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Destaque »
Congresso EARMA começa amanha
21 de Junho de 2011 – 16:03 | Comente
É já amanha, quarta feira, dia 22, que começa a 17ª Conferência Anual da European Association of Research Managers and Administrators
(EARMA) que se realiza em Bragança até ao próximo Sábado no Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Para este encontro que reúne
administradores de ciência de todo o mundo está prevista a maior participação de congressistas de sempre e há já unidades hoteleiras esgotadas
na cidade. Durante quatro dias cerca de duzentos representantes de gestores de investigação de todo o mundo vão estar na capital nordestina
para discutir como é que os dinheiros públicos destinados à investigação científica vão ser aplicados nos próximos anos, devendo ser analisada
uma calendarização de aplicação de verbas até ao ano de 2020. Durante o congresso serão também discutidas questões sobre o incremento da
qualidade na investigação através da minimização de aspectos burocráticos neste sector.
Leia o artigo completo »
Roteiros e Destinos
Património natural, património construído, cultura, tradições, gastronomia, muitas são as razões para visitar o nordeste transmontano. Uma
região com um enorme potencial turístico que vale a pena explorar.
Gastronomia e Vinhos
A gastronomia nordestina é marcada por pratos fortes, carregados de sabor. As carnes de raças autóctones e certificadas dominam a mesa
transmontana, onde não faltam os excelentes vinhos do Douro.
Cultura e Tradições
A região nordestina soube como poucas preservar a sua cultura e tradições: as festas tradicionais comunitárias, as comemorações dos solstícios,
os caretos, os pauliteiros, são apenas alguns exemplos
Património Natural
Um verdadeiro santuário natural, com três espaços protegidos: o Parque Natural de Montesinho; o Parque Natural do Douro Internacional; e no
coração do nordeste fica o Parque Natureza do Azibo.
Economia e Empresas
Numa zona essencialmente rural a economia assenta na agricultura de subsistência complementada com actividades que começam a ganhar
dimensão: a pecuária, a produção de castanha e alguma indústria
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Início » Novidades

Projecto Europeu – Mitigação Espacial de Riscos Relevantes nas Regiões e Cidades
Europeias
Enviado por Administrador em 12 de Abril de 2011 – 15:25Comente
Vind ik leuk

2 personen vinden dit leuk. Vind dit als eerste van je vrienden leuk.
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No âmbito do Projecto Europeu MiSRaR (Mitigating Spatial Relevant Risks in Europe
2
Regions and Tows), decorre em Mirandela, nos dias 12, 13 e 14 de Abril, uma Reunião
shares
do seu Comité de Acompanhamento e o 7º Seminário cujo tema é: ”Instrumentos de
Mitigação”. O Projecto MiSRaR tem como principal objectivo a troca de boas práticas Share
Buzz
relacionadas com a implementação de medidas de mitigação de riscos. Pretende atingirse esse objectivo através da realização de dezasseis Seminários Temáticos, dois dos quais organizados
pelo Município de Mirandela.
Share |

Comentários estão fechados

Cultura e Tradições »
Museu de Arte Sacra de Vinhais

O Museu de Arte Sacra de Vinhais está inserido no conceito de ecomuseu e foi criado há dois anos. É composto por oito núcleos que abarcam
áreas diversas pelo concelho todo. Estes oito núcleos abrangem patrimónios arquitectónicos, arqueológicos, festas e romarias e água,
considerada medicinal, usada pelos antigos em tratamentos.
Mais artigos »

Economia e Empresas »
Mel, janela de oportunidades em Trás-os-Montes

Em Bragança, além de outros produtos de qualidade, produz-se o “Mel de Montesinho”, marca detentora de Denominação de Origem Protegida
(DOP), o que lhe confere garantia de qualidade cuja procura está a aumentar por parte de lojas da especialidade. Esta realidade tem contribuído
para que a produção apícola na região seja mais rentável.
Mais artigos »

Gastronomia e Vinhos »
Alheira: produto inconfundível de Trás os Montes

A região transmontana é famosa pela sua gastronomia e muitos são os turistas que voltam repetidamente à região para degustar pratos típicos e
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deliciarem-se com as verdadeiras iguarias confeccionadas à base do saber ancestral dos nossos antepassados. Uma dessas iguarias é sem dúvida
a alheira. Este produto pode ser encontrado por todo o pais mas é em Trás os Montes que se conserva o modo artesanal da sua confecção e que
lhes confere características inconfundíveis. A alheira é um enchido tradicional fumado, cujos principais ingredientes base são a carne e gordura
de porco, a carne de aves e pão de trigo, o azeite e a banha, condimentados com sal, alho e colorau. Dependendo do gosto e da
Mais artigos »

Património Natural »
Parque Natural do Douro Internacional

Por entre montes, vales e socalcos se descobre o que de melhor existe, no lugar mais recôndito da região transmontana
Mais artigos »

Roteiros e Destinos »
Museus e equipamentos culturais em Bragança

A cidade de Bragança oferece ao visitante um alargado leque de espaços e edifícios emblemáticos, quer históricos quer contemporâneos, que
dão a conhecer a cultura e tradições da região. Venha conhecer
Mais artigos »
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Etiquetas Populares
abrigo agricultura Alfândega da Fé alheiras Azeite bandeira azul Biológico

Bragança castanha cereja crianças cultura DOP emergência

energia ensino espanha exposição Fotografia Freixo de Espada à Cinta gastronomia GNR idosos INEM IPB Macedo de Cavaleiros
mascaras Montesinho moredo Natural Natureza Parque pintura portugal posta à mirandesa Páscoa saúde seminário solidão Teatro Torre de
Moncorvo tradição turismo Turismo Natureza Vinhais
Artigos Aleatórios
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(mais artigos aleatórios)

Último artigo de vídeo

Cidade de Bragança

Ultimas Entradas






Congresso EARMA começa amanha
Ordo Zoelarum”: Arqueologia e Identidade Transmontana no Museu Abade de Baçal
Faltam poucos dias para o congresso EARMA em Bragança
IPB participa em projecto pioneiro do pais no sector da castanha
Semana das Actividades vai ter saldos no comércio tradicional de Bragança

Mais comentado




Vinhais tem Parque Temático de Artes e Ofícios
Pedro Abrunhosa, José Cid e Homens da Luta na Semana Académica de Bragança
Congresso da EARMA já esgotou capacidade da Pousada de Bragança

Powered by Conteúdo Chave | Iniciar Sessão | Entradas (RSS) | Comentários (RSS)

http://welcomenordeste.net/?p=528

24-6-2011

