NOTÍCIAS DE FIGUEIRÓ

www.noticiasdefigueiro.com

Actualidade

Outubro 2008

» NO PASSADO DIA 5 DE OUTUBRO

A Princesa do Tâmega comemorou
25 anos de actividade imobiliária
A

da autoria de Vítor Maia, o administrador
da empresa dirigiu-se aos profissionais
do ramo imobiliário que necessitam de
muita seriedade para ultrapassar a crise
que também se abateu sobre o sector.
“Chegou agora a vez de me referir aos
nossos parceiros e concorrentes, ou sejam
aqueles que exercem a mesma actividade
de mediação imobiliária. Sendo oportuno
lembrar que A Princesa do Tâmega,
desde a sua fundação, por todos os meios,
sempre se empenhou em praticar a
actividade com respeito pelos seus
concorrentes e a certeza da pratica do
indispensável profissionalismo, responsabilidade e perfeição, na observação das
regras éticas e oficiais que nos regem.
Talvez por isso nos orgulhamos do que
fizemos no passado e do prestígio que
nos é reconhecido.De realçar, entre
outras normas, que só trabalhamos em
produtos convencionais por contratos
escritos e em exclusivo. Também, felizmente, até agora e já passaram 25 anos,
não tivemos necessidade de fazer
angariações, possuindo uma vasta e
diversificada carteira de ofertas. É evidente que, naturalmente, como os outros
colegas, há cerca de 10 anos, vimos
sentindo uma acentuada crise que teima
em persistir e nos afectar”, adiantou
Pinto da Costa.
José Eduardo Macedo, presidente da
APEMIP (Associação de Empresas
Imobiliárias), destacou as qualidades e o
empenho de Pinto da Costa que, na sua
opinião, dirige uma das mais reconhecidas
empresas do ramo imobiliário. “Pinto da
Costa é uma referência no sector imobiliário em Portugal”, disse.
O presidente da Câmara Municipal de
Amarante, Armindo Abreu, ao encerrar
a sessão de discursos, agradeceu o
trabalho que a Princesa do Tâmega tem
realizado em prol do engrandecimento
de Amarante.
“Pinto da Costa lidera uma empresa que
é orgulho de todos nós”, disse Armindo
Abreu, para logo de seguida desejar as
maiores felicidades para a empresa
atingir as Bodas de Ouro com a mesma
vitalidade e dinâmica que actualmente
manifesta.

s ‘Bodas de Prata’ de qualquer
instituição ou empresa merece
uma comemoração especial.
Neste sentido, “A Princesa do Tâmega”
esteve em festa no dia 5 de Outubro ao
assinalar os 25 anos da fundação desta
empresa de mediação imobiliária.
As festividades para assinalar o 25º
aniversário desta empresa, administrada
por Pinto da Costa, iniciaram-se no dia
anterior com o arruado por um grupo de
bombos que percorreu as principais
artérias da cidade de Amarante.A manhã
do principal dia da comemoração iniciouse com a eucaristia em acção de graças
no Mosteiro de São Gonçalo, celebrada
pelo recém-chegado padre José Manuel
Ferreira.O ponto alto das comemorações
estava aguardado para um almoçoconvívio, servido pelo restaurante Grelha,
animado por um grupo de karaoke e que
contou com presença de accionistas,
colaboradores, familiares, amigos e
representantes de algumas instituições e
empresas.
Destaque para as presenças dos
Presidente da Câmara Municipal de
Amarante, Dr. Armindo Abreu; Presidente da Junta de Freguesia de São
Gonçalo, Artur Correia; Presidente da
APEMIP (Associação dos Profissionais
e Empresas de Mediação Imobiliária de
Portugal), José Eduardo Macedo; e
demais presidentes da Delegações
Regionais da mesma Associação.
Ao dirigir-se aos convidados, Pinto da
Costa começou por agradecer a presença
de representantes de instituições locais e
nacionais, destacando, em particular, a
de Armindo Abreu, presidente da Câmara
Municipal de Amarante. “È naturalmente
fácil de imaginar quanto orgulho sinto
com a sua honrosa presença (presidente
da Câmara), pedindo que aceite o meu
reconhecido agradecimento.
Outras instituições públicas e privadas,
estão entre nós desde presidentes das
principais associações regionais locais,
incluindo a instituição mais antiga de
Amarante incluindo a nossa banda de
música e junta da freguesia de São
Gonçalo”, disse Pinto da Costa.Após a
audição do hino da Princesa do Tâmega,
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» NOS 25 ANOS DA “PRINCESA DO TÂMEGA”

Pinto da Costa lançou livro
Barragem de Fridão:
o que pensam as forças “Reflexos da minha vida”
políticas amarantinas?
Tal como anunciamos na última edição, eis a resposta às perguntas
formuladas pelo NF acerca da Barragem de Fridão, pelo PSD, que não
respondeu em tempo útil no número anterior do nosso jornal.

a debater o assunto, com maior paixão
ou razão e, no final, todos estaríamos
esclarecidos
Qual é a sua posição sobre a construção da Barragem?

José Luís Gaspar
(Presidente PSD Amarante)
Na sua opinião, Amarante produziu
o debate necessário em torno da
Barragem de Fridão para defesa
dos seus interesses e esclarecimento dos amarantinos?
No Concelho de Amarante tem-se
promovido algum (pouco) debate sobre
a problemática da construção da
barragem de Fridão. A verdade é que o
Governo socialista do Eng. José Sócrates
não quer informar ou não sabe informar
ou esconde alguma coisa. Não é o que
devemos pensar pela forma como tem
estado a decorrer todo este processo?
Os amarantinos precisam de respostas
objectivas, de que podemos salientar a
cota a que fica o nosso Rio Tâmega na
zona ribeirinha da cidade, as reais
consequências ao nível do impacte
ambiental, a localização da barragem
sobre (ou não) uma fractura tectónica e
o que vai acontecer a montante da própria
barragem. Estas são algumas das
perguntas para as quais não temos
respostas concretas. Nesta matéria,
impunha-se que Amarante fosse tratada
com dignidade. Mas o Governo não tem
respeito por Amarante e não se dispõe a
vir esclarecer todo este assunto. Tanto
mais que a Câmara Municipal é do
Partido Socialista e, neste como noutros
casos, não consegue trazer o Governo a
Amarante. Que Partido Socialista de
Amarante é este, que não mostra
influência nenhuma sobre o Governo? O
Governo, se nada tem a esconder e se é
competente, deveria estar disponível para
vir a Amarante, com um estudo de análise
custo/benefício, provar que a construção
da barragem de Fridão vale a pena, é
segura e não causa problemas ambientais
à região. Nesta altura, todos estaríamos

O PSD está sensível à questão energética
nacional. Portugal precisa de apostar na
produção de energia através de fontes
renováveis e limpas, bem como de tornarse independente em termos de produção
de energia eléctrica e de diminuir os
custos de produção.
No entanto, face ao conhecimento actual
do assunto, temos de estar, nesta altura,
contra a construção da barragem. Só o
facto de termos um grande reservatório
de água nas nossas costas merece o
nosso voto contra.
É uma ameaça a todos os amarantinos.
Se, em simultâneo, se verificarem as
condições para se produzir um sismo de
elevada amplitude, barragem com cota
de água no máximo e cedência da
estrutura teremos uma catástrofe na zona
ribeirinha.
Com uma barragem a 6 quilómetros não
haverá tempo de evacuação e será uma
catástrofe.
Por tudo isto, a que acresce ainda o
desconhecimento das consequências
ambientais, o Partido Social Democrata
entende que, face a uma elevada falta de
informação e com os dados de que dispõe,
não pode ter outra posição a não ser a de
estar frontalmente contra a construção
da barragem de Fridão.
Por último, não podemos deixar de
lamentar a posição do Sr. Presidente da
Câmara que ainda não deu execução a
uma proposta apresentada pelo PSD e
aprovada em reunião do Executivo de 5
de Maio de 2008 (estranhamente, com o
voto contra do Sr. Presidente), no sentido
de “…que os serviços jurídicos do
Município, no prazo de 15 (quinze) dias,
dado o prazo do concurso para a
concessão da barragem de Fridão,
avaliem todas as possibilidades jurídicas
para impedir a construção da barragem
de Fridão, entre as quais a interposição
de uma providência cautelar…”

O

administrador da empresa imobiliária “A Princesa do Tâmega”,
Arnaldo Pinto da Costa, aproveitou as comemorações dos 25 anos da
fundação da empresa para lançar o livro
“Reflexos da Minha Vida”.A cerimónia
decorreu no Restraurante Top, na
Estradinha, perante o testemunho de centena e meia de convidados.A apresentação esteve a cargo de Benvinda Teixeira que também assinou o prefácio.
“Esta criação literária pretende dar a
conhecer o ‘homem na sua intimidade’,
revelando alguns dos seus episódios mais
queridos e que, certamente, o ajudaram a
vencer muitas situações menos agradáveis que a vida lhe reservou. E Pinto da
Costa soube sempre tirar proveito dessas
pequenas (grandes) lições de vida!”, lêse no prefácio do livro.
Pinto da Costa, visivelmente emocionado,
começou por explicar a razão que o levou
a intitular o livro de “Reflexos da Minha
Vida”.
“O título de Reflexos, não significa a
outra imagem no espelho. Quero apenas
com isso dizer que são apenas alguns
episódios mais marcantes da minha vida,
ou seja resumi o que entendi conscientemente ser mais ilustrativo para divulgar”,
disse o autor.
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O administrador da empresa imobiliária,
que revelou um grande interesse pela
leitura e escrita, garantiu que nunca teve
ambições desproporcionadas, mas dentro
do que entendeu ser normal e possível foi
teimoso para conseguir o melhor. “Gosto
de ler e gosto de aprender com quem
provar que sabe mais. A confirmação
existe em minha casa e no meu gabinete
de trabalho. Apesar de deficiências
visuais, ainda tenho o “hábito e o vício”
de comprar e ler livros. Nunca me considerei perfeito, mas sempre procurei
corrigir-me para atingir mais e melhor,
detestando a hipocrisia a favor da autêntica realidade”, adiantou.
Pessoa simples mas com uma forte
convicção e defensor dos interesses de
Amarante, Pinto da Costa não relega as
suas origens serranas da freguesia de
Olo.
“Quanto ao motivo que me levou a
escrevê-lo, tenho que reconhecer a minha
modesta, mas muito significativa origem,
de cujos progenitores sinto orgulho e
creio que foi o desejo de assinalar a sua
memória que me levou a escrever. Julgo
que é bom sabermos memorizar quem
nos proporcionou a nossa vida”, disse
Pinto da Costa, num dia especial quer
pessoal quer profissionalmente.

