“Bom Jesus elevado a Basílica Menor” – CORREIO DO MINHO
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Tempo:Céu pouco nublado ou limpo,

regresso das temperaturas altas

O homem da “Troika”…

São João de Armamar promete
muita animação
As Festas do Município de Armamar em
honra de São João estão quase a começar.
Entre os dias 20 e 24 a autarquia propõe
um programa repleto de atividades com
espetáculos musicais, o tradicional desfile das marchas populares e a procissão
solene com representação de todas as
freguesias do município.
Este ano o cantor Iran Costa é cabeça de
cartaz e tem a seu cargo o arranque das festas. O programa assume este ano uma forte
representatividade do potencial cultural do
município. Assim, haverá atuações da Banda
de Música de Armamar, espectáculos musicais da artista Carla Maria e da banda Douro

Na sessão solene das
comemorações do Dia
de Portugal, em Lamego, Teixeira dos Santos,
ministro das finanças do
governo socrático que
ficará ligado à história
pela sua responsabilidade
na entrada da Troika em
Portugal, foi condecorado
pelo Presidente da República…

O homem do “cavaquinho”…
Latino, um momento de fado com a jovem voz
armamarense Lúcia Lopes e os já habituais
desfiles de fanfarras e grupos de bombos das
coletividades do município.
O programa completo do São João de
Armamar está disponível no portal e nas redes sociais de Armamar, Terra de Emoções
na internet.

ÓLHA OS REBUÇADOS DA RÉGUA
Só bocas doce
Dia 14 a nossa Cidade foi palco da 3ª edição da prova Enduro Rotas do Douro. Mais
uma vez a Régua e o Douro foram o centro da competição desportiva motorizada de Portugal.
Largas centenas de pessoas animaram a zona envolvente das pontes e o espaço do Caça
e Pesca, dando um colorido interessante à baixa ribeirinha. Numa situação algo complexa
e muito estranho, Luís Correia e Luís Oliveira foram os grandes vencedores da prova. Para
toda a gente envolvida, o nosso cartucho de rebuçados da semana.
Já adoçamos a boca ao Eng. Nuno Gonçalves a propósito das obras na zona Ribeirinha a
nascente, agora que tudo está praticamente concluído, a Mesa da Sírius fez a sua avaliação
e informa que temos um espaço de lazer de que nos podemos orgulhar.
As Comemorações do Dia de Portugal realizaram-se em Lamego e todos estamos de
acordo quanto a esta excelente escolha. Mais ainda, enquanto cidade da Região do Douro,
Lamego dá às comemorações uma maior dimensão, não esquecer que o Douro não é só
nosso, é Património Mundial. Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Eng. Francisco
Lopes, um cartucho de rebuçados para os responsáveis pela organização da Festa na área
do Município.
O Ministro das Finanças Grego, Sr. Varoufakis, é extrovertido, gosta de dar nas vistas e
muito vaidoso, em contrapartida, a nossa Ministra Maria Luís Albuquerqueé mais discreta,
mais contida, mais competente e muito mais atraente, tem naturalmente outra visibilidade.
Para além do mais, numa conferência de Imprensa recente, distraiu-se um pouco e mostrou
a toda a Comunidade Europeia, que também tem umas belíssimas pernas!
VIKING Diamand, um novo espaço de Cafeteria, Gelataria e Snack que abriu na Av. João
Franco. Com uma traça nórdica e uma dimensão perfeitamente adequadoaos seus objectivos,
dá uma resposta turística que faltavas e melhora a imagem da nossa Baixa Ribeirinha. A
Mesa da Sírius avaliou o estabelecimento e ao reconhecer que é um investimento importante
e de muito bom gosto, oferece à gerência um cesto vindimo de rebuçados!
Nos Jogos Europeus, Portugal conquistou uma medalha de ouro no Ténis de Mesa.

Júlio Pereira é músico,
compositor, multi-instrumentista e produtor português,
cuja música se caracteriza
pela utilização de instrumentos tradicionais portugueses,
como o cavaquinho, também
foi medalhado por Cavaco,
no 10 de Junho, em Lamego…

O homem do “pica”…
António Zambujo é um
músico português nascido em Beja, no Alentejo,
que tem feito um enorme
sucesso na música portuguesa sendo um dos seus
temas mais conhecidos
“O Pica do 7”. A 10 de
Junho de 2015, em Lamego, foi feito Comendador
da Ordem do Infante D.
Henrique.

O homem da “moda”
Nuno Gama, estilista
português, que se inspira bastante na cultura e
tradição portuguesa para
criar as suas roupas, tem
a sua marca comercializada em quase toda a
Europa, assim como nos
Estados Unidos, Canadá, Japão, Arábia Saudita, Taiwan, Hong Kong,
Angola e Beirute… em
Lamego, a 10 de Junho,
tornou-se Comendador…

