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A Cidade de Lamego Evoca o Centenário Armamar
Modernizar para melhor servir
Da Primeira Guerra Mundial
Tropas de Operações
Especiais, contou com a
presença do Presidente da
Câmara Municipal de Lamego, a respetiva vereação,
os Presidentes das Juntas
de Freguesia, do Concelho,
muitos militares, os sócios
da LC, seus familiares, muitos lamecenses, turistas e
muita gente anónima.
O evento teve lugar junto
ao Monumento ao Combatente da Grande Guerra, na
Avenida DR. Alfredo de Sousa, no dia 18 às 11h30, destinou-se a homenagear todos
os Militares que há um século
tombaram em combate, nas
trincheiras da Flandres ou
noutros lugares de peleja.
O programa cumpriu-se
de forma respeitosa e elegante. Um grupo de Militares
do CTOE com clarim prestara
as honras fúnebres durante
a homenagem. O professor

Guilherme da Direção do
Núcleo de Lamego da LC fez
a Leitura da Mensagem do
Presidente da Liga dos Combatentes, Joaquim Chito Rodrigues, o Tenente-Coronel
Cruz Fez a leitura da Mensagem do Chefe Supremo das
Forças Armadas, Presidente
da República professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. O

padre Capelão DR. Agostinho declamou uma sublime
prece Militar, em honra dos
combatentes.
O Presidente do Núcleo
de Lamego da LC, Artur Pombinho, a Dr.ª Marina Vale
vereadora da Câmara Municipal de Lamego e o Coronel
Regadas, Comandante do
CTOE depuseram uma coroa

de flores e descerraram uma
lápide metálica, comemorativa do centenário da I Grande
Guerra, no Monumento ao
Combatente daquele flagelo.
Aquela placa tem o objetivo
não só de venerar a centenária bravura dos Militares
Mortos em combate mas também e, sobre tudo, registar o
altruísmo e o respeito prestados naquele momento para
que os vindouros possam
recordá-lo, almejando a paz.
A multidão aguentou-se durante todas as honras
prestadas e só dispersou
quando o Coronel Regadas
dera a cerimónia por terminada com um singelo agradecimento a todos.
Bendito o país que tão
bons filhos tem. O superior
nível daquela homenagem
mostra também a honra e a
competência dos portugueses de hoje.
(LIC) Manuel Fernandes Ribeiro

Em Tarouca cães abandonados têm direito a bons
banhos, mimos e passeios frequentes
Muita dedicação, empenho e, acima de tudo, um
amor imensurável pelos
animais, tem permitido que
os cães abandonados de
Tarouca tenham uma vida
mais feliz.
Semanalmente, os “patudos” têm direito a bons
banhos, mimos e passeios,
graças ao trabalho desen-

volvido pela Associação de
Amigos dos Animais de Tarouca, que frequentemente
recruta um grupo de voluntários para mimar os amigos
de quatro patas.
A procura incansável de
novos lares responsáveis
para estes animais tem resultado em dezenas de adoções,
evitando assim a eutanásia

daqueles que são, afinal, os
melhores amigos do homem.
Ajudar os animais abandonados não tem feito diferença na apenas na vida deles, mas também na destes
entusiastas pela defesa dos
animais, que vêem a sua
dedicação totalmente recompensada com a alegria contagiante daqueles que recebem

os seus mimos e carinhos.
A Associação de Amigos
dos Animais de Tarouca, não
possuindo instalações próprias, tem sido um parceiro
estratégico do Município de
Tarouca, ao corroborar das
políticas desta instituição, no
âmbito das ações que têm
vindo a ser desenvolvidas
em prol do bem-estar animal.

Freguesia de Figueira – Lamego

A Câmara Municipal de Armamar está a implementar um conjunto de medidas com o objetivo de inovar o
modelo de gestão e relacionamento com os cidadãos.
Na prática o que se está a fazer é aliar um conjunto de
novidades ao nível das infraestruturas tecnológicas disponíveis a um outro trabalho, esse sim, elemento central de
todo este projeto: o desenvolvimento de um novo paradigma
de funcionamento da instituição, assente num novo modelo de gestão estratégica organizacional ao nível da forma
como são tratados os pedidos dos públicos do município.
Este projeto de modernização visa desmaterializar processos, operacionalizar uma intranet e um sistema de comunicações e de gestão documental a nível interno para
melhorar a qualidade da informação ao dispor dos trabalhadores da autarquia e bem assim a qualidade dos serviços prestados.
A desmaterialização e simplificação de processos, bem
sucedida, permitirão à Câmara Municipal obter ganhos ao
nível dos custos de tratamento e dos prazos de resposta.
O incremento na qualidade, fiabilidade e segurança da informação tratada conduzirá a melhores respostas para o
cidadão, traduzindo-se isso no aumento da confiança deste
para com a autarquia.
A face mais visível de todo este projeto, que assenta
essencialmente em mudanças profundas no trabalho de
backoffice, onde o cliente não chega, será a criação de um
balcão único de atendimento, a porta de entrada e saída
dos pedidos dos cidadãos.

Sabrosa

Peripécia em dose dupla

Oposição tira o tapete a Joaquim Magalhães e torna
João Paiva Rebelo novo presidente da junta de freguesia
Os membros da oposição na Assembleia de Freguesia de Figueira foram
determinantes para impor
a legalidade e a eleição do
novo presidente desta Junta de Freguesia.
No dia 12 de Setembro,
decorreu na sede da Junta de
Freguesia de Figueira uma
reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, na qual
o então Presidente da Junta
Narciso Araújo pediu a suspensão do seu mandato pelo
período de um ano, em virtude de se encontrar doente.
A oposição à coligação PSD/
CDS-PP questionou quem o
iria substituir, ao qual o Presidente referiu que os seus

colegas do executivo, secretário e tesoureiro, fariam a
gestão da junta de freguesia
na sua ausência, não sendo
preciso efetuar qualquer tipo
de eleição por parte da Assembleia de Freguesia.
Além disso, o Secretario
desta Junta, Joaquim Magalhães (antigo presidente)
reforçou essa ideia alegando
que a lei não previa qualquer
tipo de substituição, afirmando inclusive que ele mesmo e
o tesoureiro ficavam a mandar na Junta de Figueira.
Perante tal situação inédita, e sabendo da ilegalidade
de tal situação, a oposição
tratou de escrever uma carta
a solicitar uma assembleia
extraordinária a exigir a subs-

tituição do Presidente da Junta, ao abrigo da Lei 169/99,
bem como a substituição do
membro da Assembleia que
ficaria em falta.
Após essa comunicação
em nome da verdade e da
legalidade, os elementos da
coligação PSD/CDD-PP não
tardaram em realizar uma
Assembleia extraordinária,
como forma de tentar atenuar
a ilegalidade que pretendiam
efetuar, resultando na eleição
do tesoureiro, João Paiva Rebelo, como novo Presidente
da Junta de Freguesia de
Figueira.
Para agravar ainda mais
a impotência e a banalidade
deste processo, os membros
da Assembleia de Freguesia

da coligação PSD/CDD-PP
ainda tiveram a frontalidade
de afirmar que não receberam a referida carta da oposição, indicando que já tinham
intenção de não nomear o
seu antigo presidente como
novo presidente.
É caso para dizer que um
pouco de humildade não faria
mal a estes senhores, que
pensam que os membros da
oposição na Assembleia de
Freguesia de Figueira não
estão atentos aos seus sucessivos golpes baixos, e que
os mesmos farão sempre a
defesa dos interesses da sua
população.
Os membros da oposição na Assembleia de Freguesia de Figueira

Na passada sexta-feira, dia 17 de outubro, tiveram
lugar no Auditório Municipal de Sabrosa dois espetáculos de teatro pela Companhia Peripécia, que levaram
a cena a peça VINCENT, VAN E GOGH.
A primeira sessão, pelas 14h00, destinada ao público
escolar, contou com casa cheia, e foi mais uma oportunidade para consolidar o enriquecimento cultural dos jovens
estudantes.
À noite foi a vez do público em geral, que a partir das
21h00 compareceu em grande número no auditório municipal para assistir à peça.
No final desta sessão teve ainda lugar uma conversa
informal com os atores, que deram conta das dificuldades
na encenação da peça, bem como do enorme prazer e satisfação que o teatro lhes confere todos os dias.

