" A Princesa do Tâmega" como associada
de mérito
"A proposta de indigitação da empresa "A Princesa
do Tâmega - Sociedade de Mediação Imobiliária,
Lda.", associada número 24, sediada em Amarante,
à categoria de associada de mérito foi aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada a 30 de
Novembro. esta indigitação deve-se ao facto de
Arnaldo Pinto da Costa, responsável pela "A
Princesa do Tâmega", ter contribuído sempre (e não
apenas quando pertenceu à Direcção da APEMIP)
para o desenvolvimento do sector da mediação
imobiliária e ter incutido o espírito associativo aos
profissionais do Norte. Na Assembleia Geral,
Eduardo Evangelista Luís, presidente da Direcção da
APEMIP, referiu ainda que Arnaldo Pinto da Costa foi
sempre uma pessoa preocupada com os destinos da
Associação.", in Informação APEMIP

"No passado dia 23 de Junho, no salão nobre da Alfândega do Porto, realizou-se um jantar
comemorativo do 23º Aniversário da APEMIP - Associação Portuguesa das Empresas de
Mediação Imobiliária, cerimónia que decorreu com muita animação e que contou, além do
grande número de associados, vindos de todos os pontos do país, com ilustres
individualidades, entre as quais, a Secretária de Estado da Habitação e Administradora do
IMOPPI. No decurso do evento, foram proferidos discursos de circunstância, tendo a Drª
Leonor Coutinho usado palavras encorajadoras sobre o sector imobiliário, garantindo da sua
parte o empenho para a conveniente reanimação, de que já existem indicativos de melhoria.
Em ambiente solene, o Presidente daquela Associação entregou a Arnaldo Pinto da Costa,
fundador-gerente d'A Princesa do Tâmega, conhecida empresa de mediação em Amarante, a
medalha e certificado de associado de mérito, pelos relevantes serviços prestados em prol do
prestígio e afirmação da actividade, designadamente, a implantação da delegação regional do
Norte aquela Associação. O homenageado, ao congratular-se com a honra que lhe foi
atribuída, salientou que, apesar dos êxitos já alcançados pela APEMIP, é necessário continuar
para se atingir a plena afirmação da autêntica e responsável mediação imobiliária em todo o
país.", in O Jornal de Amarante

"Em Assembleia Geral da Associação Portuguesa das Empresas de Mediação Imobiliária
(APEMIP), foi por unanimidade atribuída a categoria de Associada de Mérito à A Princesa do
Tâmega - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda., membro efectivo com o número 24. Refirase que o número total de associados da APEMIP ronda os 3.000. Esta distinção pretende
reconhecer o elevado empenho e dedicação que Arnaldo Teixeira Pinto da Costa, como
responsável e representante da empresa A Princesa do Tâmega, com sede na cidade de
Amarante, vem demonstrando ao longo dos anos no intuito do reconhecimento dos mediadores
imobiliários da Região Norte e em prol da dignificação da respectiva actividade. Pinto da Costa,
que há longos anos se preocupa com a causa da mediação imobiliária, integrou as direcções
daquela associação nos biénios de 1995/96 e 1997/98, tendo implantado a primeira Delegação
Regional do Norte, em 1995, inicialmente em Amarante e depois na cidade do Porto, em
instalações próprias adquiridas durante o seu mandato de Delegado. A Princesa do Tâmega,
graças às regras e exigências do seu fundador e timoneiro é uma referência activa de
credibilidade e prestígio na Mediação Imobiliária regional e nacional, «porque nesta como
noutras actividades, é imprescindível o profissionalismo, a responsabilidade e a
transparência»", in Semanário "A Voz de Trás-os-Montes"

