Dois mil engenheiros abandonam o país
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Vila Pouca de Aguiar

Feira das Cebolas

em Cinfães
O Centro de Formação
Profissional da Indústria
de Calçado está em Cinfães para dar formação a
uma turma constituída por
20 formandas, cuja seleção
esteve a cargo do próprio
Centro e do Instituto do
Emprego e Formação Profissional. As aulas arrancaram no dia 15 de setembro
e estão a decorrer num espaço cedido pela Autarquia
junto ao espaço da feira
quinzenal de Cinfães.
O Centro, com localização em São João da Madeira,
está a trabalhar em parceria
com a Câmara Municipal de
Cinfães com vista a formar

mão-de-obra qualificada na
área do calçado. Condição
essencial para que o Município consiga atrair investi-

mento para o Concelho, neste caso concreto empresas
neste setor.
“Sem mão-de-obra qualifi-

cada não conseguimos trazer
empresas para o nosso território”, salientou o presidente
aquando da visita que efetuou a uma das aulas deste
curso no dia 16 de setembro,
reforçando que, “esta será a
primeira de muitas turmas
que o Centro vai formar em
Cinfães”. O autarca acrescentou que “temos vários
acordos com algumas empresas que querem começar
a laborar no Concelho e as
pessoas que estão, nesta
altura, a receber esta formação destinam-se a essas
empresas. É uma oportunidade para nós criarmos postos de trabalho em Cinfães”,
sublinha.

Cinfães

Iniciadas obras do Quartel dosBombeiros
As obras de construção
do Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Cinfães estão no terreno.
Um sonho com mais de
uma década da corporação
cinfanense, que depois de
ultrapassados muitos obstáculos, será finalmente uma
realidade. A obra foi adjudicada à empresa Dabeira
– Sociedade Construções,
L.da e vai ser financiada
no âmbito da candidatura
apresentada no Domínio de
Intervenção: Prevenção e
Gestão de Riscos do Eixo
II, do Programa Operacional Temático Valorização do

O Município de Vila Pouca de Aguiar, promove a
Tradicional Feira das Cebolas a 25 de setembro (atividades também no dia 27).
No dia 25, cerca de 75 produtores de toda a região
transmontana (alguns já vêm há mais de 50 anos) vendem cerca de 25 mil kg de cebolas; os produtores locais
e associações têm à disposição petiscos regionais à volta
da cebola, tais como, caldo de cebola, ‘iscas de cebolada’,
‘punheta de bacalhau’, orelheira ou pataniscas. E outros
produtos do mundo rural, tais como mel, fumeiro, doces caseiros, pão, feijão, pimento, malagueta, palhada, hortícolas
e demais produtos do campo. Ainda neste dia é possível
assistir a concurso pecuário, chega de bois, desfolhada
à moda antiga e teatro de rua, entre outras atividades.
No dia 27, a Corrida de Cavalos no Complexo Desportivo traz mais de trinta cavaleiros e meia centena de
cavalos. O campeonato do jogo do malhão e a escola de
concertinas fazem parte das manifestações culturais que
serão apreciadas pela população.
Em destaque na Feira das Cebolas
Concurso da Cebola (dia 25, às 11h)
A cebola mais pesada ultrapassou os dois kg na última
edição (2.056kg); este ano os participantes já se preparam para vencer o concurso e talvez ultrapassar o record
absoluto (2.222kg).
Maior Caldo de Cebola à Moda Antiga
(dia 25, às 20h30)

Território com um montante
de investimento total e elegível de 1.099.382,40€, a que
corresponde uma compartici-

Armamar

Caminhada solidária
Caminhada solidária que
vai percorrer a vila de Armamar, no dia 27 deste mês,
sábado, com concentração
pelas 3 da tarde em frente
ao Posto de Turismo.
A caminhada, mais do que
um evento desportivo, vai ser
um passeio com paragem em
alguns pontos emblemáticos da vila para se abordar a história
desses locais, as tradições e costumes a eles ligados.
A inscrição tem um custo de 5 euros (valor reverte para
a Liga Portuguesa Contra o Cancro) e confere direito a uma
tshirt, uma garrafa de água e lanche.
Os interessados podem inscrever-se na Câmara Municipal
e nos Bombeiros Voluntários.
Participe! Venha caminhar connosco! Ligue-se a esta
causa!

pação do Fundo de Coesão
de 934.475,04€ (taxa de cofinanciamento de 85%).
Depois de um indeferimento relativo à comparticipação comunitária da obra,
em novembro do ano transato, o presidente da Câmara
Armando Mourisco, acompanhado do comandante
dos Bombeiros de Cinfães e
do presidente de direção de
então, deslocou-se a Lisboa
onde se deram os primeiros
passos para se desbloquear
a situação. Finalmente chegou a boa notícia que resulta
de um trabalho de parceria
entre Câmara, Governo e
Instituição.
Armando Mourisco já convidou o Ministro da Administração Interna a deslocar-se a
Cinfães para visitar os trabalhos que estão a ser desenvolvidos. Convite aceite pelo
Ministro tendo ficado agendada essa visita para o próximo
mês de outubro.
A obra localizada em Cruz
de Bouças além do cofinan-

ciamento de 85% do POVT
terá a comparticipação da
Câmara Municipal em 15%,
o que corresponde a cerca
de 150 mil euros. “É com
gosto e muita satisfação que
a Câmara comparticipa esta
obra com este montante,
tratando-se de um investimento fundamental para o
bem-estar das pessoas e
para o desenvolvimento do
trabalho desenvolvido pelos
bombeiros voluntários”, sublinha o autarca Armando
Mourisco, acrescentando que
“é o sinal claro que o trabalho
em parceria traz bons resultados, referindo-se ao acordo
alcançado entre Autarquia,
o Governo e a Associação
Humanitárias dos Bombeiros
Voluntários de Cinfães”.
Recorde-se que o Município de Cinfães também
já concretizou o acesso ao
futuro quartel, a designada
Rua dos Bombeiros. Um investimento na casa dos 127
mil euros concluído no final
do mês de agosto.

Num pote de ferro com capacidade para 80 litros (!), os
elementos da associação de São Tomé da Gralheira vão
estar vestidos à rigor e confecionar um caldo à moda antiga, que será dado a provar à população. Segue-se uma
desfolhada tradicional com merenda e animação popular.

Lamego sai à rua para
festejar o Dia Mundial
Lamego vai festejar o Dia Mundial do Coração durante a manhã do próximo domingo, 28 de setembro,
com o intuito de alertar as pessoas para a importância
de adotarem um estilo de vida ativo e, desta forma,
terem “um melhor coração”.
A partir das 11 horas, os lamecenses estão convidados
a percorrerem uma caminhada que se inicia na Av. Dr.
Alfredo de Sousa. Haverá, no entanto, outras atividades
físicas e desportivas: uma aula de grupo dinamizada pela
escola de dança Artdance e a formação de um grande coração humano que ficará registado para a posterioridade.
As iniciativas a realizar no âmbito do Dia Mundial do
Coração pela Câmara Municipal de Lamego e pela Fundação Portuguesa de Cardiologia vão decorrer entre as 10 e
as 12 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas
nas Piscinas Municipais Cobertas ou no Pavilhão Álvaro
Magalhães, mediante preenchimento da respetiva ficha.

