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Conversas Culturais corn sala cheia
Dando seguirnento a iniciativa que arrancou no
infcio deste ano, a Junta de Freguesia de Rio Tinto
organizau mais uma sessãa das suas Conversas Cul
turais”. Desta vez dedicada a temática “UE 2020: Urn
Pelo terceiro ano consecutivo, a junta de Fregue
modelo de competitividade?”, corn a orador jose
sia de Rio Tinto organizou uma Carninha Solidária a
LuIs Carneiro, professor universitário, esta sessãa
favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, Perto de
corn sala cheia, no Centro Cultural de Rio
decorreu
três centenas de pessoas juntaram-se nesta iniciativa,
Tinto,
cujas receitas reverteram natotalidade para a N6cleo
“Foi a nossa quinta Conversa Cultural, ern sessöes
Regional Norte desta instituiçaa, e cujo valor acumu
que
tern sido mensais, e cuja dinârnica tern vindo a
lada atingiu as 873 euros.
0 inIcio da caminhada e a cancentracao dos par crescer em termas de adesão do piblico”, explica
ticipantes fez-se juntO as piscinas municipais de Rio Nuno Fonseca. A iniciativa Conversas Culturais de
Tinto, sendo que depois a grupo percorreu diversas Rio Tinto, que tern como objetivo debater temas da
uas secundárias da freguesia. 0 ponto de chegada foi atualidade junta da populaçäo, “é mais uma das mui
tas respostas que a junta de Freguesia tenta dar aos
unto a igreja de Rio Tinto.
A inscriçao na Caminhada Solidária teve urn valor seus 70 mil habitantes, sendo uma oferta diferente,
ie três euros (corn a oferta de urna t-shirt e de uma para urn p6blico que se interessa par questOes atuais,
garrafa de água), e todo a valor angariada reverteu a polfticas, económicas, entre autras. Temos de variar
nas ofertas culturais e de ser abrangentes” conclui a
ravor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Foi uma forma que encontrámos de apoiar a Liga, presidente da junta de Rio Tinto.+
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e que se mantém ha três anos, porque tern vindo a
dar resultado’ considera Nuno Fonseca, presiden
te da junta de Freguesia de Rio Tinto, salientando a
nrnero crescente de participantes de ano para ana
esta ediçao foram perto de três centenas.
E, face aos resultados que tern vinda a alcançar,
“será uma iniciativa para manter futuramente, pais
estamos disponIveis para taP, diz ainda a autarca rio
tintense,
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Uma iniciativa de carácter anual e gratuita, a Dia do
Cliente Sarnsys 2017 decorreu no Pavilhão Multiusos de
Gondomar, assumindo-se coma “a maior evento na
cional de desenvolvimento pessoal e profissional gratui
to”. Tratou-se de urna edicao especial de comemoracão
do 20° aniverséria da empresa Samsys, que fez questão
de reunir no concelho onde esteve sediada durante 19
anos, diversos especialistas em mativação, lideranca, lin
guagem corporal e neuromarketing.
Na passada terça-feira, dia 27 de junho, realizou-se
naquela que é este ano a Cidade Eurapeia do Desporto
a 6a ediçao do Dia do Cliente, que cantau cam diversas
palestras, conferências e surpresas que surpreenderarn
as mais de 000 participantes pelo que superou a edi
çãa do ano passada, na qual fai esgatada a capacidade
da Exponor.
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Corn a apresentacãa de Mariana Silva, Toram chama
dos a palca convidados especiais, elementos da organi
zação do evento Equipa Sarnsys e, para preencher
ainda mais a própria dia, as participantes foram sur
preendidos par vários rnomentas de animacão de areas
coma m6sica, dança e ilusionismo.
0 programa incluiu a presenca de alguns dos maio
res motivadores nacionais e intemacionais nas areas
de liderança, gestão, inteligencia emocional, linguagem
corporal, marketing relacianal e neuromarketing, coma
oaa Catalaa, Nuna Fantes, Paulo Moreira, Alexandre
Monteiro, Jamil Albuquerque e Fernando Rodrigues.
Um dos pantos altos do dia fai a sequência de entre
vistas que Samuel Saares, Diretor Geral da Samsys fez a
5 Ernpresárias, CEO’s de conceituadas empresas nacio
nais de areas Agroalimentar, Industrial e Business kigels.
Vindos
A entidade responsável pela criação do concefta e pela
organizaçaa do evento foi a Samsys uma consultora
especializada no setor das tecnologias de informaçao e
camunicação que criou uma academia corn a rnes
ma name: a Academia Samsys. Esta estrutura preten
de, essencialmente, ajudar as empresas portuguesas a
crescer em matérias que vão pam além das solucOes
tecnológicas, de gestaa, de marketing e de camunica
ção, assumindo uma clara aposta na vertente humana e
social dos negócios.+

MuLtiusos de Gondomar
recebe “Dia do Ctiente
Samsys”
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