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ACTUALIDADE

Mais dois postos de transformação em 
exploração no Concelho de Amarante

A EDP colocou em explora-
ção, no dia seis do corrente 
mês, mais um posto de trans-
formação, aéreo, na freguesia 
de Carneiro, no lugar de Barro-
jela, com benefícios directos na 
qualidade de energia disponibi-
lizada aos clientes do Caminho 
da Igreja, Largo Nª Senhora do 
Rosário e ruas Nª Senhora do 
Rosário, Barrojela, e Central de 
Carneiro.

Foram resolvidos os proble-
mas de quedas de tensão que 
subsistiam na zona e fica potên-

cia disponível para satisfazer 
futuros aumentos de cargas.

A EDP ligou à rede mais um 
posto de transformação, tipo 
monobloco, na freguesia de 
Vila Caíz, no Lugar Novo, com 
benefícios esperados na quali-
dade e continuidade de serviço 
a disponibilizar aos 45 clientes 
do referido lugar.

Foram resolvidos os proble-
mas de quedas de tensão que 
subsistiam na zona e fica potên-
cia disponível para satisfazer 
futuros aumentos de cargas.

A Diabetes Mellitus não é apenas “ o açúcar alto no sangue”
Saiba mais em www.chtamegasousa.pt

Introdução:
Rede mundial de Mediação Imobili-
ária, pretende seleccionar consulto-
res imobiliários para a sua agência 
em Amarante.

Descrição das Funções:
Prospecção de mercado;
Gestão de carteira de clientes;
Negociação com clientes.

Requisitos:
Com ou sem experiência;
Dinâmico;
Espírito de equipa;
Organizado;
Carta de condução;
Viatura própria;

Boa apresentação.

Oferece-se:
Excelente espírito de equipa;
Ajuda de custo;
Formação inicial e contínua;
Carteira de clientes;
Meios gratuitos;
Elevado valor mensal de comis-
sões.

Local:
Amarante (Distrito do Porto).
Entrada:
Imediata.
Contacte: 255410170                       
              
E-Mail: amarante@era.pt

Banda Musical de Amarante fez anos
Alegria e boa disposição nas comemorações do 155º Aniversário

A Banda Musical de Amaran-
te voltou a embelezar o tradicio-
nalmente chuvoso dia 1 de De-
zembro – dia da Restauração 
da Independência. Isto apesar 
de, no programa matinal das 
comemorações do seu 155º 
Aniversário, ter sido cancelada 
a  prevista arruada, mantendo-
se a saudação junto no cemité-
rio em memória aos associados 
já falecidos e a missa em acção 
de graças no Mosteiro de São 
Gonçalo.

Da parte da tarde, como é 
habitual, realizou-se o concerto 
na sede da Banda sita no lugar 
do Salto. Estas instalações tor-
nam-se sempre pequenas para 
todos os que querem ouvir um 
reportório atractivo e moderno, 
apanágio dos maestro e direc-
tor artístico, Armando Teixeira 
e Fernando Marinho, respecti-
vamente. A novidade deste ano 
esteve na integração e apre-
sentação de 7 novos elementos 

vindos da escola de formação e 
ainda na música “Happy Cyclist” 
onde não faltou uma coreogra-
fia de 2 membros da Banda en-
volvendo uma ritmada buzina 
e campainha de uma bicicleta 
real junto da assistência, que 
fez o deleite dos presentes.

Por fim, teve lugar um ani-
mado jantar no Centro Pastoral 
de Amarante, com destaque, 
para além dos órgãos sociais 
da Banda, músicos e familia-
res, das presenças do Padre 
José Manuel Ferreira, Prof. Taí 
- em representação da Casa da 
Música e do Dr. Hélder Ferreira 
– em representação da Câmara 
Municipal, que fez um discurso 
muito significativo e importante 
para a colectividade, incenti-
vando e dando grande esperan-
ça para mais e longos anos de 
existência.
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