“Trabalho não declarado representa 19,4% do iB”
P Ê– PÚBLICO

CITAÇÕES DA S EMANA
“Um cavaquista como CEO,
um ex-deputado do PSD como
nan
maria
Luís, com um governador socialdemocrata...Ê PorqueÊ tinhamÊ deÊ
alambazar-se?”

“Um princípio de mau feitio;
passei-me um bocado dos carretos”

Rui Reininho, um dos mentores do
The Voice, JN

“ a manutenção da TaP é de
primeira linha”

Pedro Santos Guerreiro,
Jornalista, Expresso

16 DE JULHO DE 2014 • 7

Armamar

Recolha de roupa, calçado
eÊbrinquedosÊusados
Foram colocados hoje, dia
11, na vila de Armamar quatro
equipamentos (contentores)
para recolha de roupa, calçado
e brinquedos usados.

Sérgio Monteiro, Secretário de
Estado dos Transportes, A Bola

Esta ação resulta de um protocolo assinado no passado mês
ÒVeremosÊ seÊ osÊ portuguesesÊ
de Maio entre a Câmara Munici“Finalmente vi a meta e o temtêm paciência para esperar pelo
pal, a Fundação da Caixa AgrícopoÊqueÊiaÊaÊperderÊeÊcomoÊnuncaÊla do Vale do Távora e Douro e a
fui mau a matemática soube na
empresa H. Sarah Trading, Lda.
Eduardo Cabrita, Deputado
hora que não havia conseguido.
O objetivo passa por recolher
do PS, CM
Não contive a emoção e chorei.
os materiais usados e fazer a seleção no sentido de reutilizar o que
“O PS não pisca nem à esquerNão de dor, mas de frustração
da, nem à direita”
junÊtamenteÊcomÊquemÊmeÊesperouÊ for possível e reciclar o que já não
estiver em condições. Há portanAntónio Costa, Candidato à
“[Vítor Bento e moreira Rato] por mais de 40 minutos na meta.
to uma componente ambiental e
liderança do partido, recusando
outra de cariz social associadas
são dois nomes excelentes. É agradeço à organização do Tour a
coligações, i
oportunidadeÊdeÊmeÊdeixarÊseguirÊ ao processo.
umaÊdreamÊteam,ÊumaÊequipaÊdeÊ
A empresa H. Sarah Trading,
ÒCresciÊ noÊ guetoÊ negroÊ maisÊ
sonho. São uma espécie demessi emÊprova,ÊaosÊmeusÊcompanheirosÊ
Lda. compromete-se a gerir todo
queÊ
lutaramÊ
comigo,Ê
aoÊ
diretorÊ
violentoÊ deÊ Chicago.Ê QueriaÊ serÊ
e Neymar aplicado à banca (...).
o processo e a disponibilizar, megangsterÊeÊterÊumaÊbandaÊÕÕ ao aceitar isto, [Vítor Bento] tem que nunca me abandonou, à mas
diante o stock disponível, o fornesagista que não me abandonou
Quincy Jones, Músico, composicimento continuado dos bens em
tor e produtor, L’Express
nemÊumÊminuto,ÊaÊtodosÊqueÊmeÊquestão à autarquia, ou IPSS que
Luís Marques Mendes,
deixaram palavras de carinho, à
comentador, SIC
por intermédio desta revelem essa
“Não me imagino na política.
minha família e amigos"”
necessidade.

Hollywood já é bastante suja...
“O verdadeiro objectivo dos
Basta-me. Se aqui há muita gente ‘planos de resgate’ foi salvar os
mesquinha, imagino na política” bancos – alemães, franceses e inEva Longoria, actriz, Yo Dona
glesesÊÐÊeÊosÊseusÊclientesÊri
ÊcosÊqueÊ
Harald Schumann, Autor do livro
A Armadilha da Globalização, Público

“Os moçambicanos não devem
ter medo de ser ricos!”
Armando Gebuza, Presidente da
CPLP, Expresso

“Foi o coito do século ”

Michael Douglas, Actor, sobre a
cena que protagonizou com Sharon
Stone em Instinto Fatal, Expresso

Tiago Machado, ciclista da
NetApp-Endura), Record

ÒEst‡Ê instaladoÊ oÊ caosÊ naÊ
Justiça com o novo mapa judiciário”
Elina Fraga, Bastonária da Ordem
dos Advogados, Sol

“Tenho de confessar que não
sinto falta [das felicitações de
Belém]. O problema não é meu”
Carlos do Carmo,fadista, refe-

rindo-se ao silêncio de Cavaco Silva
ÒSempreÊ queÊ consigoÊ umÊ
sobre o Grammy que recebeu, i
guião é para barmaid ou stripper.
até acho que não daria uma má
stripper"
Irina Shayk, Modelo, Maxim

acordo de comércio livre “não
será concluído a qualquer preço”
Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia,
Notícias ao Minuto

“Rui Rio não acha que seja necessário mudar de líder”

Morais Sarmento,
Rádio Renascença

“O cinema português é tão co
nhecido como o cinema es
quimó.
Não existe”
António Pedro Vasconcelos,
Cineasta, Jornal de Negócios

“Ser líder da oposição em Portugal é um drama"

Marcelo Rebelo de Sousa,
Comentador, TVI24

LamegoÊmostraÊ
“O melhor das nossas aldeias”
As freguesias do concelho

ÒDevoÊ centenasÊ deÊ milharesÊ de Lamego vão ter à sua disposição uma grande “montra”
de euros”

Lorenzo Carvalho, Empresário
brasileiro, Vidas

O protocolo foi celebrado por
um prazo de 4 anos, automaticamente renovado por iguais períodos. Os contentores foram colocados junto: do balcão do Crédito
Agrícola; do Minipreço; do quartel
dos Bombeiros Voluntários e; do
Agrupamento de Escolas Gomes
Teixeira.

para promoverem os produtos
regionais que cultivam e desenvolvem ao longo do ano.

O certame que recebe o nome
de “O melhor das nossas Aldeias”
vai decorrer na Av. Dr. Alfredo de
Sousa, entre os próximos dias 24
e 27 de julho, com a missão de
mostrar aos visitantes as saborosas frutas e legumes que a terra
dá e o artesanato mais genuíno
e original concebido nestas paragens. Vão poder, por exemplo,
apreciar, provar e comprar com-

potas, queijos, vinhos, doçaria
tradicional, produtos biológicos
e fumeiros. Como complemento,
será oferecido um programa permanente de animação com espede grupos de bombos.
“O melhor das nossas Aldeias”
é um evento promovido pela Câmara Municipal de Lamego, em
parceria com a Associação de
Freguesias do Sudeste e a Associação de Freguesias do Norte. As entidades organizadoras
pretendem valorizar aquilo que
de melhor se produz no mundo
rural e oferecer um novo atrativo
aos turistas.

Moimenta da Beira

Quase 300 seniores
noÊconv’vioÊdeÊSeg›es
Cerca de 290 idosos de 11
lares e instituições de solidariedade social do concelho de
Moimenta da Beira participaram
esta quinta-feira, 10 de julho, no
3º Convívio Sénior promovido
pela autarquia, no âmbito da
rede social, no espaço relvado
menta da Beira.

O programa incluiu almoço e
baile depois.
Um e outro muito animados,
cumprindo na íntegra o espírito e
iniciativa: proporcionar momentos
de interacção, convívio e lazer,
promovendo a inclusão social e
melhorar a qualidade de vida dos
idosos do concelho.

