Acta n.º 15
2005.08.01
PARTICIPAÇÃO NO FORUM ECONÓMICO “INTER-VOLGA 2005” Presente a seguinte comunicação da Embaixada da Federação da Rússia na
República Portuguesa:
“Excelentíssimo Senhor Doutor,
Apresentando os meus melhores cumprimentos gostaria de agradecer a
Câmara Municipal de Felgueiras pela recepção cordial e amigável que nos foi
oferecida.
Solicito o Seu amável favor de expressar em meu nome os votos de
agradecimento aos habitantes de Felgueiras e da cidade de Lixa. A compaixão,
o apoio, a solidariedade dos habitantes para com as vítimas da tragédia na
Ossetia do Norte, o carinho e o amor, com os quais foi feito o livro para os
alunos de Beslan, tocaram-nos profundamente. Informo-lhe, Senhor Doutor,
que o livro junto com a carta da paz, assinada pelas crianças, já foram
enviados para Beslan, onde, sem dúvida, serão muito apreciados. A Vossa
campanha é muito importante para nós. Só juntando os esforços contra o
terrorismo podemos fazer com que todas as crianças no Planeta possam viver
em paz e crescer sob o céu claro e com muito sol.
Na sequência da nossa conversa de sábado, dia 16 de Julho, envio os
materiais sobre a Associação Pruba, sobre o Fórum Económico "Inter-Volga
2005" e alguns números da revista "Diálogo".
Espero pela Vossa amável colaboração em futuro.”
“Na sequência da nossa combinação enviamos todos dados do Fórum
Económico Internacional "Inter-Volga 2005" que tomará lugar no prazo de 11
até 17 de Setembro 2005 através uma viagem por navio "Fedor Shaliapin" com
visita para 5 cidades russas do rio Volga.
Pedimos que estudem os materiais e no caso da sua prontidão para a
participação é necessário fazer o seguinte:
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1. Enviar pedido em forma determinada com indicações de representantes de
delegação e classe de camarote.
2. Assinar o contrato para participação na missão.
3. Pagar a conta.
Todos os pontos têm de estar prontos até 20.06.2005.
Agradecendo deste já a vossa atenção para este assunto, bem como a vossa
breve resposta.
Apresentamos os nossos respeitosos cumprimentos.” --------------------------------Deliberação – Tomado conhecimento. Solicite-se à Embaixada da Federação
da Rússia na República Portuguesa e ao ISCEP informação sobre eventuais
apoios para a possivel participação de uma delegação municipal no Forum
Económico

“INTER-VOLGA

2005”.

Esta

deliberação

foi

tomada

por

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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