEMA GPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

COMERCIAIS
IVECO DAILY 35-C12 HPI 116CV - C/ FRIO/CONGELAÇÃO, C/ IVA DEDUTÍVEL
MERCEDES VITO 108D - BRANCA - 1 SÓ REGISTO - 150.000Kms.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998
NISSAN ALMERA 2.2 DI 110CV - PRETA - AC, VE, FC, DA, ETC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
SKODA FELÍCIA 1.9D - CINZA PRATA - AC, VE, DA, ETC - BARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/1999
CITROEN JUMPER 2.8 HDI 127CV - CABINE DUPLA - 6.500! - IVA DEDITÍVEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
HYUNDAI H1 2.5 TDI INTECOOLER - BRANCA - IVE, FC, DA - 2.950! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
TOYOTA DYNA M - 35-35 D4D - BRANCA - IVA DEDUTÍVEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/2006
MERECEDES VITO 110D - BRANCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08/1998
MAZDA 8 MZ - CD 1.4 HDI CONFORT - CINZA PRATA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/2066
HYUNDAI H100 2.5 D - CINZA PRATA - 2.750!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
FORD TRANSIT 2.400 TDCI 140CV TA 3 - BRANCA - CAIXA DE 6 VELOCIDADES, ETC.  . . . . . . . .10/2005
HYUNDAI 1.5 CRDI PLAY - BRANCO - AC, VE, FC, DA, ABS, ESP., ETC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2005
OPEL CORSA 1.3 CDTI - BRANCA - AC, ABS, VE, FC, DA, IVA DEDUT., LIVRO DE REV. - 6.700!.  . . .2006
CITROEN C3 1.4 HDI - BRANCO - AC, CB, ABS, DA, FC, VE, FN, LIVRO REV., IVA DED..  . . . . . . . . . .2007
RENAULT MASTER 2.5 DCI - CABINE TRIPLA 9 LUG. - BRANCA - IVA DEDUTÍVEL + LIVRO REV.  . .2007
HYNDAI H1 TURBO INTERCOOLER - PRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001

COM OUTRAS VIATURAS EM STOCK
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Rua de Mazagão, 78 – 4705-074 Aveleda BRG Telefone: 253 670 663 
Fax: 253 674 212 - E-Mail: geral@coteq.pt | facebook.coteq.pt

WWW.COTEQ.PT

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

HONDA CIVIC 1.3 DSI 
I-VTEC 115CV HYBRIDO

SMART FOR TWO 1.0 MHD
71 CV PULSE 

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
CR 140CV HIGHLINE

Nacional 2006 Hibrido 115cv
7,990! 

Nacional 2011 1.0 MHD 71cv Pulse
Cx Auto + Pat. no Volante, USB - 8,990!

Nacional 2009 - FULL Extras, GPS Ecrã
Táctil, Xenon, Pele Bluetooth 19,990! 

AUDI A4 AVANT 1.9 TDI
130CV S-LINE

FIAT PUNTO EVO 1.3 MULTIJET
95CV SPORT

VW GOLF VI VARIANT 1.6 TDI
105CV CONFORTLINE

2003, Versão S-Line
10.500! 

Nacional 2010 - Start&Stop
95cv 11.000!

Nacional 2009
Motor de 105cv - 16,990!

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Av Sequeira nº167 R/C - 4705-629 braga 

253 628 437 
932 302 332

11.000! 7.000!

4.500! 12.000!

BMW 320D 150cv 
2002

Lexus IS200 
2002

bmw 530d 
2000 

toyota avensis 1.6vvti
2001

BRASCAR
Automóveis

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

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

www.autostandcorreia.pt • geral@autostandcorreia.pt

CAMPANHA DE PREÇOS BAIXOS

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

VIATURAS PROVENIENTES 
DE RETOMA

RENAULT LAGUNA BREAK
1.6 PREVILEGE - 2001

C/Extras • Nacional • Preço: 2.490!

JAGUAR XJ8 3.5 V8 - 2004
GPL/Gasolina• c/t/extras 

• Nacional
Preço: 22.500!

RENAULT LAGUNA BREAK 
2.0 DCI (150cv)

2010 • Dinamique S • c/t/extras + GPS 
• Nacional

Preço: 17.900!

BMW Z3 2.8 COUPÉ
1998 • C/t/ extras • Preço: 14.950!

MG 1.4i ZS - 2004
C/t/ extras + GPL • Preço 6.900!

MERCEDES 280 SE - 1981
C/ M/ Extras • Muito bom estado

Preço: 9.500!
Viatura de Colecção

LANCIA YPSILON 1.2
LUSSO - 2005
C/Extras • Nacional

Preço: 4.250!

MERCEDES SL500
AMG - 1997

C/t/extras • C/ novo • 72000Kms
Preço: 22.500!

PORSCHE 911 (996)
CARRERA 4 - 1999

C/t/ extras • Nacional
Preço: 31.900!

FIAT SEICENTO 1.2 SPORT 
(Versão Abarth) 

2003 • NACIONAL 
• 11.000Kms • Preço: 5.350!

JEEP FORD KUGA 
2.0 TDCI TITANIUM

12/2010 • 38.500Kms • Nacional 
• M. Extras • Preço: 22.900!

BMW 735 IL - 1991
C/t/extras• Nacional • Mt. bom estado

Preço: 6.900!

MERCEDES 190E - 23 16V
1986 • T. extras • Estado c/ novo

Preço: 13.250! - Viatura de Colecção

LANCIA DELTA 1.6 MJET 
PLATINIUM - 2009

C/t/extras • Nacional • C/ garantia 
Preço: 15.900!

AUTO STAND CORREIA



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

Tlf./Fax 253 627 593 - 916 137 893 - 919 657 621
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Grande cientista, espiritualista e curandeiro, descendente de uma antiga
família com poderes absolutos, magia negra e branca e feitiços do mal. 

Coordenador dos impérios do mal há muitos anos; conhecedor de casos 
desesperados, ajuda a resolver qualquer problema grande ou de difícil

solução, com rapidez, eficácia e sabedoria, em curtos prazos, por exemplo:
amor,  insucesso, depressão, saúde, negócios, justiça, impotência sexual,

maus-olhados, inveja, doenças, alcoolismo e tabaco, arranja e matem
emprego, afasta e aproxima amados com rapidez total, lê a sorte, 

dá previsão da vida, faz saber o passado, presente e futuro 
pelo bom espírito e forte talismã. 

Faz trabalhos à distância. Resultados seguros e eficazes.

Consultas das 08h30 às 21h30, de segunda a sábado, marcando por telefone ou carta.
AJUDO A RESOLVER O SEU PROBLEMA EM 15 DIAS

Tlf. 253 261 998 | 915 750 131
Rua Fonte do Mundo n.º 45, 4.º Dt.º - S. Vicente, 4700-383 Braga

ASTRÓLOGO - MESTRE - ESPIRITUALISTA

MÁRIO

PROF. SOARES
NÃO HÁ PROBLEMA SEM SOLUÇÃO

Ajudo a resolver todo tipo de problemas, negócios,
amor, espirituais, 3 dias aproximar ou afastar, 

mau olhado, invejas, emprego. 
Consulta pessoalmente ou à distância. C/ honestidade

Tlm. 966 623 462 - 914 915 310

Largo Senhor dos Aflitos, 44, 3.º - BRAGA

ASTRO    ÁFRICA

BRAGA
RECONCILIAÇÃO DE CASAIS
Correspondência: Praça das Fontaínhas, n.º 2 - 5.º Esq.º - 4700-382 BRAGA

Se tem problemas com o/a companheiro 
que se quer afastar ou o/a deixar?

Quer arranjar ou manter o emprego?
Se sente bloqueios e azares e não consegue 

levar a vida para a frente?
Seja qual for o seu problema, ligue:

918 680 658 • 961 834 489 • 253 165 448
Trabalho - Amor (amarrações, separação ou desentendimentos)

Problemas familiares, espirituais, inveja e maus-olhados).
Atracção de clientes para o negócio, etc.

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 588125576 A Tempo Completo, com experiência em Cortinados Vila Verde
Modelista 588127031 A Tempo Completo, com experiência em Tecidos Braga
Desenhador 588136070 A Tempo Completo Braga
Costureira 588152990 A Tempo Completo, com experiência em todas as Máquinas Póvoa de Lanhoso
Carpinteiro Limpos 588161921 A Tempo Completo, com experiência Braga
Vendedor 588162773 A Tempo Completo, com experiência Braga
Cabeleireiro(a) 588171394 A Tempo Completo, com experiência Braga
Canalizador 588172794 A Tempo Completo, com experiência Amares
Frezador 588172813 A Tempo Completo, com experiência Braga
Cabeleireiro(a) 588172857 A Tempo Completo, com experiência Vieira do Minho
Tratorista 588176073 A Tempo Completo, com experiência Vila Verde
Serralheiro Civil 588188243 A Tempo Completo, com experiência Braga
Costureira 588193136 A Tempo Completo, com experiência Braga
Soldador 588196322 A Tempo Completo, com experiência Braga
Torneiro Mecânico 588196394 A Tempo Completo, com experiência Braga
Operador controlo 
de Exploração 
de Telecomunicações 588143172 Porto

Nome
da Profissão

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

Nome da Freguesia/
/Concelho a que respeita

o Posto Trabalho a 
ser preenchido

OFERTA DE EMPREGO

Organizado(a) e com espírito de equipa. Fluente em Francês escrito 
e oral (fator eliminatório).
Amplitude Horária: de segunda a sábado, das 7H00 às 22H00.

MATEMÁTICA • FÍSICA
• BIOLOGIA • QUÍMICA

Português, Línguas, Explicações, Preparação para Exame, 
a todos os níveis por professores seleccionados.

Acompanhamento do 1.º ao 9.º ano, bons preços...
Centro de estudos P. Braga, Rua de S. Vicente, 22 - BRAGA

Contactos: 253 264 555 ou 931 741 321



MISSA DE 12.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO DE

HILÁRIO DE SOUSA
Sua família participa a todas as pessoas de suas

relações e amizade que manda celebrar Missa de
12.º aniversário de falecimento do seu ente querido,
Sr. HILÁRIO DE SOUSA, hoje, quinta-feira, 31 de
Outubro, pelas 18,30 horas na Igreja de S. Vítor.

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

Braga, 31 de Outubro de 2013 

As flores murcham,
As lágrimas secam,

Mas tu estás nos nossos corações.

A Família
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PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

ROSA COELHO 
DE BRITO

Seu Sogro, Cunhados, Sobrinhos (Xavier) e
demais família cumprem o doloroso dever de parti-
cipar a todas as pessoas de suas relações e ami-
zade o falecimento da sua ente querida, Sr.ª ROSA
COELHO DE BRITO.

Mais informam que o corpo da saudosa extinta
encontra-se exposto em câmara ardente, na Capela
de S. Sebastião, em Dume, onde hoje, quinta-feira,
pelas 17.00 horas será celebrada missa de corpo pre-
sente finda a qual irá a sepultar no cemitério local.

Antecipadamente agradecem a todos quantos
com a sua presença se dignem assistir às cerimónias
fúnebres da saudosa falecida.

A Missa de 7.º Dia será celebrada no dia 5 (terça-
-feira), pelas 19.30 horas na Igreja Paroquial de Dume.

Braga, 31 de Outubro de 2013
A FAMÍLIA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

ROSA COELHO 
DE BRITO

Seu Marido, Filhos e Nora cumprem o doloroso
dever de participar a todas as pessoas de suas
relações e amizade o falecimento da sua ente que-
rida, Sr.ª ROSA COELHO DE BRITO.

Mais informam que o corpo da saudosa extinta
encontra-se exposto em câmara ardente, na Capela
de S. Sebastião, em Dume, onde hoje, quinta-feira,
pelas 17.00 horas será celebrada missa de corpo pre-
sente finda a qual irá a sepultar no cemitério local.

Antecipadamente agradecem a todos quantos
com a sua presença se dignem assistir às cerimónias
fúnebres da saudosa falecida.

A Missa de 7.º Dia será celebrada no dia 5 (terça-
-feira), pelas 19.30 horas na Igreja Paroquial de Dume.

Braga, 31 de Outubro de 2013
A FAMÍLIA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

ROSA COELHO DE BRITO
A Gerência cumpre o doloroso dever de participar a todas

as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua
ente querida, Sr.ª ROSA COELHO DE BRITO, cunhada dos
sócios-gerentes desta empresa.

Mais informa que o corpo da saudosa extinta encontra-se
exposto em câmara ardente, na Capela de S. Sebastião, em
Dume, onde hoje, quinta-feira, pelas 17.00 horas, será cele-
brada missa de corpo presente finda a qual irá a sepultar no
cemitério local.

Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir às cerimónias fúnebres da saudosa
falecida.

A Missa de 7.º Dia será celebrada no dia 5 (terça-feira),
pelas 19.30 horas, na Igreja Paroquial de Dume.

Braga, 31 de Outubro de 2013
A GERÊNCIA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

ROSA COELHO DE BRITO
A Gerência cumpre o doloroso dever de participar a todas

as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua
ente querida, Sr.ª ROSA COELHO DE BRITO, esposa do sócio-
-gerente, Sr. Vicente Monteiro Xavier.

Mais informa que o corpo da saudosa extinta encontra-
-se exposto em câmara ardente, na Capela de S. Sebastião, em
Dume, onde hoje, quinta-feira, pelas 17.00 horas, será cele-
brada missa de corpo presente finda a qual irá a sepultar no
cemitério local.

Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir às cerimónias fúnebres da saudosa
falecida.

A Missa de 7.º Dia será celebrada no dia 5 (terça-feira),
pelas 19.30 horas, na Igreja Paroquial de Dume.

Braga, 31 de Outubro de 2013
A GERÊNCIA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

ROSA COELHO DE BRITO
A Gerência cumpre o doloroso dever de participar a todas

as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua
ente querida, Sr.ª ROSA COELHO DE BRITO, proprietária
desta empresa.

Mais informa que o corpo da saudosa extinta encontra-se
exposto em câmara ardente, na Capela de S. Sebastião, em
Dume, onde hoje, quinta-feira, pelas 17.00 horas será celebra-
da missa de corpo presente finda a qual irá a sepultar no
cemitério local.

Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir às cerimónias fúnebres da saudosa
falecida.

A Missa de 7.º Dia será celebrada no dia 5 (terça-feira),
pelas 19.30 horas, na Igreja Paroquial de Dume.

Braga, 31 de Outubro de 2013
A GERÊNCIA
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FUNERÁRIA INTERNACIONAL
(GRUPO E.F.G.)

...Consigo nos momentos mais difíceis...

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

Temos ao seu dispôr todo o género e gama de serviços,
sempre com os melhores preços do mercado:

PROTOCOLOS COM:

PACK FUNERAL 800�€

• CREMAÇÃO 
• TANATOPRAXIA / TANATOESTÉTICA
• SERVIÇOS PERSONALIZADOS 
• ACONSELHAMENTO CONTÍNUO
• ORÇAMENTOS GRATUITOS 
• FACILIDADES DE PAGAMENTO

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

• TRANSLADAÇÕES
INTERNACIONAIS
E NACIONAIS

FUNDO
SOCIAL
EMPRESAS 
MUNICIPAIS
DE BRAGA

Agora com serviço de florista:
BOUTIQUE FLOR - Av.ª João XXI, n.º 569 - tlm. 961 113 158

Viana do Castelo 
Deputado do PS sem garantias sobre
manutenção do emprego nos estaleiros 

O deputado socialista Jorge Fão afirmou ontem não ter recebido "qualquer garantia" da adminis-
tração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) sobre a manutenção dos 620 postos de
trabalho na subconcessão da empresa ao grupo Martifer.
Segundo o deputado, que ontem se reuniu com a administração dos estaleiros, qualquer garantia
sobre a manutenção do emprego estará, por sua vez, dependente da aceitação, pela Venezuela,
da construção de dois navios asfalteiros pelo grupo Martifer, vencedor do concurso de subconces-
são dos terrenos e infraestruturas dos ENVC.
“Não recebi garantias, nem nenhuma solução estabilizada para o processo de construção dos na-
vios, até porque uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Se houver construção dos
navios, haverá outro cenário para tratar o quadro de pessoal”, explicou Jorge Fão, eleito por Viana
do Castelo, à saída da empresa.
Esta encomenda da empresa de petróleos da Venezuela (PDVSA), por 128 milhões de euros, é a
única activa na carteira de encomendas dos ENVC. No entanto, segundo afirmou o deputado, após
estes contactos não está claro se aquela empresa aceitará que seja o subconcessionário dos esta-
leiros a continuar com a construção dos dois navios asfalteiros, cuja entrega está prevista para
2015.

Reforma do Estado
Governo quer iniciar processo 
para agregação de municípios
O Governo quer a agregação de municípios, como forma de continuação da reforma administrati-
va do território iniciada com as freguesias, segundo o guião com orientações para a reforma do
Estado ontem aprovado pelo Governo.
“Do ponto de vista territorial, e iniciado um novo ciclo autárquico, o Governo não deve deixar iso-
lada a reforma das freguesias, e deve abrir um diálogo com a Associação Nacional de Municípios”,
refere o documento.
O objectivo será a “instituição, de preferência, com o máximo consenso interpartidário possível,
de um processo de reforma dos municípios aberto e contínuo, que facilite e promova a sua agre-
gação”.
O Governo quer, também, “preparar novo processo de transferência de competências da Adminis-
tração Central para os municípios e as entidades intermunicipais”.
“Sem prejuízo de outras áreas a identificar (…), devem poder considerar-se transferências em
áreas como a educação, ainda sob responsabilidade central, serviços locais de saúde, contratos de
desenvolvimento e inclusão social, cultura, participação na rede de atendimento público dos ser-
viços do Estado, transportes e policiamento de trânsito onde se justifique”, adianta o guião.
De acordo com o documento apresentado pelo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, “este pro-

cesso de transferência de competências deverá procurar maximizar a eficiência e a coesão territo-
rial e implica a definição de regras de gestão e envelopes financeiros”.
Também a continuação da reorganização territorial dos serviços descentralizados da administra-
ção central é defendida, com o Governo a apontar para a conclusão e discussão do “estudo sobre
a racionalização de serviços e equipamentos do Estado pelo território, de modo a obter uma ma-
triz equilibrada e coerente nas reestruturações territoriais de funções públicas dos diferentes Mi-
nistérios, salvaguardando as características especiais dos territórios de baixa densidade”.
No âmbito do Ordenamento do Território, é preconizada a introdução de “mecanismos de maior
articulação, coordenação, transparência e eficiência através da concentração, no PDM [Plano Di-
retor Municipal], das orientações vinculativas sobre os privados, hoje dispersas por vários planos
especiais e setoriais”.
O fomento de “instrumentos de ordenamento do território intermunicipais, da classificação do
solo, dando impulso à reabilitação urbana, com preferência sobre a nova construção”, está tam-
bém defendida no guião a que o Governo deu o título ‘Um Estado Melhor’.

Manchester (Inglaterra)
Estudo revela que homens 
só entram na vida adulta aos 54 anos
Um estudo revela que os homens só entram na vida adulta aos 54 anos. O número, bastante pre-
ciso, foi revelado através de uma pesquisa realizada pelo Centro Crown Clinic, em Manchester,
onde o estudo mostra que, aos 40 anos, os homens ainda não deixaram para trás as suas insegu-
ranças juvenis. Segundo o jornal ‘The Telegraph’, o estudo - com mil homens - sugere que os ho-
mens levam mais tempo do que as gerações passadas para atingir este patamar, principalmente
por causa das pressões financeiras e da paternidade, pois dois terços dos bebés nascem de pais
com mais de 30 anos. O estudo afirma que os homens apenas se sentem “resolvidos e seguros”
com esta idade e isso deve-se às suas inseguranças, que não os deixam amadurecer mais jovens.
“Estamos a viver muito mais e, com os custos de vida a aumentar e a paternidade a ser adiada, os
homens levam, inevitavelmente, mais tempos para se sentirem resolvidos”, afirmou Asim Shah-
malak, da Crown Clinic. Sobre as inseguranças, o estudo revela que os homens têm medo de não
conseguir comprar a primeira casa, perder o cabelo e ficar desempregado.

!breves

OE2013
Segundo Orçamento Rectificativo 
aprovado na especialidade
A proposta de lei do segundo Orçamento Rectificativo, apresentado a 15 de Outubro, foi ontem
aprovada na especialidade, estando agendada a votação final global para sexta-feira em plená-
rio.
Os deputados da comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública acorda-
ram que, em vez do tradicional debate, os partidos que quisessem poderiam fazer uma interven-
ção inicial, procedendo-se posteriormente à votação do segundo Orçamento Retificativo, artigo a
artigo.
A segunda alteração ao orçamento para este ano foi apresentada menos de meio ano depois de o
Governo ter feito a primeira alteração na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional a qua-
tro normas do orçamento (entre elas a suspensão do subsídio de férias a trabalhadores em fun-
ções públicas e pensionistas) que deixaram um buraco nas contas na ordem dos 1.326 milhões de
euros.
No debate parlamentar na generalidade, que decorreu na semana passada, a ministra das Finan-
ças, Maria Luís Albuquerque explicou aos deputados que esta segunda alteração do orçamento
acontece porque as poupanças esperadas com a execução de fundos comunitários ficaram abaixo
do esperado, a receita com a concessão de portos passou a estar prevista para 2014 e foi revista
em baixa a receita contributiva para a Caixa Geral de Aposentações.
Do lado da despesa, foi preciso transferir mais dinheiro do orçamento para a Caixa Geral de Apo-
sentações para compensar a perda de receita contributiva, também foi necessário transferir mais
dinheiro para a União Europeia, devido aos reforços feitos no orçamento comunitário, e para a Se-
gurança Social, para cobrir maiores encargos com pensões.
Apesar destes factores a agravar as contas, Maria Luís Albuquerque garantiu que as contas do Es-
tado estão no bom caminho e que, para compensar estes desvios face às estimativas do primeiro
retificativo, o Governo já anunciou o regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e à Se-
gurança Social.
O Governo conta também com uma melhor receita fiscal que a esperada e menores encargos com
juros.

!nacional



Agenda

Cinemax | BRAGA SHOPPING

RAPTADAS 21h40; 5.ª-6.ª, 2ª-4ª: 14H30; 6ª-Sab: 00h20
RUSH - DUELO DE RIVAIS 17h50; Sab-Dom:19h30
DIANA 14h50 / 17h05 / 21h50; 6ª-Sab: 00h00; Sab-Dom: 19h15
ATAQUE AO PODER 14h40 / 21h40; 6ª-Sab: 00h20 
A GAIOLA DOURADA 17h25 / 19h15
GRAVIDADE II 15h00 / 17h00; 6ª-Sab: 23h55; Dom: 19h10
GRAVIDADE II (3D) 22h00
PLANO DE FUGA  15h00 / 17h00 /22h00; sexta e sábado: 23h55

LUSOMUNDO | BRAGA PARQUE

JUSTIN E A ESPADA DA CORAGEM SALA 1 - 11H10 (DOM); 14H50
GRAVIDADE 8 SALA 1 -  14H20, 17H40, 21H10, 00H25
THOR: O MUNDO DAS TREVAS SALA 3 - 13H15, 15H50, 18H40
THOR: O MUNDO DAS TREVAS (3D) SALA 3 - 21H30, 00H15
UMA BOA DOSE DE SEXO SALA 4 - 13H30, 16H10, 21H50, 00H30
PLANO DE FUGA SALA 5 - 13H00, 00H05; EXCP. 2.ª 15H40, 18H30 E 21H20
LES VEPRES SICILIENNE SALA 5 - 17H45
DÁ TEMPO AO TEMPO SALA 6 - 13H05, 16H00, 18H50, 21H40, 00H35
CARRIE SALA 7 -14H00, 16H30, 19H20, 22H10, 00H40
JOGO DE RISCO SALA 8 -  14H10, 16H40, 22H00, 00H25
A GAIOLA DOURADA SALA 8 - 19H00
RAPTADAS SALA 9 - 14H30, 21H00, 00H20
ROMEU E JULIETA SALA 9 - 18H00

TELEVISÃO
RTP 1

Publicidade

twitter.com/correiodominhofacebook.com/correiodominho

RTP 2 SIC TVI

CINEMA BRAGA

FARMÁCIAS

TELEFONES ÚTEIS

06:30 - Bom Dia Portugal
09:56 - Praça Da Alegria
12:13 - Os Nossos Dias
13:00 - Jornal Da Tarde
14:15 - Windeck
14:36 - Éramos Seis
15:17 - Portugal No Coração
18:00 - Portugal Em Direto
19:08 - O Preço Certo
20:00 - Telejornal
21:10 - Bem-vindos A Beirais
22:05 - Quem Quer Ser Milionário
23:14 - 5 Para A Meia-noite

07:00 - Zig Zag
15:10 - Predadoras
15:32 - Iniciativa
15:34 - À Procura Do Zé
16:28 - Sociedade Civil
18:00 - A Fé Dos Homens
18:35 - Iniciativa
18:39 - Ler +, Ler Melhor
18:47 - Zig Zag
20:52 - Ler +, Ler Melhor
21:02 - Agustina Bessa Luís: Nasci
Adulta E Morrerei Criança
22:00 - Síntese 24 Horas
22:24 - Agora (diários)
22:30 - Anatomia de Grey
23:17 - Os Contemporâneos

06:00 - SIC Notícias
07:00 - Edição da Manhã
08:45 - A Vida Nas Cartas - O Dilema
10:00 - Querida Júlia
13:00 - Primeiro Jornal
14:30 - Rosa Fogo
15:30 - Boa Tarde
18:00 - Senhora do Destino
19:00 - Sangue Bom
20:00 - Jornal da Noite
21:45 - Sol de Inverno
22:45 - Amor À Vida
23:45 - A Guerreira

06:30 - Diário da Manhã
10:15 - Você na TV!
13:00 - Jornal da Uma
14:30 - A Outra
16:00 - A Tarde é Sua
18:00 - Doce Fugitiva
18:30 - I Love It
19:30 - Casa dos Segredos 4
20:00 - Jornal das 8
21:45 - Belmonte 
22:45 - Destinos Cruzados
23:45 - Casa dos Segredos

06:30 - Diário da Manhã 10:00 - Dis-
curso Directo 11:00 - Notícias 12:00 -
Notícias 13:00 - Observatório do
Mundo 14:00 - Notícias 15:00 - Dis-
curso Directo 16:00 - Notícias 17:00 -
Notícias 18:00 - Notícias 19:00 - No-
tícias 20:00 - Observatório do Mundo
21:00 - Notícias 22:00 - Política Mes-
mo 23:00 - Prova dos 9

08:30 - Campeonato Argentino
09:00 - Futbol Mundial - Magazine
17:10 - Nba - San Antonio X Memp-
his 19:00 - Liga Espanhola - Granada
X At. Madrid 21:00 - Liga Espanhola -
Bétis X Levante 23:00 - Ultimate
Fighting Championship

09:00 - Atp World Tour Uncovered
09:30 - Atp World Tour 1000 - Paris -
Oitavos De Final 22:15 - Copa Sul-
Americana - Ponte Preta X Velez
23:00 -Taça Da Liga Inglesa - Golos
Da 4.ª Eliminatória 23:10 - Copa Sul-
Americana - Ponte Preta X Velez
Sarsfield

07:00 - Edição da Manhã 10:00 - Jor-
nal Das Dez 10:30 - Economia Verde
11:10 - Opinião Pública  12:00 - Jor-
nal do Meio Dia 13:00 - Noticiário
13:10 - Negócios da Semana 14:00 -
Jornal Das Duas 15:00 - Edição da
Tarde 17:10 - Opinião Pública 18:00 -
Jornal de Economia 20:00 - Daily
Show  20:30 - Cartaz 22:00 - Edição
Da Noite

AMARES
SÁ COUTO T. 253377760
Rua 25 de Abril, 10
BARCELOS
FILIPE T. 253812424
Largo Dr. Martins Lima, 23 

BRAGA
ROMA  T. 253262031
Rua dos Chãos, 135
HENRIQUINA T. 253617824
Rua de S. Victor, 94
ESPOSENDE 
MONTEIRO  T. 253961258
Rua 1º Dezembro, 64

PÓVOA DE LANHOSO 
MILÉNIO T. 253635800
Rua Ponte de Pereiros, 60
VILA VERDE 
DA MISERICÓRDIA T. 253311172
Praça da República, 11
CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO  T. 253666077
Boavista - Refojos
CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255323413
Rua José Falcão, S/N
FAFE
DA CUMIEIRA  T. 253599473
Rua da Cumieira, 32

V. N. FAMALICÃO
RIBA D’AVE T. 252982124
Av. Narciso Ferreira
GUIMARÃES
LOBO  T. 253412124
Avenida de Londres, 284
VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253647119
Avenida Barjona de Freitas, 147
  ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258522384
Rua Cerqueira Gomes, 16
PAREDES DE COURA
CALÇADA  T. 251782106
Rua Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

PONTE DA BARCA
MODERNA  T. 258452114
Lugar de Agrelos, Bloco A, Loja 3
PONTE DE LIMA
DA MISERICÓRDIA T. 258941131
Largo da Matriz
VALENÇA
CENTRAL  T. 251822142
Urbanização Cidade Nova, Lote 4

VIANA DO CASTELO
MODERNA  T. 258809000
Rua de Aveiro, 203
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AMARES
Bombeiros 253993162
GNR 253900070
BRAGA
Voluntários 253200430
Sapadores 253264077
Ambubraga 253257257
Cruz Vermelha 253208872
GNR 253203030
BT 253609430
PSP 253200420
Polícia Judiciária 253255000
Hospital 253027000
Taxis Andique 253614019
C. Flor do Minho 253683133
Loja Cidadão 808241107
Turismo 253262550
C. Camionagem 253209400
CP 253153781
Governo Civil 253200200
Câmara Municipal 253203150
BARCELOS
Voluntários 253802050
BV Barcelinhos 253839700
BV Viatodos 252961438
GNR 253830180
Hospital 253809200
CABECEIRAS DE BASTO
Voluntários 253662133

CELORICO DE BASTO
Voluntários 255321223
ESPOSENDE
Voluntários 253969110
GNR 253961233
Hospital de Fão 253989300
FAFE
Voluntários 253598111
Hospital 253540330
GUIMARÃES
Voluntários 253515444
PSP 253513334
Hospital 253540330
PÓVOA DE LANHOSO
Voluntários 253639240
Hospital 253639030
PÓVOA DE VARZIM
Voluntários 252622305
TERRAS DE BOURO
Voluntários 253350110
VIEIRA DO MINHO
Voluntários 253649500
C. Saúde 253649250
VILA VERDE
Voluntários 253310390
Hospital 253310120
V.N. FAMALICÃO
B.V. 252322055
PSP 252373375 
Hospital 252300800
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MISTO DE MARISCO

MARISCADA ESPECIAL

GRELHADA MISTA

AV. DA LIBERDADE
N.º 610, 1.º

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

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

medicina
veterinária

medicina
dentária

Distribuidor oficial

produtos médicos 
hospitalares
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As gatas
Sonhar é possível, 

encontra o que desejas. 
Simplesmente liga e confirma. 

20, 23 e 25 anos.

914 581 756

Portuguesa
18 anos reais.

911 103 221

Jovenzinha toda boa
21 aninhos, atrevida, 

seios grandes, cinturinha fina,
corpo bem escultural, 

meiguinha, sem pressas.
Completinha. Com acessórios

927 729 256

Show
lésbico

REAL
2 loiras fatais 

meigas, elegantes
todas boas. 

Esperamos por si,
oral natural, juntas 

ou separadas,
918 243 358

Colombiana
Sensual, atrevida, 

oral profundo, adoro 69, 
peito XXL, + acessórios. 

15 beijinhos.

911 898 483

Portuguesa
BRAGA - NOVIDADE

A cavalona. A ternura dos 40,
boca doce, super meiga,

p. XXL, O. natural, adora min. 
20 castanhas.

919 527 179

Massagens
24 HORAS - Menina., só, elegante, meiga,
exótica e sexy,a tende cavalheiros de bom

gosto, massagens relaxantes, corpo inteiro com
fins terapêuticos , dores lombares, musculares,

stress. Convívio + acessórios e duche.
Profissional de massagens. Lugar discreto.

961 916 021

As mulatas
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

Espanhola
Completíssima, 

bejos com língua 
oral natural 

e acessórios 
para bricar 
foto real

910 516 859

Portuguesas
Mãe e filha.

Uma - 20 beijinhos.
Duas - 30 beijinhos.

De Segunda a Sexta-feira.

913 646 040

Portuguesa
SUSANA

Transmontana, 
O... natural.

913 131 537

Rapariga + rapaz
Ela, 25 anos, ele 19 anos.

Atendem juntos ou separados,
completos, c/ oral ao natural

até ao fim. Máximo sigilo.

920 121 328

PORTUGUESA
1.ª VEZ EM BRAGA

918 258 970

Massagista
PROFISSIONAL - PORTUGUESA

Mãos poderosas e macias. Massagem
relaxante e sensual. Dores de pescoço,
coluna, ciática, contraturas, musculares,

tendinites, rotura de ligamentos.

914 219 521 

Novidade
Morena, quarentona, sexy e
meiga, massagem relaxante,

marqueza. Liga para ver. 
20 beijinhos, das 09h00 

às 22h00, de seg. a sexta.

912 708 785

Jovem estudante
Universitário, 19 anos,
meiguinho e elegante, 

com dificuldades 
financeiras.

910 319 875
Peitos grandes

Carolina, trintona
10 beijos.

Todos os dias.

917 082 111

Portuguesa
23 anos, peitos XXL, 

peludinha, 
O. natural inicial.

912 017 179

Cláudia
Portuguesa, 10 beijinhos,

mulher madura, meiguinha,
apt. privado. 

Todos os dias.

918 633 251

Clara DE VOLTA
Linda loira, cintura fina,

bumbum grande, 
pernas grossas. 

Uma linda mulher

932 662 441

Morena 
de sonho

1.ª VEZ!
21 anos, meiguinha,

desinibida comigo é só
prazer

912 443 179

A fogosa
Quarentona, toda boa, 
atrevida, meiga, com

acessórios. Todos os dias. 
Não atendo n.os privados.

912 906 095

TRAVESTY
NINFETA

Gata 20 anos, meiguinha
8.ª Maravilha do Mundo
Toda grande/completa

FOTO REAL
932 459 272

Diana VIP
PORTUGUESA

Executiva. A iniciar.

938 665 059

Beijinhos 
e Miminhos

"Prazer Total"
para homens 
de fino trato

(Só até domingo)
918 433 395

Linda cabrita sexy
Toda boa, toda nua, toda tua.

Oral molhado 100%, beijo, espanholada
e completinha. S/pressas, apt. discreto

e deslocações. 24 horas.

969 973 388
912 727 076

Soraia
Pérola negra, mulata, coxa

grossa, rabo arrebitado, oral ao
natural, beijinhos, espanholada,

69, tudo nas calminhas. 
Todos os dias. 20 beijinhos.

910 973 435
Viúva picante

69 guloso, banho de leite, 
massagens, dominação, 

acessórios, beijo de língua. 
Pronta para realizar tuas fantasias. 

Vem quente, que eu estou fervendo.

914 960 420 

Beleza rara
Olá, tenho 1,63 alt., cabelos
compridos, corpo elegante,
seios 44, bumbum redondo.

Especialmente para 
quem tem bom gosto.

969 398 811

Africanas doces
1.ª VEZ EM BRAGA

Oral ao natural, 69, beijo, 
peludinha. Desejo tudo contigo.
Show lésbico. Venha fazer amor

comigo. 24 horas.

910 436 784

TABACARIA CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

QUIOSQUE CRISTINA
Rua Elísio de Moura - Enguardas - Braga

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

QUIOSQUE TOPLEITURA
Na Estação Caminhos de Ferro - Braga

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

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

RECEPCIONAMOS TODOS OS DIAS 
O SEU PEQUENO ANÚNCIO

CARNEIRO
Amor: Poderá encontrar um novo amor.
Saúde: Bom dia para inscrever-se no ginásio.
Dinheiro: Pode pensar em mudar de casa.

Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3

TOURO
Amor: Dia propício a separações.Saúde: A ansiedade
poderá tomar conta de si. Dinheiro: Tenha cuidado
com gastos excessivos.

Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

GÉMEOS
Amor: Não se culpe pelo fim de uma relação.
Saúde: Distraia-se e zele pelo seu corpo.
Dinheiro: Gaste mais dinheiro consigo. 

Números da Sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1

CARANGUEJO
Amor: Hoje pode tomar decisões importantes. 
Saúde: Sentir-se-á cheia de energia e vitalidade.
Dinheiro: Dia propício a investimentos.

Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

LEÃO
Amor: Dia favorável a boas surpresas.
Saúde: É aconselhável que descanse mais.
Dinheiro: Pondere bem antes de fazer novos investi-

mentos.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6

VIRGEM 
Amor: Boa altura para fazer uma viagem a dois.
Saúde: Cuide-se mais. Comece a dieta que há tanto
tempo vem adiando.

Dinheiro: Ofereça um presente ao seu par.
Números da Sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32

BALANÇA  
Amor: Aproveite para rever os seus amigos. 
Saúde: Enfrentará o dia com força e energia.
Dinheiro: Dia favorável a gastos supérfluos.

Aproveite para comprar aquele mimo que deseja há tanto.
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

ESCORPIÃO
Amor: Cuidado com os mal entendidos. 
Saúde: Acordará sem vontade para enfrentar o dia. 
Dinheiro: Hoje evite fazer investimentos. 

Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41

SAGITÁRIO
Amor: Dê uma oportunidade a alguém que conheceu
recentemente. Saúde: Um novo trabalho trar-lhe-á
energias renovadas. Dinheiro: Dia bom para receber

dinheiros em dívida.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

CAPRICÓRNIO
Amor: Possibilidade de rutura no amor. 
Saúde: Sentir-se-á esgotada fisicamente. 
Dinheiro: Cautela com a hipótese de ganhar dinheiros

Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

AQUÁRIO
Amor: Receberá muito mimo do seu par.
Saúde: Sentir-se-á mais dinâmica que o habitual.
Dinheiro: Hoje terá o retorno do esforço que tem

vindo a fazer ultimamente. 
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

PEIXES
Amor: Momentos de grande felicidade. Um pedido de
casamento poderá surgir.
Saúde: Dedique ao seu corpo a atenção que ele
merece.

Dinheiro: Colherá os frutos que plantou.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Horóscopo

Boneca
loira 

TRAVESTY 1.ª VEZ
Recém chegada de
Londres, dote 22x5,

bumbum guloso, 
garganta profunda, 

tudo nas calminhas, 
24h

912 450 133



Segundo ciclo
‘Conversas do PSI’
retomam-se esta noite
com José Luís Gomes 
A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
acolhe, hoje, o segundo ciclo da ini-
ciativa 'Conversas do Psi' com o psi-
cólogo José Luís Gomes. 
O tema da conversa, que começa às
21.30 horas, é 'O desumano como o
lado obscuro do ser humano: a per-
versidade e a psicopatia humana
nas relações de poder e nas institui-
ções'.

Para a revista Forbes
Putin destrona Obama
do lugar do mais
poderoso do mundo
A Forbes considera que o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, é a perso-
nalidade mais poderosa do mundo,
destronando assim do primeiro lu-
gar da lista o homólogo dos Estados
Unidos, Barack Obama. Na lista das
72 personalidades mais poderosas
do planeta, a Forbes descreve Putin
como o ‘líder autocrático de uma
ex-superpotência’ e Obama como o
‘comandante algemado do país
mais dominante do mundo’.

Kepler-78b
Português entre
cientistas que
encontraram planeta
semelhante à Terra

Chama-se Pedro Figueira e integra
a equipa de cientistas que desco-
briu o Kepler-78b, o primeiro pla-
neta com constituição parecida à da
Terra e que está situado fora do Sis-
tema Solar. O estudo foi divulgado
na presente edição da revista Natu-
re e debruça-se sobre as descober-
tas científicas.

QUINTA, 31
Outubro 2013
Geral 253 309 500
Publicidade 253 309 507 
Faxes 253 309 525 / 26%
redaccao@correiodominho.ptCm

Últimas Kelly Brook mostra 
nova colecção de lingerie
Kelly Brook partilhou com os seus 
180 mil seguidores da rede social
Instagram a nova colecção de
lingerie da  ‘New Look’.  Aos 33
anos, a modelo e apresentadora
realizou este ensaio 
de lingerie para a
campanha de Natal. 

Esta informação não dispensa 
a consulta da lista oficial de prémios

5 11 14 24 43+9

87/2013

Adão Romano Massagens, Lda.

DESCONFORTO • MAL-ESTAR
• DORES NAS COSTAS • ENTORSES

tlm. 967 011 417 - Lamas - BRAGA
na Rua Avenida da Estrada

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

• MIALGIAS DE ESFORÇO • DISCOPATIAS • ENTORSES 
• TENDINITES • MASSAGEM CORPORAL E ESTÉTICA

• PODOLOGIA • DOR CIÁTICA • FISIOTERAPIA
• CONSULTAS DE CIRURGIA POR MARCAÇÃO  

e todo o tipo de tratamento para atletas.

ANÁLISES CLÍNICAS - Hilário de Lima

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Miley Cyrus posta foto de abóboras 
de Halloween com desenhos polémicos
Miley Cyrus quer mostrar que não é inocente e no
Hallloween, não seria diferente. A cantora usou seu
Instagram para mostrar uma foto de abóboras de Halloween
com desenhos polémicos. Dois representando cenas de sexo e
outra com uma folha de cannabis. “Cuidado. Feliz Halloween”,
escreveu Cyrus.
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