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Mensagem da Direcção
A Política do Saber
A Direção Nacional da Associação Portuguesa

civil, nos aniversários das nossas Delegações

dos Veteranos de Guerra, doravante designada por

Regionais/Locais e de outras Associações de

A.P.V.G., vem por este meio fazer a súmula do

Combatentes/Veteranos de Guerra de Portugal.

trabalho desenvolvido no período compreendido

Desenvolvemos
sociais

consultas
e

jurídicas

médicas,

entre Abril até Junho de 2017 nesta Instituição e suas

paramédicas,

aos

nossos

Delegações Regionais/Locais.

associados e seus familiares bem como aos

Conforme podem constatar, deduzir e observar o

Combatentes/Veteranos de Guerra de Portugal e aos

Diretor desta Revista/Jornal, que é ao mesmo tempo

militares no ativo que fazem parte da Rede Nacional

Presidente da Direção Nacional desta Associação, no

de Apoio visto que estamos protocolados com o

seu editorial já faz alguns comentários sobre a

Ministério da Defesa Nacional e com o Ministério da

atualidade desta Instituição.

Saúde. Se não fosse o auxílio (não subsídios) que o

Neste curto espaço de tempo, também para
memória

futura,

desenvolvemos

"Sessões

e

Ministério da Defesa Nacional nos envia, em função
do nosso trabalho produzido, seria muito mais difícil o

Jornadas Clínicas" sobre o "Stress Pós-Traumático"

apoio

relacionado com a Guerra Colonial de África (Angola,

Combatentes/Veteranos de Guerra de Portugal.

Guiné-Bissau e Moçambique) e Ásia (Goa, Damão e

que

esta

Acompanhamos

Associação
os

nossos

produz

aos

associados

a

Diu) nas nossas Delegações Regionais/Locais e

consultas e Juntas Médicas aos Hospitais Militares e

também na nossa Sede Nacional.

da Caixa Geral de Aposentações.
de

Damos apoio social e entregamos mantimentos

esclarecimento sobre a Guerra Colonial e o 25 de Abril

aos nossos associados Combatentes/Veteranos de

de 1974 em todo o território nacional.

Guerra de Portugal e seus familiares mais

Produzimos

"Sessões

e

Jornadas"

Participamos em aniversários das nossas

carenciados.

outras

Participamos ativamente para que os nossos

Associações de Combatentes/Veteranos de Guerra e

associados recebam as medalhas Comemorativas de

mesmo

Campanha associando-se também quando aquelas

Delegações

Regionais/Locais

até

de

outras

e

de

Associações

Sócio-

são entregues nas unidades militares através duma

-Profissionais de militares no ativo.
Participamos ativamente nos Encontros Anuais

cerimónia ímpar, com força e com vitalidades.

do 10 de Junho de 2017 em Lisboa (Forte do Bom

Esta Direção Nacional continua a executar o que

Sucesso - Belém - Lisboa) e também no Porto (Foz -

está consagrado nos nossos Estatutos: expediente,

Castelo do Queijo) nas Comemorações do Dia de

reuniões

Portugal,

mensais, contas de gerência, mapas financeiros,

de

Camões

e

das

Comunidades

Portuguesas com a presença de Sua Excelência o
senhor

Presidente

da

República

Portuguesa,

Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
Vamos continuar a participar, ao longo do ano

extraordinárias

semanais,

reuniões

ordens de pagamento, etc.
Vamos continuar a ser: Firmes, Leais e
Constantes.
Os elementos da Direção Nacional da A.P.V.G.
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Editorial
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS

O NORTE E O DESNORTE DA A.P.V.G.
Caros camaradas e amigos.
Como temos assuntos pendentes por resolver foi
solicitado aos elementos dos Órgãos Sociais Nacionais e
Regionais/Locais da Associação Portuguesa dos
Veteranos de Guerra, doravante designada por A.P.V.G.,
para terminarem os seus mandatos somente no final do
ano civil de 2018, pedido expresso por muitos elementos
associados desta Instituição.
Como sabem ou devem saber os Estatutos das IPSS
foram alterados através do Decreto-Lei nº. 172-A/2014,
de 14 de Novembro, onde preconiza que os mandatos
têm a duração de 4 anos e não como anteriormente de 3
anos. Estas alterações obrigou, por força dessa Lei,
alterar os nossos Estatutos e foi isso que aconteceu.
Depois de uma reunião preparatória entre os
elementos da Mesa da Assembleia-Geral e elementos da
Direção
Nacional
decidiram
convocar
uma
Assembleia-Geral Extraordinária marcada para o dia 08
de Julho de 2017 tendo como ponto único o seguinte:
Apreciação, discussão e votação da continuidade, por
mais um ano, de todos os elementos que fazem parte
dos Órgãos Nacionais da A.P.V.G. (Mesa da
Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal) bem
como todos os elementos das nossas Delegações
Regionais/Locais, conforme preconiza o Decreto-Lei
n.º 172-A/2014 de 14 de Novembro.
A nossa forma de viver neste mundo é ser realista,
firme, leal, constante, honesto, verdadeiro e estar dentro
das leis vigentes. Não podemos ferir aquilo que foi
decidido pelo Legislador, ou seja, pelos Deputados eleitos
democraticamente pelo povo português, na Assembleia
da República.
Se na próxima Assembleia-Geral Extraordinária os
nossos associados, depois da apreciação, discussão e
votação, aprovarem essa medida podemos então dizer
mais uma vez que fomos democráticos porque só na
Assembleia-Geral, órgão deliberativo por excelência, se
decide o rumo desta A.P.V.G. Só assim funcionamos!
Um ex-associado e ex-dirigente regional/local,
com o nome de António Joaquim Santos Rodrigues,
acusou todos os elementos dos Órgãos Nacionais e a
própria A.P.V.G. de várias calúnias e irregularidades
que depois é impossível de as corrigir porque
entretanto já fomos julgados em praça pública e não
há volta a dar, como se diz na gíria popular.
Nos crimes indiciados por esse senhor, que
obtiveram a acusação do Ministério Público, porque já
houve uma diligência onde iria ser concretizada a
Audiência do Julgamento no passado mês de Maio de
2017, os assistentes do processo crime, em especial o
Presidente da Direção da A.P.V.G., decidiram aceitar
um pedido de desculpas na Sala de Audiências bem
como um outro pedido formal de desculpas num jornal
nacional, que será o Jornal Correio da Manhã.
Queremos aqui afirmar que o crime não compensa e

prevaricadores,
de
uma maneira ou outra,
serão sempre condenados. Numa das
páginas desta revista
estará, por escrito, o
pedido formal dessas
desculpas. Mais uma
vez a verdade lutou contra a mentira!
No passado 10 de Junho de 2017 os
Combatentes/Veteranos de Guerra de Portugal tiveram a
oportunidade de reviver e recordar as suas façanhas,
como heróis que são, nas ex-Províncias ou ex-Colónias
Portuguesas de África (Angola, Guiné-Bissau e
Moçambique) e Ásia (Goa, Damão e Diu).
Tanto em Lisboa, Forte do Bom Sucesso, Belém Lisboa, junto ao Memorial dos Militares mortos que
morreram na defesa da pátria, Portugal, como também
no Castelo do Queijo, Foz do Rio Douro - Porto nas
Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, mostraram a sua força, a sua
destreza, a sua valentia e o seu altruísmo no tempo da
Guerra Colonial. Mais uma vez foi grandioso o desfile dos
Combatentes perante todas as Altas Autoridades
Portuguesas presentes nesse evento.
No passado dia 18 de Março comemorou-se o 18
aniversário da A.P.V.G., e aprovou-se o Relatório e Contas
de Gerência do ano civil de 2016.
Foram dois momentos inesquecíveis visto que a
emancipação como associação, sénior e a aprovação, por
unanimidade, das Contas de Gerência de 2016 assim
determinaram esses momentos. Parabéns duas vezes.
Só assim é possível trabalhar para bem dos nossos
associados, dos seus familiares, de todos os
combatentes e também por Portugal.
Para terminar esperamos que no próximo 8 de Julho
de 2017, na Assembleia-Geral Extraordinária, todos,
possam estar presentes e participar nessas decisões
para dar força e credibilidade a esse ato.
Cumprimentos e um abraço
Saudações Veteranas
O Presidente da Direção
Augusto Oliveira Freitas (Doutor)
Nota: Não escondemos os atos eleitorais como já o
dissemos na nossa Revista/Jornal anterior. Não estamos
agarrados ao poder. Já justificamos o porquê da necessidade da
aprovação em Assembleia-Geral, por mais um ano, o atual
mandato. Só isso e nada mais.
Em anexo vai as contas de Gerência de 2016, aprovadas
por unanimidade, na primeira Assembleia-Geral de 2017 desta
Instituição.

Assembleia - Geral
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos da Lei e do disposto no ponto nº.3, do artigo 35 dos Estatutos da Associação
Portuguesa dos Veteranos de Guerra, são convocados os senhores associados para estarem
presentes na Assembleia-Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 8 de Julho de 2017, pelas
14H00, no auditório da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, situado na Rua D. Afonso
Henriques, nº. 1 - 1º., em Braga, (próximo da nossa Sede Nacional), com a seguinte...

1 - PONTO ÚNICO
1.1 - Apreciação, discussão e votação da continuidade, por mais um ano, de todos os ÓRGÃOS
NACIONAIS DA A.P.V.G. (Mesa da Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal), com sede em Braga,
e, suas Delegações Regionais, conforme preconiza o Decreto-lei 172 - A 2014 de 14 de Novembro.

A Assembleia-Geral Extraordinária reunirá à hora marcada na convocatória, se estiverem presentes
mais de metade dos Associados com direito a voto; ou, meia hora depois, com qualquer número de
Associados presentes, (alínea e) do Artº. 33º. dos ESTATUTOS.

Braga, 09 de Junho de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
(Rui Pereira Santos)

Em destaque
GABINETE JURÍDICO DA A.P.V.G.
PEDIDO DE DESCULPAS

Por decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da
Comarca de Braga apresentamos o pedido de
desculpas de António Joaquim Santos Rodrigues,
ex-associado e também ex-Dirigente Regional/Local
da nossa Delegação do Porto, que será também
publicado no Jornal "Correio da Manhã" com o
mesmo teor desta notícia pública, devido às suas
acusações graves que fez a esta Associação e a
todos os elementos dos seus Órgãos Sociais
Nacionais.

COMUNICADO

A Associação Portuguesa dos Veteranos de
Guerra, com Sede Nacional no Largo das
Carvalheiras, 52/54, 4700-419 Braga, IPSS, NIPC
504 330 330, Instituição Particular de Solidariedade
Social de Utilidade Pública, neste ato representada
pelo seu Presidente de Direção, Doutor Augusto de
Jesus Oliveira Lopes de Freitas, vem remeter Ata da
Audiência de Julgamento referente a um processo
crime que correu termos na Comarca de Braga, Juízo
Criminal de Braga J1, Proc. 1165/16.5T9BRG.
Trata-se de um ex-Presidente de uma das
Delegação da Associação Portuguesa dos Veteranos
de Guerra, de um ex-Associado, que no âmbito desse

processo judicial colocou em causa a dignidade da
Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra
perante a comunidade em geral, bem como os legais
representantes e Associados.
O senhor António Joaquim Santos Rodrigues
encontrava-se indiciado, como autor material, na
forma consumada e em concurso efetivo:
1 - De um crime de ofensa a pessoa coletiva,
previsto e punido pelo artigo 187º., nº.1 do Código
Penal;
2 - De um crime de difamação, previsto e punido
pelo artigo 180º., nº.1 do Código Penal.
Na data designada para a audiência de
julgamento o então arguido apresentou um pedido
de desculpas públicas, pedido esse que segue em
anexo, no qual se retratou e penitenciou.
A Associação Portuguesa dos Veteranos de
Guerra.
Nota: Cumpre ainda esclarecer que a A.P.V.G e
os seus dirigentes aceitaram o pedido de
desculpas formulado, tendo desistido da ação e
dos pedidos de indemnização em prol da
pacificação e das boas relações entre todos os
Veteranos de Guerra, fazendo jus ao seu lema:
Firmes, Leais e Constantes.

ATA DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO

Em destaque
ANIVERSÁRIO DA A.P.V.G.

18 DE MARÇO DE 2017 - 18 ANOS DE LUTA PELOS DIREITOS E DEVERES
DOS COMBATENTES/VETERANOS DE GUERRA DE PORTUGAL.
O aniversário de uma coletividade merece a

aqueles que regressados também já partiram para a

estima e a consideração do meio onde está inserida.

eternidade, na Sé Primaz de Braga, ex-libris de

A Associação Portuguesa dos Veteranos de

Portugal. Não podemos deixar de lembrar que nesse

Guerra, com sede na cidade de Braga, no dia 18 de

momento de oração religiosa foi também pedido

Março comemorou o seu décimo oitavo aniversário

uma Ação de Graças por todos nós, atuais

na presença de pessoas ilustres da Câmara Municipal

Combatentes de Portugal e seus familiares.

de Braga, da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,

Por fim, na parte lúdica, desenvolvemos um

da União de Freguesia de Maximinos, Sé e Cividade,

lanche, um porto de honra e o Bolo de Aniversário,

da União de Freguesias de Este (S. Pedro e S.

nas nossas instalações de Braga. Foi mais um

Mamede) e da Junta de Freguesia de Sobreposta, não

momento marcante de força, de pujança, de

esquecendo outras autoridades civis, militares e

solidariedade, de altruísmo, de determinação e de

religiosas do concelho e distrito de Braga.

união de todos. Foi uma festa bonita e adequada a

Também

participaram

nestas

cerimónias

elementos das nossas Delegações Regionais/Locais
da nossa Instituição. Também estiveram presentes
representantes de Associações de Combatentes de
Portugal.
Fez-se primeiro a parte religiosa com uma missa
em Ação de Graças por todos os militares mortos ao
serviço da pátria, Portugal, bem como por todos

este momento para memória futura.

Em destaque
O 10 DE JUNHO DA A.P.V.G.

A LUTA PELOS DIREITOS E DEVERES DOS COMBATENTES/VETERANOS
DE GUERRA DE PORTUGAL. PARA QUANDO?
Em Lisboa - Forte do Bom Sucesso - Belém.
Esta atividade anual pretendeu informar e
desenvolver as nossas emoções e as nossas
recordações dos mortos (aproximadamente 10.000
mil militares) e dos sobreviventes (deficientes ou não)
que passaram momentos inesquecíveis de
sofrimento, dor e angústia na Guerra Colonial de
África (Angola, Guiné-Bissau e Moçambique) e Ásia

(Goa, Damão e Diu).
As alterações emocionais que sofremos dessa
Guerra, nas ex-Províncias Ultramarinas, continuam
bem presentes nas nossas mentes ou seja no nosso
"armazém do conhecimento". Quantos Combatentes
continuam a padecer, no corpo e na alma, esses
constrangimentos, quer do foro psicológico e ou
físico?

No Porto - Castelo do Castelo - Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas.
Neste dia, passados mais de quarenta e três
anos, é de pensar se a nossa democracia, saída da
Revolução de Abril - 1974, está devidamente
amadurecida e que funcione de acordo com aqueles
que, naquela madrugada de Abril, se levantaram
contra a ditadura que guiava os destinos do nosso
país, Portugal.
O Presidente da República de Portugal mais uma

vez, neste dia, não se esqueceu dos Combatentes de
Portugal. Obrigado, senhor Professor Doutor Marcelo
Rebelo de Sousa. Estamos muito sensibilizados pela
vossa decisão de não esquecer aqueles que deram
tudo por Portugal.
Em muitas outras coisas os Combatentes de
Portugal precisam de ser reconhecidos pelas
Autoridades Portuguesas tais como: O Cartão de
Combatente e o Dia do Combatentes, entre outros.

Em destaque
Acidentes de Viação
A “Proposta Razoável?” das Seguradoras.
Tiago Batista Máximo| www.bmassociados.pt

Os acidentes de viação entre veículos são,
infelizmente, bastante frequentes entre nós.
Quando ocorre um acidente, o veículo pode
sofrer danos parciais, que podem ser reparados, ou
sofrer danos que o veículo se considera em situação
de “perda total”.
Em regra as companhias de seguros optam por
não
reparar
os
veículos
sinistrados
enquadrando-os em “perda total”, fundamentando
essa opção pelo facto de entenderem que o valor
venal (comercial) do veículo automóvel é inferior ao
custo de reparação do mesmo.
Neste contexto, é de todo relevante pensarmos
que será - à partida, “mais vantajoso” para a
seguradora enquadrar o veículo em “perda total”,
entregando uma indemnização em dinheiro, na
eventualidade do automóvel apresentar um valor
comercial de por exemplo 10.000,00€, sendo a sua
reparação de 15.000,00€.
O Decreto Lei 291/2007 de 21 de Agosto
contém regras de definição da indemnização por
perda total no âmbito do procedimento de “proposta
razoável”, procedimento esse extrajudicial. Em
termos práticos, dá-se primazia ao pagamento em
dinheiro, em detrimento da reparação do automóvel.
No entanto ressalve-se que o decreto lei em
causa apenas tem aplicabilidade em fase extra
judicial. Caso o sinistrado recorra aos Tribunais

aplica-se a regra geral do Código Civil que dá primazia
à reparação natural do veículo, de forma a colocá-lo
nas “mesmas” circunstâncias que o mesmo
apresentava antes da ocorrência do sinistro. Quer
isto dizer que a indemnização apenas será fixada em
dinheiro caso a reparação do veículo não seja
possível em determinadas circunstâncias.
O sinistrado deverá insurgir-se sempre que
decorra da seguradora a alegação que o valor
comercial é inferior ao custo de reparação do veículo.
Essa “desculpa” não chega.
Um veículo já com muito uso e idade pode ter um
valor comercial bastante reduzido mas ainda assim
apresentar-se como suficiente para satisfazer
todas as necessidades do seu dono, pode ter um
valor sentimental incalculável. As quantias em
dinheiro (irrisórias) muitas vezes apresentadas pelas
seguradoras - equivalentes ao valor comercial do
veículo podem não ser suficientes para adquirir um
automóvel com as mesmas características ou com o
mesmo estado de conservação que apresentava
antes da ocorrência do acidente.
Deverá ter-se sempre em atenção que o mais
importante é sempre o valor patrimonial que o
veículo representa para o dono do automóvel, tal
como sucedia até à data do sinistro, e não o valor que
ele obteria caso o vendesse (valor de mercado).

Em destaque
REUNIÃO DA FEPAC para falar, mais uma vez, do
nosso Caderno Reivindicativo, em especial o Cartão
de Combatente e o Dia Nacional do Combatente.
No próximo dia 1 de Julho, em Arganil, as
Associações de Combatentes de Portugal, vão
reunir-se de acordo daquilo que ficou deliberado em
Mangualde.
Será mais uma reunião para continuar a debater

as reivindicações dos Combatentes de Portugal.
Aí, em Arganil, vamos ter que tomar posições
concretas e apresentá-las junto do Governo de
Portugal. Será mais um momento marcante para
memória futura da FEPAC (Federação Portuguesa
das Associações de Combatentes).

Contas de Gerência de 2016

Contas de Gerência de 2016

Apelos e Convívios
CONVÍVIOS

• COMPANHIA DE CAÇADORES 1555 - MOÇAMBIQUE – 66/68 - (Cabo Delgado) - 23.º Encontro/convívio e 49.º aniversário do regresso de África,
08-07-2017 – Fátima - 10H30 - Concentração no parque em frente ao Hotel (Casa São Nuno)
Peixoto – 25 362 65 01 / 96384 85 43 - Martins – 22 782 43 401 / 91 747 09 29 - Guimarães – 22 480 23 06 / 91 732 57 67
• CART 2517 - ANGOLA (Vista Alegre) – 69/71 - 29-07-2017 – V. N. Famalicão; 10H00 - Concentração em Seide, na casa Camilo Castelo Branco, com
visita guiada ao museu; 13H00 - Almoço no restaurante “Estrela do Monte”, na R. Padre Joaquim Carlos Lemos – Riba D´ Ave. - Manuel Rocha:
252938452 / 913159417 / 917 494 776
• BATALHÃO DE CAÇADORES 2853 - MOÇAMBIQUE – 68/70 - 34.º Encontro/convívio - 02-09-2017 - Aveiro - Hotel Melia “Ria Hotel & Spa de Aveiro”
GPS: 40.638452 (N) – 8.64497 (W) - Furriel Miliciano (sargento na Reseva) – 234 401 000 - Antonino Viegas - 967 046 896

APELOS

• COMP. DE CAÇ. 305 - ANGOLA – 72/75 - Cuito Cannavale / Mavinga - Leste - (RI 22 Sá da Bandeira, Angola) - José Severo - 968280545/964545851
• BATALHÃO de CAÇADORES ESPECIAS 261 – C.ª 267 - ANGOLA - Mário Marques: 965 374 735
• FERNANDO MARTINHO SILVA - BATALHÃO de ARTILHARIA 6524 - CCS - ANGOLA - 74/75 - José Ribeiro: 229 280 671
• José Costa de Braga - Pelotão Morteiros 4581/72 - Do Alferes Boa Vida - GUINÉ - NHACRA - 73/74
Procuro: Mário Emílio Afonso Sampaio e Joaquim Silva e outros de Campelos-Silvares - Contacto: 918 132 076
• CCAÇ 3443 - ANGOLA - 71/74 - Longa e Fazenda do TABI - 1.º Cabo Filipe “O Escritas”: 219 271 185 / 966 893 597

Informações Úteis
MORADAS DAS DELEGAÇÕES
Delegação APVG - Algarve
Nuno Manuel Santos Emídio
B.º Cruz Parteira - BI 2 - C/V A Gab 1
8500 Portimão
282476192 / 918384454 Fax 282417025

Delegação APVG – Felgueiras
Virgílio Manuel Martins de Sousa
Largo Arquiteto Januário Godinho - Loja 2
Margaride - 4610-120 Felgueiras
934181925 / 255926498 Fax 255926498

Delegação APVG – Barcelos
Gabriel Gonçalves Rodrigues
Centro Comercial de Apoio
Rua Visconde de Leiria, n.º 26 - Fração O r/c
4750-311 Barcelos
253 815 771 - 961 894 972

Delegação APVG - Ferreira do Alentejo
Mercado Municipal Loja 3
7900 Ferreira do Alentejo

Delegação APVG – Ermesinde
José Manuel Rocha e Sousa
Rua Rodrigues de Freitas - 1513 -1.°
4445-631 Ermesinde
224017914 / 961894986
Delegação APVG – Fafe
Manuel Fernandes Ribeiro
Rua Guerra Junqueiro
Edif. das Associações - Fração D - Piso 0
4820-263 Fafe
961894966 / 967174704

Delegação APVG – Porto
Rua de Miragaia - 83/84 - Miragaia
4050-386 Porto
223390689/90 / 961894971 Fax 223390691
Delegação APVG Trás-os-Montes
António Esteves
Rua Dr. Morais Sarmento Ed 6 R/C Dto. Lj 8
5400-082 Chaves
276322320/9 / 913599912 Fax 276322327

Delegação APVG - Guimarães
Arnaldo Lima Ribeiro
Mercado Municipal de Guimarães
1. Andar - Loja N.º 21
4835-065 Guimarães
Telm.: 961378279

Delegação APVG – Vale do Sousa
António Joaquim Sousa Oliveira
Rua N. Sra. Chãos - 686
4580-297 Bitarães
255785866 / 966165108 Fax 255785866

Delegação APVG - Montemor-o-Novo [Lavre]
Manuel Rodrigues Silva
Rua Dr. Miguel Bombarda - 65
7050-467 LAVRE
265894155 / 265894038 casa / 919473048
Fax 265894155

Delegação APVG – Viana do Castelo
Rua Manuel Espregueira - 139/145 Lj 3
4900-040 Viana do Castelo
António Fernandes: 962 017 834

AVISO - Delegação de Guimarães
Alteração do horário de funcionamento
Terças - 14H30 às 17H30 / Sextas – 9H30 às 11H30

PROTOCOLO

PROTOCOLO

PROTOCOLO

100% desconto em lentes graduadas de sol, na
compra de lentes oftálmicas mais armação;
20%

desconto em óculos de sol, armações e lentes
oftálmicas;

10%

desconto em lentes de contacto, e outro material Ótico.

BRAGA: Rua do Caires, n.º 320, Amares: Av. Sto. António Loja 6, Ferreiros;
Guimarães: Avenida de Londres, n.º 228, Creixomil - Contacto Telef. 253 278 426

MUDOU-SE
MOVED

ENDEREÇO INSUFICIENTE
INCOMPLETE ADDRESS

RECUSADO
REFUSED

FALECIDO
DECEASED

ENCERRADO
CLOSED

NÃO RECLAMADO
UNCLAIMED

Caro associado pode pagar as suas quotizações, através de vale dos CTT, débito direto, pagamento nos balcões da Caixa Geral de Depósitos, conta n.º 0211002748930,
ou através de transferência bancária, conta n.º 003502110000274893021. Nota: Se fizer transferência bancária, através da internet, ou de uma caixa, tem que
obrigatoriamente enviar o comprovativo da operação, através de carta, telefone, ou por mail: info@apvg.pt

Autorização de débito direto

DESCONHECIDO
UNKNOWN

AUSENTE
ABSENT

CASO NÃO SEJA ENTREGUE AO DESTINATÁRIO ASSINALAR A RAZÃO
COM UM X E DEVOLVER AO REMETENTE.
IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO SENDER. PLEASE INDICATE THE
REASON BY TICKING A BOX BELOW.

PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTAL.
THE ITEM MAY BE OPENED FOR POSTAL VERIFICATION.

Tel.: 253 260 932/33
Fax: 253 260 931

Campo das Carvalheiras, 54
4700-419 BRAGA

Angola, Guiné e Moçambique

Portugal
Braga (Avenida)

Taxa Paga

Loja APVG

Autorização nº DE 06 73 2003 PME

Autorizado a circular
em invólucro fechado
de plástico ou papel.

Publicações
Periódicas

