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REGIAO DAS BEIRAS

desecontasde20lBeregozi- FLOPEN elegeU
iou*epelofactodopresidente nOVOSófgãOÉ
da Câmara deAiganil ter._sido dinggtlVOS
eleito para o Plenário do Con-
selho Económicoe Social, pro-
pondo um voto de felicita@o.

Miguel Ventpra, presidente
do conselho fiscaÌ, propos um
voto de louvor à direcção pelo
trabalho desenvolüdo e um
voto de louvor e agradeci-
mento à Misericórdia à9 Arga-
nil çortodo o apoiopresddo
à conilari*, propostâ âpro-
vadapormaioria"

O jurz da confraria dejxou a
garantiade que oVIII CapÍrtno
<vai ter muita nobreza e digni-
dader. Fazendo um batançó de
2013, António Carvalhais ães-
tacou o Congresso NacÍonal
das Confrarias Ga.stronómicas
Portuguesas em Arganil Ainda
relativamente à fedeiação, o
também üce-presiden te referiu
a organua@ode uma Feira So-
Iidária, na Ribeira do Porto,
com o apoio de todas as con-
frarias, que terão oportunidade
de ,<levar os seus produtores>
e vender os seus produtos. A
propósito, Dias Coimbra fun-
dador da confrari4 propos um
voto de louvor ao juiz, por in-
tegrar os órgãos sociais da Fe-
deração das Confrarias.

Miguel Venhr4 também pre-
sidente da ADIBF,R, sugeriu à
direcção que estabeleça (uÍna
ligação colrn os produtores> do
concelho, ajudando-os a de-
senvolver a sua actiúdade, uma
vez que <em 2014 surgem no-
vos programas comunitários>
com mais apoios. +

A AOPEN - Associa@o Flo'
restaÌ com sede em Penel4 pro-
cedeu à eleigo dos novos ór-
gãos sociais para o triénio 2013
- 2016. Avotação decorreu na
passada sexta-feira, tendo o
presidente da mesa da assem-
bleia geral, Femando Antuàes,
reeleito no cargo, conferindo,
de seguida, posse aos novos
eleitos. Assim, Luís Oliveira
Dias é o presidenLe da dire@o,
tendo como vice-presidente
PauloRoxo; enquanto João
Mafiins é o tesoureiro,Airtónio
Teixeira o iecretário e Manuel
Simõés doç SaÍìtos é o vogal.
Como suplentes encon tram -se
Pedro Mendes e António Ri-
beiro. O conselho fiscal é pre-
sidido por Adelino Marques,
que tem como relatora Isabel
Gome e Anibal Gião nas firn-
ções de secretário. Como su-
plentes encontram-se Arlindo
Rosa da Costa e Francisco Cian-
deias. A presidir à mesa da as-
sembleia mantem-se Femando
Antunes, que tem como üce-
presidente António Alves. Hugo
Paula é o secretário da meSa e
J osé Ztnaf te suplente.,l


