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Início » Região » Geminação com localidade italiana de Torre de’Passeri
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Geminação com localidade italiana de Torre de’Passeri
 2017-02-16
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O Município de Manteigas anunciou em comunicado que nos meses de Abril e de Maio dará início ao projecto de geminação com a localidade
de Torre de’Passeri, situada na região de Abruzzo, em Itália. Segundo a autarquia, o processo de geminação terá duas partes. A primeira
inicia-se em Manteigas com a realização de duas conferências (29 de Abril e 20 de Maio) e dois seminários (06 e 13 de maio), e a segunda
parte ocorrerá em Torre de’Passeri, com a realização de um novo ciclo de conferências. A vila de Manteigas, na Serra da Estrela, já está
geminada, há mais de 25 anos, com a Vila de Morlaàs, em França.
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O II Simpósio Internacional de Arte
Contemporânea Cidade da Guarda
(SIAC), que decorre até ao dia 18,
conta com a participação de 120
artistas de 15 países. Na abertura do
evento, organizado pela Câmara
Municipal, foi prestada uma
homenagem ao escultor e ceramista
João Cutileiro, pelos seus 80 anos,
tendo sido inaugurada a exposição
"80 anos, 80 desenhos" e houve
ainda o lançamento do vinho "Altium
João Cutileiro", produzido pela Adega
Cooperativa de Figueira de Castelo
Rodri... See more
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