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VIII - Gala do Empresário da AEF 
distinguiu com o Rubeans 2015 

III - Gala do Empresário da 
AEF distinguiu com o Ru-
beans 2015 o empresário José 
Manuel Cunha da Fonseca, 
fundador da empresa Electro 

Auto da Gandra, Rosa Teixeira Pereira e 
Sousa da Rosa Sousa Doçaria, Armando 
Teixeira Ferreira da Quinta da Juventu-
de, a Adega Cooperativa de Felgueiras – 
Caves Felgueiras CRL, o colaborador da 
AEF – Carlos Pacheco e a ESTGF - Es-
cola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras.

A Associação Empresarial de Felgueiras 
voltou a reunir, no dia 27 do mês de no-
vembro, algumas centenas de empresários 
felgueirenses na oitava edição da Gala do 
Empresário, que contou com a presença 
de varias individualidades do panorama 
associativo nacional, numa iniciativa anual 
em que se pretende reconhecer o contribu-

to de todos aqueles que, ao longo da vida, 
trabalharam para o desenvolvimento eco-
nómico do concelho.

À semelhança das edições anteriores, a 
AEF voltou a distinguir alguns associados 
com o prémio Rubeans, símbolo da for-
ça e do desenvolvimento, reconhecendo o 
contributo de todos aqueles que todos os 
dias trabalham para o desenvolvimento da 
associação e do concelho.

Para o presidente da direcção da AEF, 
Nuno Fonseca, a capacidade de união de 
esforços tem permitido as associação dis-
ponibilizar um conjunto de valências, for-
mações e competências, contribuindo para 
um melhor desempenho dos empresários, 
sublinhando a importância das mesmas 
para ajudar a ultrapassar as difi culdades do 
momento e frisando que cada instituição 
deve respeitar o espaço e competência que 
lhe diz respeito. Durante o seu discurso sa-

lientou a importância de não desperdiçar 
as oportunidades que surgem. 

O presidente da Câmara de Felgueiras, 
Inácio Ribeiro, destacou a importância da-
quele momento sublinhando que aquela 
gala constitui o reconhecimento da com-
petência, da dedicação, da excelência, da 
unidade, da simplicidade e do trabalho dos 
empresários de Felgueiras.

A VIII - Gala do Empresário assumiu-
-se como um encontro de reconhecimento 
por toda a dedicação com que os empre-
sários se entregam, ao longo do ano, na 
gestão das suas empresas, contribuindo 
para a afi rmação económica do concelho 
de Felgueiras. 

Para além dos associados, a Gala con-
tou com a presença de várias personalida-
des, autoridades públicas locais, regionais e 
nacionais e organismos com quem a AEF 
tem parcerias.

Nuno Fonseca -Presidente da AEF, José Manuel Cunha da Fonseca e Joel Costa Diretor da AEF.
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