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Cuidamos do seu sorriso!

Já abriu!

em Paços de Ferreira

Especialidades
- Ortodontia
- Implantologia
- Dentisteria
- Endodontia
- Odontopediatria

- Cirurgia
- Prótese Fixa e Removível
- Estética Dentária
- Ácido Hialurónico

Circunvalação do Alto de S. Domingos, n.º 30 - RC * Contactos 255 164 887 / 916 806 991 

(Novas especialidades médicas brevemente)

De 12 a 17 de se-
tembro, a Associação 
Empresarial de Paços 
de Ferreira (AEPF), em 
parceria com a Câmara 
Municipal, vão eleger 
as melhores montras 
do comércio local do 
concelho. A divulgação 
dos vencedores do con-
curso “A Minha Montra 
é Melhor Que a Tua” 
acontece no dia 19 de 
setembro, pelas 21h00, 
no auditório da AEPF, e 
contará com a presença 
do Secretário de Estado 
Adjunto e do Comércio, 
Paulo Ferreira. 

Nesta iniciativa serão 
atribuídos o Prémio do Júri, 

composto por elementos 
da organização do evento e 
três profissionais do vitri-
nismo, o Prémio Imprensa, 
entregue pelos dos meios 
de comunicação locais e o 
Prémio Facebook, entregue 
à montra com mais likes na 
página da AEPF. 

Este será também um 
momento único para dar 
a conhecer o potencial do 
comércio local, de acordo 
com o presidente da AEPF. 
“Com esta iniciativa, pre-
tendemos mostrar o que 
de melhor se faz em Paços 
de Ferreira, procurando 
pôr a prova a criatividade 
dos nossos comerciantes e 
aproximando-os da AEPF. 
É necessário esta envol-

vência para mostrar que 
o nosso comércio tem po-
tencial para se desenvol-
ver e a AEPF quer ser um 
apoio nesse crescimento”, 
defende Rui Carneiro.

Para o presidente da 
AEPF, a presença do Secre-
tário de Estado Adjunto e 
do Comércio o é um sinal 
do envolvimento da tutela 
representa uma oportuni-
dade única para se fazerem 
ouvir. 

Esta iniciativa tem 
como patrocinador oficial 
a Turitropical – Agência de 
Viagens e Turismo, e con-
ta com o apoio da Casa da 
Eira e da Padaria do Cal-
vário e com a parceria da 
imprensa local. 

Concurso dedicado ao comércio tradicional

“A Minha Montra é Melhor 
Que a Tua” arranca 
dia 12 de setembro

Desde o passado dia 1 
de setembro que o con-
celho de Lousada recebe, 
pela primeira vez, um 
campo de voluntariado 
internacional jovem, 
dedicado ao ambiente. 
Intitulado de EcoVilar, 
o campo envolve 15 jo-
vens oriundos de todo o 
mundo com a finalidade 
de realizar trabalhos de 
requalificação ambien-
tal da Mata de Vilar, até 
dia 12 de setembro.

O campo EcoVilar é co-
-financiado pelo Instituto 
Português do Desporto e 
Juventude, que lhe atri-
buiu a pontuação mais 
alta a nível nacional, pela 
qualidade dos progra-
mas científicos e lúdicos 
apresentados. O progra-
ma inclui formação e ação 
em diversas matérias de 
beneficiação ecológica, 
como sejam: controlo de 
espécies exóticas invaso-
ras, construção de abrigos 
para a fauna, criação de 
charcos para a vida selva-
gem, gestão florestal, en-
tre outros. No que respeita 
ao programa social inclui 

visitas culturais, tertúlias 
com especialistas em di-
versas matérias, gastro-
nomia europeia, ativida-
des artísticas e turismo de 
natureza.

 Participam jovens 
oriundos do México, Bél-
gica, República Checa, 
Alemanha e Espanha. 

A iniciativa conta com 
a organização da BioLi-
ving, associação ambien-
tal sem fins lucrativos 
sediada em Albergaria-
-a-Velha, mas que conta 
com um pólo em Lousada. 
Contando com uma equi-
pa multidisciplinar com 
competências nas áreas 
do ambiente, biologia, 
ordenamento do territó-
rio, floresta, marketing, 

desporto e cultura, a Bio-
Living tem sido parceira 
da Câmara Municipal de 
Lousada na definição e 
implementação da estra-
tégia municipal para o 
ambiente e proteção da 
biodiversidade num vasto 
leque de iniciativas.

No Ano Municipal do 
Ambiente e Biodiversida-
de, o Município de Lousa-
da tem impulsionado um 
conjunto de ações e inicia-
tivas focadas na proteção 
dos recursos ambientais 
e na promoção da cidada-
nia sustentável. ‘EcoVilar’ 
é mais um passo rumo 
à sustentabilidade, que 
resulta de entre Câmara 
Municipal de Lousada e 
Associação BioLiving.

De hoje até 12 de setembro com jovens de vários países 

Mata de Vilar acolhe 
Campo de Voluntariado 
Internacional ‘EcoVilar’


