“Economia dos Estados Unidos criou 280 mil postos de trabalho
em Maio” – JORNAL DE NEGÓCIOS

Faiança do Mosteiro de São João de Tarouca
apresentada em Coimbra e Lisboa
Depois da Casa do Infante no Porto, “A Faiança
Portuguesa de Olaria na
Intervenção Arqueológica
no Mosteiro de São João de
Tarouca” parte agora para
Coimbra, a 13 de junho, e
para Lisboa, a 20 de junho.
A obra, já considerada um
manual de referência para
o estudo da cerâmica, será
apresentada primeiro no Edifício Chiado e uma semana
depois na Biblioteca da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, cumprindo assim o objetivo de divulgar o resultado de
um trabalho com quase duas
décadas de vida.

A obra, da autoria de Luís
Sebastian, parte dos mais
de 3500 metros quadrados
da escavação arqueológica
do Mosteiro de São João de
Tarouca, que revelaram um
conjunto inusitado de fragmentos cerâmicos, na ordem dos 117 mil. Uma das
maiores escavações em território português confirmaria
também os mais de 88 mil
fragmentos de faiança identificados como um dos maiores conjuntos de cerâmica
Moderna a ser exumado em
Portugal.
Nesta obra apresenta-se
o estudo tipológico de 2.782
peças de faiança portugue-

sa de olaria que foi possível
identificar, constituídas pela
colagem de mais de 13 mil
fragmentos, num total de
226.701 kg de peso, num dos

maiores trabalhos de registo
gráfico alguma vez realizado
em Portugal.
A apresentação da obra,
disponível a preço especial
de lançamento nos dias das
apresentações públicas, estará a cargo, em Coimbra,
da Doutora Helena Catarino
(Instituto de Arqueologia da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), e, em
Lisboa, do Doutor Fernando
Baptista Pereira (Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa), numa iniciativa da Direção Regional de
Cultura do Norte, do Museu
de Lamego e do projeto Vale
do Varosa.
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Melhor execução orçamental
da última década

Município de Tarouca na rota das eco-escolas
Cumprindo os desígnios do programa “Rota
das Eco-Escolas”, os alunos dos estabelecimentos
de ensino do Concelho de
Tarouca percorreram hoje,
Dia Mundial do Ambiente,
a pé, as ruas da cidade de
Tarouca, e entregaram ao
Presidente da Câmara Municipal, Valdemar Pereira, a
bandeira Eco-Escolas.
Na sequência do desafio lançado pela Associação Bandeira Azul (ABAE),
responsável pelo programa
Eco-Escolas, o Município de
Tarouca, Agrupamento de
Escolas Dr. José Leite de
Vasconcelos e a Santa Casa

da Misericórdia de Tarouca
abraçaram e integraram o
projeto “Rota das Eco-Escolas – por uma mobilidade
mais sustentável”, iniciativa
que contempla uma passagem de testemunho entre

as Eco-Escolas através de
meios de deslocação sustentáveis: a pé, a correr, de
bicicleta, de autocarro, etc.
A iniciativa pretende, para
além de promover os princípios, ações e projetos con-

ducentes a uma mobilidade
mais sustentável, envolver a
autarquia e as suas Eco-Escolas em ações com impacto
na sociedade, alertando as
crianças e jovens, professores, assistentes e auxiliares,
encarregados de educação,
para a importância de uma
mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva.
Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar Pereira,
realçou a importância da
sustentabilidade ambiental,
e no compromisso que todos
os autarcas devem assumir,
no sentido de “deixar um futuro melhor para os nossos
filhos”.

Néctares e sabores de Vila Real vão ser
provados na Assembleia da República
cialização dos produtos vila-realenses.
“Através desta iniciativa, podemos
contribuirpara o reforço da notoriedade e do potencial comercial dos
vinhos e dos covilhetes”, sublinha o
deputado Luís Ramos.
Em prova estarão vinhos brancos,
rosés e tintos produzidos pelaAdega
Cooperativa de Vila Real, considerada
a melhor adega cooperativa do País
em 2012, pela Revista de Vinhos. Actualmente, temuma produção anual que
ronda os seis milhões de litros e mais
de 1 200 viticultores associados.A pas-

Enquanto o sol banha os socalcos
do Douro e amadurece a próxima colheita, os deputados da nação vão poder degustar os néctares produzidos
na mais antiga Região Demarcada do
Mundo e harmonizá-los com sabores
típicos de Vila Real. Esta prova terá
lugar a 17 de Junho, nos claustros da
Assembleia da República, envolvendo cerca de 200 pessoas.
Esta iniciativa partiu do deputado
social-democrata Luís Ramos, à qual
se associaramos parlamentaresManuela Tender e Pedro Pimentel (PSD),
Ivo Oliveira e Agostinho da Santa (PS),
Abel Baptista (CDS-PP), Jorge Machado
(PCP), Luís Fazenda (BE) e José Luís
Ferreira (PEV). “Queremos promover e divulgar, junto dos deputados
eleitos pelos restantes círculos eleitorais, responsáveis políticos e funcionários do Parlamento, os vinhos
e o património gastronómico de Vila
Real, valorizando a sua qualidade e

singularidade”, explica Luís Ramos.
A combinação pode revelar-se duplamente perfeita: uma experiência deputados e demais funcionários da Assembleia da República e um contributo
para alavancar o consumo e a comer-

das especialidades mais característica
e antiga do concelho vila-realense. Em
tempos idos, o covilhete, feito à base
de picado de vitela maronesa, era indissociável da festa do Santo António, padroeiro de Vila Real e, também,
de Lisboa. No decorrer da degustação,
será feita uma apresentação histórica
e técnica dos produtos.

A Câmara Municipal de Armamar conseguiu em
2014 atingir o grau de execução orçamental mais alto
da última década com 10,5 milhões de euros, mais de
73% da estimativa orçamental. A isto junta-se uma
redução do endividamento municipal em quase meio
milhão de euros.
Estes números são tanto mais relevantes tendo em
conta que um valor de cerca de 3,3 milhões de euros foi
aplicado em investimentos reais, com reflexos diretos no
desenvolvimento económico e social de Armamar e dos
armamarenses.
São exemplos: a requalificação e valorização da marginal da N222, num troço pertencente ao território do município, um investimento de 2 milhões de euros; a construção
do quartel da Guarda Nacional Republicana (900 mil euros); os trabalhos com vista à abertura da Loja Interativa
de Turismo e a requalificação urbana da vila de Armamar,
dois investimentos no valor de 200 mil euros cada.
Os documentos de prestação de contas onde estes resultados se encontram foram apreciados na última sessão
da Assembleia Municipal de finais de Abril último e estão
disponíveis para consulta no portal da autarquia na internet. (www.cm-armamar.pt/balcao-online/mapas-financeiros/prestacao-de-contas)

Armamar

Programa Verão Férias
Desportivas está aí

A Câmara Municipal de Armamar preparou para a
terceira e quarta semanas de junho um programa dirigido às crianças e jovens.
Com o fim do ano letivo a acontecer no próximo dia 12,
a autarquia pretende assim proporcionar duas semanas
cheias de atividades com passeios de comboio e de barco, torneios desportivos, jogos aquáticos, zumba, cinema,
entre outras propostas.
Para participar é necessário efetuar a inscrição nas
instalações das Piscinas Cobertas.

