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No exarne oral do Faculdc
de Direito, o Professor p
00 aluno:
- Explique-me o que é
alibi?
Responde 0 aluno:
- E a dernonstraçao convin
cente de que urn suspeito
de urn ato crirninoso, estava
nurn determinado lu9ar, ern
que ele nOo estava, porque
estava noutro sitio onde não
estava.

P: Al9uérn que nosceu no
Russia, cresceu ern Africa,
mudou-se parc a America e
morreu no 3apão, 0 que e?
R: Urn defunto...

Leonel Fareleira - Cate9ory 1”4o-
nager do EuromadiPort.
Anteriorrnente desernpenhou fun
çoes semelhantes no Intermorché
e no E. Leclerc.

Cláudio Coelho assumiu as fun
cOes de Supply Chain do Grupo
Aquinas. Ex. Assistente Cornercial
no Sonae-Maxmat.

Sofia Macedo é a nova Diretora
de Marketin9 da Boutique dos Re
lO9ios. Na suo carreira fazern por
te a Ternpus e a Cadbury Portu9al,
nas quais desempenhou funçôes
de Morketin9 Mano9er.
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BAROMETRO

OPEN IT

P: 0 que é urn ponto verrne
ho nurna parede?

R: Urn mosquito sern travOes... I
EM R[St

SAMSYS - DDC 2017: Urn dia inteiro
de Partilha, Motivação e Liderança

Dia 27 de junho de 20170 Pavilhão Multiusos de Gondomar recebeu a
evento anual do Samsys - 0 Dia do Cliente 2017.

Urn dia comernorativo em tributo do Cliente.

Mais de 1200 pessoas de mais de 800 empresas estiveram presen
tes no molar evento 3ratuito de desenvolvimento pessool e profissia
nal do pals.

0 Dia do Cliente é uma iniciativa anual do Samsys. que ocorre desde
2012. Promove urn ambiente de convivio e mindset que potencia par
cerios e oportunidades de ne9Ocio.

Foi urn dia emotiva e enriquecedor. onde Iideranco, iniciativa e inova
câo foram as palavras de ordem.

A ediçOo de 2017 assinalou tarnbém o 20.° aniversário do Samsys.
A DO itl saCda a iniciativo e felicito os colaboradores do Somsys pelc
excelente trobalho de preporaçao e dinomizaçOo do evento.
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