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O SEMANÁRIO DA REGIÃ0 DO DOURO

PROTEGEMOS 
A SUA VISÃO 
E A SUA 
SEGURANÇA NA COMPRA 

DE ÓCULOS 
DE SOL

20%

DESCONTO

MÁSCARA KN95 FFP2
OFERTA

Campanha válida de 8
a 22 de maio 2020

Campanha não acumulável com outros 
descontos, parcerias e acordos. 
Por cada óculo de sol adquirido, 
oferta de uma máscara KN95 FFP2.

Pedidos para: 611 033254

Rua D. João da Silva Campos Neves, nº 6 - 5100-148 Lamego • www.lamegas.pt  •  geral@lamegas.pt

Levamos até si a energia 
para o seu conforto

Entregas ao domicílio: 
u Gás de garrafa 
u Gasóleo agrícola 
u Gasóleo de aquecimento

Festival literário tornou Lamego 
centro criador de poesia

A Avenida 
da Liberdade 
aponta para 
uma prisão
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Governador (VOG) 
do Distrito 1970 
de visita a Lamego

Rotary Club de Lamego

Conta a lenda em que a 
vida e obra de Ricardo 
Salgado se vai transfor-
mando que um dia, há 
muitos anos, alguém lhe 
perguntou porque era ele, 
de uma família com vários 
ramos, a liderar o grupo 
Espírito Santo? Ao que 
ele terá respondido: “Por-
que trabalho mais do que 
os outros, sou o primei-
ro a chegar e o último a 
sair.” Foi com esta deter-
minação que Ricardo Sal-
gado (re)construiu o im-
pério da família, desfeito 
no 25 de Abril. Ao ponto 
de ser difícil distinguir o 
autor da obra e a obra do 
autor. O BES era Ricardo 
Salgado e Ricardo Salga-
do era o BES.

O BES, acima 
de tudo

Salgado pagava a Pinho, 
que estava no Governo 
de Sócrates. Sócrates pe-
dia dinheiro vivo a Carlos 
Santos Silva, que recebia 
transferências da Suíça 
de Hélder Bataglia, que 
recebia dinheiro em Ango-
la, vindo do Luxemburgo, 
mandado por Ricardo Sal-
gado. Pinho recebia patro-
cínios da EDP de Mexia 
para dar aulas nos EUA.

TURISMO E PATRIMÓNIO 
DESLEIXO E ABANDONO
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Comissão Europeia lança plano de ação para combater a fraude e a eva-
são fiscais, que custam €150 mil milhões por ano aos Estados-membros

“O objetivo deste primeiro pacote fiscal da Comissão é muito claro: 
facilitar a vida aos contribuintes honestos e dificultar a vida aos que ati-
vamente tentam enganar o sistema.”

Bruxelas: fuga aos impostos é um “escândalo”
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LAMEGO
“Maços de tabaco com selo violeta e imposto mais caro em 2021” – JN

Realizou-se na terça-fei-
ra, dia 14 de julho a Visi-
ta Oficial do Governador 
(VOG) do Distrito 1970, Sér-
gio Almeida ao Rotary Club 
de Lamego.

Este é um ano Rotário que 
se iniciou numa altura em 
que vivemos tempos verda-
deiramente desafiantes, com 
o surto da covid-19 a provo-
car um enorme impacto nas 
nossas vidas, contudo, cien-
tes dos perigos que subsistem, 
preparámos toda a visita do 
Governador, por forma a que 
estivessem sempre reunidas 
condições de segurança sani-
tária em vigor.

A VOG teve inicio com 
uma visita à Câmara Mu-
nicipal de Lamego, onde o 
Governador, o Presidente do 
Rotary Club de Lamego e al-
guns rotários foram recebidos 
pelo Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara, Dr. Ângelo Moura, 
local onde foi evidenciado o 
trabalho desenvolvido em prol 
da comunidade, bem como o 
projeto que o Clube tem em 
mente para celebrar condig-

namente o seu 50º aniversário.
Para além de ficar a co-

nhecer os projetos que o clube 
tem realizado, o Comp. Sér-
gio Almeida teve a oportuni-
dade de conhecer a sede do 
Clube, onde ficou agradado 
com a apresentação que lhe 
foi feita quanto aos principais 
projetos realizados, dos quais 
destacámos o projeto Monte-
muro, único a nível nacional 
financiado pelo Rotary Inter-

nacional e a reconstrução pelo 
Rotary da Capela da Srª da 
Serra, em Lamego, local que 
visitámos de seguida.

E porque uma maneira de 
ouvirmos as gerações mais jo-
vens e tornarmos Rotary mais 
atraente para elas, é focan-
do-nos mais na preservação 
do meio ambiente, seguiu-se 
uma visita ao Parque Bioló-
gico da Serra das Meadas, 
em Lamego, onde sentimos 

por parte dos responsáveis do 
parque, uma energia muito 
positiva e uma total disponi-
bilidade para no futuro, poder 
existir um maior envolvimen-
to com Rotary, nesta área tão 
importante ligada à natureza 
e ambiente.

Seguiu-se a reunião com 
os membros do clube, onde o 
Governador ficou a conhecer 
melhor a situação do Rotary 
Club de Lamego, nomeada-
mente o seu quadro social, 
bem como os projetos que es-
tamos a preparar para este ano 
rotário em que celebramos o 
50º aniversário do Clube.

O dia terminou com um 
jantar comemorativo na ilus-
tre Quinta da Pacheca, sita 
em Lamego, optando-se por 
razões de segurança, por um 
formato cocktail SunSet ao ar 
livre, ainda que limitado a 20 
participantes, podemos contar 
com a presença do Assistente 
do Governador Comp. Tito 
Encarnação, Comp. Presi-
dente e Tesoureiro do Rotary 
Club de Vila Real e Comp. 
Presidente da Comissão de 
Eventos Distritais.

Rotary Club de Lamego

Governador (VOG) do Distrito 1970 
de visita a Lamego


