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“Ryanair vai suspender novas rotas para o Reino Unido”– Sol

LAMEGO - Teatro Ribeiro Conceição
Sex. 8 e Sáb. 9 Julho | 21h30 | Dança

(PRÉ)CONCEITO – O retrato
social
A Artdance tem a alacridade de apresentar “(PRÉ)CONCEITO – O retrato social”,
uma peça encenada por vários coreógrafos
jovens, sobre alçada do diretor artístico Roberto Sabença, que tem como objetivo desmistificar o “juízo” pré-concebido, manifestado de uma forma geral numa atitude
discriminatória, perante pessoas, crenças,
sentimentos e tendências de comportamento. Queremos manifestar
e fazer-vos refletir que o preconceito está na maldade dos olhos de
quem vê, e na ignorância de quem acha que está sempre com razão.
“O preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça
o futuro e torna o presente inacessível”.
Classificação: m/6 | Preço: 5 euros | Auditório

Sáb. 16 Julho | 21h30 | Cinema

Warcraft: O Primeiro Encontro
Entre Dois Mundos
Ação / Aventura
O pacífico reino de Azeroth está à beira
da guerra quando a sua civilização enfrenta
uma temível raça de invasores: Orcs guerreiros que abandonam o seu lar em ruína para
colonizar outros lugares. Quando um portal
se abre para ligar os dois mundos, um exército enfrentará a destruição e outro a extinção. De lados opostos,
dois heróis são colocados numa rota de colisão que irá decidir o
destino das suas famílias, dos seus povos e das suas casas. Assim
começa uma saga de poder e sacrifício onde a guerra tem muitas
caras e todos lutam por algo.
A programação do cinema depende das datas de estreia, estando, portanto, sujeita a alterações.
Classificação: m/6 | Duração: aproximadamente 108 minutos | Preço: 3 a 4 euros | Auditório

TAROUCA
Auditório Municipal Adácio Pestana
Dias 8 e 9 JUL. | Cinema

Alice do outro lado do espelho
Título original: Alice Through
the Looking Glass
De: James Bobin
Com: Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Mia Wasikowska,
Alan Rickman (Voz), Michael Sheen
(Voz), Anne Hathaway
Género: Fantasia
Classificação: M/12
Outros dados: EUA, 2016, Cores, 113 min.
Alice descobre um espelho mágico. Ao aproximar-se, percebe que consegue atravessá-lo e vê-se de novo no País das
Maravilhas. Lá chegada, verifica que, infelizmente, muita
coisa mudou enquanto esteve ausente. O seu grande amigo
Chapeleiro Louco corre perigo de vida. Para o salvar, Alice deve conversar com o Tempo, personagem implacável e
vingativa, de modo a poder voltar ao passado e alterar as
circunstâncias presentes. Nesta aventura, vai também descobrir o motivo que separou as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha.
Depois das peripécias contadas no filme “Alice no País
das Maravilhas”, realizado por Tim Burton em 2010, o mundo fantástico imaginado por Lewis Carroll é transportado
para o grande ecrã pelo realizador James Bobin (“Os Marretas”, “Marretas Procuram-se”), através de um argumento de
Linda Woolverton e com Tim Burton na equipa de produção.

Lamego

Estrangeiros no Douro em debate
no Museu de Lamego
“De Forrester a Biel, de
Mark Klett a Dussaud: a
construção de modelos do
olhar fotográfico no Douro”
é a comunicação que marca o
arranque de mais uma edição
das Conferências do Museu
de Lamego/CITCEM, em
2016 dedicadas à importância da presença estrangeira na
construção da história duriense. O debate está marcado
para o próximo dia 15 de julho. As inscrições, gratuitas,
mas obrigatórias, encontram-

-se abertas até dia 11.
«Vindos de Longe: Estrangeiros no Douro» promete
promover o debate, num evento que se vem assumindo ao
longo das últimas três edições
como um espaço de partilha e
divulgação da atividade científica desenvolvida em torno
da região.
O debate sobre a imigração no Vale do Douro ao longo dos séculos passará pela
presença romana, muçulma-

na e cristã, assim como pela
presença da força da mão-obra
galega. A região nos guias de
viagem estrangeiros dos séculos XIX e XX (1845-1975) e
um inglês no Douro dos anos
trinta (John Gibbons) serão
outros dos temas a abordar,
assim como o testemunho de
uma família britânica e outra
de origem flamenga.
Mais uma vez e já na quarta edição, o Ciclo de Conferências do Museu de Lamego
volta a assumir-se como uma

plataforma de divulgação,
promovendo a partilha de conhecimento e alargando-a,
de seguida, a todo o Douro,
através da publicação online,
de acesso livre, das Atas das
Conferências.
As inscrições estão abertas
até ao próximo dia 11 de julho
e podem ser feitas no site do
Museu de Lamego em www.
museudelamego.pt, onde está
também disponível o programa das 4ªs Conferências do
Museu de Lamego/CITCEM.

Moimenta da Beira

Conselho Intermunicipal da CimDouro
reuniu junto ao rio menos poluído da Europa
O Paiva é o curso de água
mais despoluído da Europa
e, foi junto às suas margens,
ao ar livre, no cenário idílico
da Quinta da Regada do Moinho, em Segões, Moimenta da
Beira, uma unidade de turismo rural com casa de campo
e espaços verdes de perder de
vista, que reuniu em trabalho,
esta quarta-feira, 29 de junho,
a convite do presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, o Conselho Intermunicipal da Comunidade
Intermunicipal do Douro (CimDouro), órgão que agrega
os 19 municípios da NUT III
do Douro: Alijó, Armamar,
Carrazeda Ansiães, Freixo
de Espada à Cinta, Lamego,
Mesão Frio, Moimenta da
Beira, Murça, Peso da Régua,

Penedono, Sabrosa, São João
da Pesqueira, Santa Marta
de Penaguião, Sernancelhe,
Tabuaço, Tarouca, Torre de
Moncorvo, Vila Nova de Foz
Côa e Vila Real.
A agenda de trabalhos
da reunião incluiu pontos de

discussão de temas tão diversos como os projetos intermunicipais sobre a energia e
o ambiente, à proteção civil,
à promoção do sucesso escolar, à adesão à carta Europeia
de Turismo Sustentável e às
candidaturas da região Norte

ao Programa 2020. À mesa foram ainda abordados assuntos
‘quentes’ da atualidade como
a manutenção da isenção de
portagens na A4/Túnel do
Marão e o encerramento dos
tribunais
A CimDouro é associação
de municípios de fins múltiplos, com a figura de pessoa
coletiva de direito público, e
tem por objeto diversos fins
públicos destacando-se a promoção da estratégia de desenvolvimento intermunicipal, a
participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do QREN,
bem como na articulação de
investimentos municipais de
interesse intermunicipal, entre outros.

Armamar

Já abriu o Espaço Cidadão de Armamar
Abriu esta semana o Espaço Cidadão
de Armamar. Os munícipes têm a partir
de agora acesso a mais serviços da administração central e local, evidência da
aposta da Autarquia na política de proximidade aos cidadãos.
O Espaço Cidadão de Armamar está
instalado no edifício da Câmara Municipal e funciona de segunda a sexta-feira.
Neste espaço serão prestados serviços, ou haverá auxílio aos cidadãos na
utilização das plataformas digitais, de
entidades como a: Autoridade para as

Condições de Trabalho; ADSE; Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas; Inspeção Geral das Atividades Culturais; Instituto de Habitação e da
Reabilitação Urbana; Ministério da Saúde - Serviços Partilhados; Direção Geral
do Consumidor; Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras; Instituto da Segurança Social; Caixa Geral De Aposentações; Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
Instituto do Emprego e Formação Profissional; Autoridade tributária e Aduaneira e Agência para a Modernização
Administrativa.

