“Cartão de crédito de Barack Obama é recusado
em Nova Iorque”– DIÁRIO DIGITAL
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“Fui uma das vítimas [do BES]:
um roubo, um escândalo, uma
vergonha (...). Começo a achar que
a única coisa que é crime neste
País é um treinador às 7h da manhã
dizer dois ou três palavrões”
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Moimenta da Beira

Uma abóbora, dois prémios

mesmo sabor!”

Woody Allen, Cineasta, L’Express

“Não podemos andar a olhar
para a relação sexual como um
pecado. Não somos anjos”
Frei Bento, Frade dominicano, i

Carlos Queiroz, selecionador do
Irão. TVI

“É difícil ser alcoólico. É como
estar possuído por alguma coisa”

“Transtornos [na justiça]?!
Ozzy Osbourne, Músico,
Transtornos existem quando se
The Times
“Quando há pessoas que rou
perde um avião! Os tribunais vivem
bam milhões e estão soltas, como
si tuações caóticas”
“As novelas da TVI sabem a
João Miguel Barros, Ex-chefe de
é que ele [Isaltino Morais] foi preso prato requentado no micro-ondas”
gabinete de Paula Teixeira da Cruz,
sem razão nenhuma?”
Vicente Alves do Ó, Realizador,
Diário de Noticias

Mário Soares, Ex-Presidente da
República, Expresso.pt

Noticias TV

“A abertura do ano letivo é um
“Às vezes, forço o meu corpo
escândalo nacional e internacional.
“Não se deve depositar muita ao máximo. Agora sinto-me melhor
O escândalo da justiça é uma coisa esperança em ver no Livre um par
- (...). O que doeu mais? A cabeça
que e do domínio psicadélico”
ceiro fiável de coligação com o PS” dói sempre mais”
António Barreto, Sociólogo, Diário de Noticias

Vital Moreira, Ex-eurodeputado,
Blogue Causa Nossa

Cristiano Ronaldo, Jogador do
Real Madrid, World Soccer

“Agora voltarei à Universidade
“Nunca tive intenção de fazer
“A era pré-digital era melhor.
de Lisboa”
mal ao Sócrates”
Não consigo chegar ao fim de um
Nuno Crato, Ministro da EducaManuela Moura Guedes, Jornatweet sem me sentir aborrecido”
ção, RTP
lista, Revista Expresso
Hugh Grant, Actor, The Guardian

“O senhor ministro da Educação
“As pessoas com ébola deviam
“A Erica [Fontes] é o link para
e Ciência há-de um dia regressar ser executadas”
o
universo
erótico e pornográfico”
Todd Kincanno, Ex-diretor do
à sua universidade, mas não é
Dino
Alves,
Estilista, que conPartido Republicano da Carolina do
agora ”
Pedro Passos Coelho, Primeiro-ministro, afastando a demissão de
Nuno Crato, Público

Sul, Reuters

Manhã

“Quando Portugal e outros
países da Zona Euro acumulam
“Vi a Casa dos Segredos e digo:
“Não me parece que tenha dívida, isso significa que os outros
‘é impossível isto ser real’, é mais
condições nem idade [para ser o estão a acumular lucros”
guionado que as parvoíces que fiz
Paul de Grauwe, Economista,
alter ego de Costa no Parlamento]”
no [programa] Último a Sair”
Rádio Renascença
Eduardo Ferro Rodrigues, Líder
Gonçalo Waddington, Actor,

parlamentar do PS. Expresso

“A Apple vai por melhor cami“Não tenho de dar explicações nho sem SteveJobs”
Steve Wozniak, Co-fundador da
ou informações a ninguém”
Marinho e Pinto, Eurodeputado,
recusando dizer se recebeu o subsídio de reintegração da Ordem dos
Advogados, Público

“Muitas atrizes não lavam o
cabelo porque têm extensões. Eu
prefiro andar limpa, ainda que seja
preguiçosa e me esqueça de fazer
depilação”
Léa Seydoux, atriz, L’Express

empresa. El Mundo

“A história da PT há-de ser
devidamente contada, mas não
por mim”
Belmiro de Azevedo, Empresário, que em 2006 lançou uma OPA
falhada sobre a empresa de telecomunicações.

“A PT está destruída, é uma
sobra do que já foi”

“Já não corro nem choro quando alguém se aproxima. Mas nun
ca me vou habituar a ver-me na
capa de uma revista’’
Marion Cotülard, atriz, admite
ser tímida, Yo Dona

Quase três dezenas de abóboras foram apresentadas a
concurso, sábado passado, 18
de outubro, no decorrer da Feirinha da Terra, em Moimenta da
Beira. Ganhou a de Acácio Fonseca nas categorias de “a mais
pesada”, com 72 quilos, e a de
“maior diâmetro”, com 2,13cm.
A abóbora “mais original, essa
foi ganha por Inácio Pereira.
Acácio foi premiado com dois
vales de 20 euros cada um, e Iná-

cio com um vale. Os valores dos
prémios valem apenas para compras de produtos à venda na Feirinha da Terra.
Foi o IV Concurso de Abóboras que a autarquia promoveu, um
evento que visa a valorização dos
produtos da terra e a dinamização
da Feirinha da Terra, uma iniciativa que se promove aos sábados,
quinzenalmente, no espaço do
mercado municipal, desde março de 2011, sempre com enorme
sucesso.

Armamar

Assunção Cristas
na abertura da Feira da Maçã
A Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, vem a Armamar
esta sexta-feira, 24, às 17 horas
para a abertura da sétima edição
da Feira da Maçã.
A governante será recebida por
João Paulo Fonseca, Presidente
da Câmara Municipal, e demais
convidados para uma visita ao certame onde vai tomar contacto com

o potencial do desenvolvimento
económico de Armamar.

XXIV Encontro Regional
de Escuteiros em Sabrosa

Luís Todo Bom, Ex-presidente
da telecomunicadora, Jornal de Negócios

“O que aconteceu na PT é
um exemplo muito, muito mau
de uma cultura empresarial do
minada por gestores com estatuto
de inimputabilidade, que são es
pecialistas na compra de prémios
internacionais”
António Pires de Lima, ministro
da Economia, Expresso

“A filmografia de um realizador
é como a comida chinesa: há 300
pratos diferentes, mas têm todo o

Montalegre, através do Agrupamento de Escuteiros 1115, esteve
representado no XXIV Encontro Regional de Escuteiros.
Cerca de 30 elementos do concelho viajaram até Sabrosa indo ao
encontro de uma mega concentração que juntou cerca de 900 elementos. A autarquia cedeu o transporte gratuitamente.

