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Assembleia geral da Obra Kolping
de Portugal elege órgãos sociais
para o triénio 2015-2019

José Manuel Santos
reeleito

Lamego

Intervenção melhora atratividade
do Escadório dos Remédios

Estão a ser recuperados todos os elementos construídos,
incluindo os patamares

José Manuel Santos foi reeleito para presidir a novo
mandato da Obra Kolping de Portugal.
No passado dia 22 de março de 2015, decorreu na sede
Obra Kolping de Portugal, a assembleia geral nacional
da instituição, exemplarmente liderada pelo Eng.º Duarte Lobo, kolpinguista de longa data, presidente da Mesa
de Assembleia. Nesta reunião magna, que contou com a
presença de muitos kolpinguistas, efetuou-se a aprovação
por unanimidade do relatório de Contas e de Atividades do
ano de 2014 e procedeu-se ao ato eleitoral para eleição
dos corpos sociais da OKP, para o quadriénio 2015-2019.
A única lista candidata obteve 75% dos votos.
A nova direção assumiu-se consciente dos valores kolpinguistas, considerando-se uma equipa unida, multifacetada e com um grande sentido de trabalho, de responsabilidade e de solidariedade.
Preparados e motivados para o trabalho em equipa e
driénio, serão a certeza de sustentabilidade, qualidade e
sucesso da Obra Kolping em Portugal.
Com este pensamento do fundador Beato Adolfo Kolsociais eleitos para o quadriénio 2015-2019:
Direcção:
Presidente: José Manuel Lopes Santos; Secretária:
Graciema Gonçalves Costa; Assistente eclesiástico:
Padre João Carlos Morgado; Tesoureiro: António José
Amaral; Representante dos jovens: Isabel Cristina Mendes; 1º Vogal: Duarte Saraiva Lobo; 2º Vogal: Gonçalo
José Peres dos Santos; Suplentes; 1º Ana Maria Carvalho Pinto; 2º Natália Rosa Silva.
Conselho Fiscal:
Presidente: Nuno Davide Gordinho Magno; 1º Secretário Alda Pinto Vaz; 2º Secretário Mara Mariana Cardoso; Suplentes; Joaquim Nunes de Castro; Manuel Albino Ribeiro.

O Santuário e Escadório
de Nossa Senhora dos Remédios, símbolo maior de
Lamego e elemento patrimonial que transmite a esta cidade uma identidade e uma
paisagem particular e única,
está a receber obras de requalificação e valorização,
num investimento superior a
1 milhão de euros, promovido
pela Câmara Municipal.
A conclusão das obras do
maior polo de atratividade turística e cultural do concelho
e da região está prevista para
o próximo mês de junho.
Devido ao estado de degradação deste monumento,
que “não condiz com a sua

nobreza e com o seu valor
cénico”, foi necessário quatrimónio, bem como melhorar a acessibilidade a estas
zonas e a mobilidade dos
visitantes que todos os anos
acorrem a este espaço.
Em concreto, a intervenção que está a ser efetuada
no Santuário e Escadório de
Nossa Senhora dos Remédios abrange trabalhos de
limpeza, estabilização, conservação, restauro e reabilitação dos elementos pétreos
e a conservação e restauro
dos painéis de azulejo que
garantam o respeito pela integridade do património inter-

A empreitada tem em conta a autenticidade
do monumento

vencionado. Estão a ser recuperados todos os elementos
construídos que compõem o
Escadório, nomeadamente
os patamares, as escadas e
os balaústres. A empreitada
tem em conta a autenticidade deste monumento, evitando por isso a substituição
e eliminação de materiais
originais.
Com o objetivo de qualilógica de sustentabilidade
será valorizada a paisagem
vegetal da mata dos Remédios. No futuro, também está
prevista, a criação de iniciativas que visem a divulgação
cultural existente e alvo de

recuperação.
O projeto de valorização
foi desenvolvido pela autarquia de Lamego, em parceria
com a DRCN e a Irmandade
de Nossa Senhora dos Remédios, de modo a garantir
qualidade técnica e cientifica consensual, “em respeito pelos princípios éticos
da conservação e restauro”.
interesse público, em 1984, a
de Nossa Senhora dos Remédios tem uma comparticide 85%, através do Programa Operacional Regional do
Norte (ON2).

Para assinalar o Dia da Árvore

Crianças de Armamar plantaram árvores
Os alunos do Jardim
de Infância de Armamar
foram, na passada sexta
feira e numa antecipação
do Dia Mundial da Árvore,
protagonistas na plantação de algumas árvores e
arbustos.
A ação foi organizada
pela Junta de Freguesia e
pela Câmara Municipal de Armamar que se juntaram para
proporcionar a experiência
às crianças entre os 3 e os
5 anos de idade. Estiveram
presentes o Presidente e o

Vice Presidente da Câmara Municipal, o Vereador da
Agricultura, o Presidente da
Junta de Freguesia e mais
elementos que o auxiliaram
no desenrolar da ação.
O Dia Mundial da Árvore assinala-se anualmente a
21 de Março, numa época do
ano em que começa um novo
ciclo vegetativo das plantas,
e que se aproveita para desenvolver ações de sensibilização e consciencialização
para a importância da defesa e preservação do meio
ambiente
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