“O músico britânico Morrissey vai lançar um álbum novo
este ano” – 20 minut Es
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Santa Marta de Penaguião

Vila Pouca de Aguiar

Executivo municipal dá prioridade
à “prata da Casa”

Arrancou o Centro Hípico
de Pedras Salgadas

Mais uma vez o executivo municipal de Santa Marta
de Penaguião afirma a sua
vontade em dar prioridade
às gentes da sua terra.
Com efeito, o executivo
local anunciou, em reunião
informal com todos os em-

preiteiros penaguienses no
passado dia 23 de janeiro,
que os mesmos terão prioridade na adjudicação de todas as obras levadas a cabo
pela autarquia.
O presidente da Câmara
frisou que de agora em diante, e sendo uma vontade de

todo o executivo municipal,
“a autarquia assume um
compromisso perante todos
vocês (empreiteiros) que no
momento da adjudicação de
qualquer obra municipal a
prioridade serão sempre as
vossas propostas.” O autarca local salientou ainda que

para tal todos terão de trabalhar em conjunto e que, “num
compromisso de responsabilidade e lealdade entre si, todos serão “recompensados”
por terem uma área de negócio, investirem e dedicarem
tempo e dinheiro ao Concelho que é de todos”.

Camilo Lourenço em Moimenta da Beira
É um dos mais mediáticos comentadores da área
económica em Portugal.
Camilo Lourenço participa
esta sexta-feira, 31 de janeiro, num ‘jantar conferência’
no Hotel Verdeal, em Moimenta da Beira, para falar
sobre o Orçamento de Estado 2014 e a perspectiva
macroeconómica. À mesa,
para abordar a perspectiva
fiscal do OE, vai estar também Telma Curado, economista, professora no ISLA e
revisora oficial de contas.
Camilo Lourenço é licenciado em Direito Económico
pela Universidade de Lisboa.
Passou pela Universidade de
Columbia, em Nova Iorque, e
University of Michigan, onde
fez uma especialização em

jornalismo financeiro. Esteve
ainda na Universidade Católica Portuguesa. Foi director
e director editorial de várias
revistas e jornais financeiros.
A par destas funções
Camilo Lourenço é docente

universitário. Leccionou na
Universidade de Lisboa, na
Universidade Lusíada e no
Instituto Superior de Comunicação Empresarial. Por outro
lado coordena pós-graduações e MBA.

Desde 2010 que, por solicitação de várias entidades
(portuguesas e multinacionais), começou a fazer palestras de formação dirigidas
aos quadros médios e superiores em áreas como Liderança, Marketing e Gestão.
Em 2007 estreou-se na
escrita, tendo co-autorado o
livro “Como Tornar o Benfica
Campeão”. Em 2009 lançou
o seu primeiro livro a solo,
“Como esticar o Salário e
Encurtar o Mês”. Em 2012
lançou “Basta!”, um livro
onde analisa os problemas
da economia portuguesa e as
soluções para os ultrapassar.
Inscrições e pedidos de
informação: Tlf: 232 415 999;
Tlm: 916 608 359; email: marta.oliveira@visar.pt.

Detenções por homicídio tentado,

O Centro Hípico de Pedras Salgadas começa a ser
implementado no local das Romanas onde a 20 de janeiro se realizou o ato de consignação pública que contou
com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado.
O autarca considera que o Centro Hípico de Pedras
Salgadas será dotado de «excelentes condições que o vão
colocar entre os melhores do país». O concurso hípico nas
Romanas teve sempre «um grande prestígio internacional»
e com o investimento que «estamos a efetuar vamos transformar um espaço degradado e recuperar a tradição do hipismo em Pedras Salgadas». Alberto Machado sublinha a
importância de «criar riqueza e novos postos de trabalho».
A requalificação do Centro Hípico nas Romanas, prevista em cerca de dez meses, visa implementar uma escola de hipismo e concursos de saltos internacionais. No
âmbito de protocolo entre Município e Unicer, as obras
integram a execução de picadeiro, boxes, bancadas com
áreas sociais, casa do tratador e armazém, entre outras
melhorias no recinto.
O investimento é de dois milhões de euros, aprovado
e comparticipado em 80% pelo Provere (ON2), cabendo
o restante ao Município de Vila Pouca de Aguiar. Na consignação pública marcaram presença o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, o presidente da Junta
de Freguesia de Bornes de Aguiar, Rogério Martins, representantes da empresa Norcep, que vai realizar a obra, e
especialistas do Município.

Armamar

Dia Escolar da Paz e da
Não violência
O dia escolar da Paz e da Não Violência comemorase na Biblioteca Municipal de Armamar de 27 a 30 de
janeiro.
A atividade é dedicada aos alunos dos jardins infantis
do município. No dia 28 pelas 17h30 o espaço cultural recebe as crianças de todo o concelho, dos 4 aos 10 anos,
inscritas previamente no espaço da biblioteca municipal.

Montaria ao javali
A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila
Real, procedeu no dia de
ontem à realização de uma
operação policial que culminou com a detenção de cinco
homens pela presumível autoria dos crimes de homicídio
tentado, furto qualificado, re-

cetação e detenção de arma
proibida.
O crime de homicídio
tentado ocorreu no passado
dia 16.06.2013, em Covêlo –
Montalegre, quando dois dos
suspeitos intercetaram a viatura do ofendido, homem com
22 anos idade, e efetuaram
dois disparos na sua direção

com uma caçadeira de canos
serrados.
Três dos suspeitos dedicavam-se, pelo menos desde
abril de 2013, à prática de furto de diversos bens, nomeadamente gasóleo, em vários
estaleiros de materiais de
construção e pedreiras, sitos
nos concelhos de Montalegre

e de Vieira do Minho.
Os detidos, com idades
compreendidas entre os 17
e os 36 anos de idade, três
sem ocupação laboral, um
estudante e um agricultor,
vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação
das medidas de coação tidas
por adequadas.

As inscrições para a Montaria ao javali estão abertas
até ao dia 7 de fevereiro. Este ano a atividade decorre
no dia 23 e promete motivar os participantes.
A concentração dos monteiros é feita junto ao edifício
do tribunal pelas 7h30. A montaria tem início às 11h00 e
prolonga-se até às 16 horas. A exposição e o leilão dos
javalis acontece pelas 17h00 da tarde.
A organização do evento é da responsabilidade da Câmara Municipal de Armamar.

