“Diretores de supervisão do Banco de Portugal vão para a PwC depois de
contratos sem concurso”– EXPRESO
São João da Pesqueira
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Armamar

Município participou pelo 3.º ano consecutivoFeira da Maçã de Montanha
encerra com balanço positivo
na MIF – Feira Internacional de Macau

neste mercado de grande
importância mundial e consequentemente a possibilidade de serem estabelecidos negócios e acordos
comerciais.

O trabalho continuo desenvolvido pelo Município
de S. João da Pesqueira no
estabelecimento de novas
parcerias, de forma a permitir aos empresários do
Concelho, a descoberta
do espírito empreendedor
de Macau, permitiu a preparação de mais acordos,
alguns já assinados e com
reflexo de forma relevante
na economia do Concelho
de S. João da Pesqueira e
outros que serão ratificados em breve, de forma a
potenciar cada vez mais e
melhor a possibilidade aos
nossos agentes económicos, de marcarem presença

A presente edição da
MIF – Feira Internacional de
Macau adotou como tema
“Cooperação - Chave para
Oportunidades de Negócio”. Tirando proveito das
características multiculturais
de Macau e o seu papel de
plataforma regional de serviços comerciais, a MIF visa
promover a cooperação económica e comercial entre as
empresas de Macau, do inte-

rior da China e dos Países de
Língua Portuguesa, no intuito
de desenvolver o papel de
Macau como plataforma para
a cooperação económica e
comercial, entre a China e
os Países de Língua Portuguesa.
Novas oportunidades se
abriram com esta participação, nomeadamente a preparação de uma cooperação
mais estreita com o IPIM (Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento) e
o IFT (Instituto de Formação
Turística), tendo a delegação
do Município de S. João da
Pesqueira, representada pelo
Vice-presidente da Câmara

Municipal (Dr. Vitor Sobral) e
o Presidente da Assembleia
Municipal / Diretor da Escola
Profissional (Prof. Eduardo
Rocha) reunido com os responsáveis destas instituições
por forma a negociar os tramites dos protocolos a serem
assinados.
Exportar os nossos produtos Gourmet e potenciar
o nosso Turismo, é o objetivo que todos queremos que
seja bem sucedido em prol da
sustentabilidade que todos
devemos almejar.
A Feira Internacional de
Macau (MIF, na sigla inglesa) é a primeira exposição
em Macau acreditada pela
UFI (Global Association of
the Exhibition Industry), e
que atua como plataforma para o intercâmbio e a
cooperação económica e
comercial entre Macau e diversos países e regiões do
mundo. Ao longo de dezoito
anos e com o apoio das organizações participantes, a
MIF tornou-se numa “Exposição de Marca” da região,
promovendo o intercâmbio
e a cooperação em altas e
novas tecnologias, capitais
e recursos humanos, assim
como o avanço da tecnologia e modernização industrial nos diferentes sectores
de Macau, trazendo mais
oportunidades de negócio
e desenvolvimento para as
PMEs locais, expositores e
participantes externos.”

Armamar comemorou a 7ª edição da Feira de Maçã
este fim de semana. O evento teve início na sexta feira, dia 24, com a abertura da feira que contou com a
presença da Ministra da Agricultura e do Mar.
Os três dias fizeram as maravilhas de muitas centenas de visitantes com muitas recreações culturais, música popular, gastronomia tradicional, momentos de humor
e concertos. Este ano Armamar recebeu diversos grupos
organizados, que se deslocaram em autocarros, visitando
a feira e alguns pontos turísticos do município.
No primeiro dia de festa realizaram-se diversas cerimónias comemorativas. A noite foi de estreia para o grupo
de teatro de Armamar “Filhos do Vento”, que apresentou
a peça “Alma da maçã.” Seguiu-se o espetáculo de humor com Hugo Sousa e a atuação do grupo musical “Os
Aldeões.”
O sábado ficou marcado pelo colóquio “Transformar
matéria prima, acrescentar valor ao produto” e pela inauguração da exposição “Armamar, Terra de Emoções”, pelo
Atelier 26. Ruth Marlene foi cabeça de cartaz da noite de
25 e animou Armamar.
O último dia ficou assinalado pela atuação da Banda
de Música de Armamar e pelo desfile “Apple Fashion” dos
alunos dos jardins de infância do município.

Moimenta da Beira

Peditório da Liga Portuguesa
Contra o Cancro

Moimenta da Beira

Piscina encerra para obras
A piscina municipal de
Moimenta da Beira encerra
para obras amanhã, quinta-feira, 30 de outubro, prevendo-se a sua reabertura
a 17 de novembro.
São cerca de duas semanas para trabalhos de manutenção e melhoramento da
cobertura e para a instalação
de um novo sistema eléctrico
tecnologicamente eficiente
do ponto de vista energético
e mais amigo do ambiente,
que baixará de forma drástica
as emissões de gases com
efeitos de estufa e diminuirá o
consumo de energia. Com a
implementação desta medida
o consumo de energia sofrerá
uma redução média de 69%

e permitirá a diminuição as
emissões de gases com efeito de estufa em 52 toneladas/
ano de CO2.
A intervenção na piscina
(a que se junta a que decor-

re também no pavilhão municipal), estão orçadas em
230 mil euros e surgem na
sequência da apresentação,
em 2010, de duas candidaturas ao Programa Operacional

Regional do Norte (ON.2),
elaboradas com o apoio da
Agência de Energia da Comunidade Intermunicipal do
Douro (CIMDOURO).
A concretização destes
dois projetos permitirá assim
que a autarquia de Moimenta da Beira possa actuar na
correção de fatores muito importantes relacionados com
as vertentes energéticas e
ambientais de sustentabilidade do funcionamento dos edifícios abrangidos, reduzindo
ainda os gastos de manutenção com os mesmos, levando
a que no seu conjunto a implantação de projetos desta
tipologia ajude a atingir os
objectivos da Política Energética Nacional.

Decorre em todo o país, a partir de sexta-feira, 31
de outubro, e até segunda-feira, 3 de novembro, o Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC). No concelho de Moimenta da Beira a acção
solidária está a cargo de uma comissão local com a
colaboração da Câmara Municipal.
Os fundos angariados anualmente permitem à LPCC
cumprir os seus objectivos e são a garantia de continuidade
dos diversos projectos, como: Apoio ao doente oncológico
e familiares, Promoção da Educação para a Saúde do público, Rastreio do Cancro da Mama (através do Programa
Nacional de Rastreio da LPCC), Cuidados Paliativos e/ou
domiciliários, apoio psico-emocional, Investigação Científica e Formação de Profissionais de Saúde.

