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Pe timpul șederii laCâmpulung, FabrizioSacchi a vizitat CastrulRoman Jidova pentru avedea cum stau lucruri-le în colonia din care îșitrageșielrădăcinile.”Am

adus civiliza.ie, ingine-rie, cultură, artă, res-pectândîntotdeaunauti-lizările și obiceiurile po-poarelor pe care le-amcolonizat. Împăr.i.i șiconduce.i,amspus.Spe-

rând că în viitor vomputea găsi chiar jumă-tate din lustro-ul carene-a făcut mari în jur-nalele istoriei mondiale.Mândrucăsuntroman”,ascrisFabrizioSacchipepagina sa de socializare.
Pinsa Romana
implementat la
CâmpulungFabrizio Sacchi celcarede.ineșioasocia.iecare protejează PinsaRomana a implementat

laCâmpulungunaltfeldepinsaaltcevadecâtpizzacare poate avea ingre-dientedulci,acre,sărate,amare,unamestecpen-trutoatepapilelegusta-tive. ”Ceicarem-ausoli-citat să ajung pe melea-gurile muscelene directdinItaliasuntprimiidinArgeș care au imple-mentatacestconceptdePinsaRomana,pesteunan se va extinde și la ni-vel na.ional și sunt con-vinscă va prindebine la cei care preferă produ-seledepanifica.ieușoa-re, crocante, gustoase, hipolipidică,hipocalori-că, hiposodică”, a maideclaratFabrizioSacchi.
Ziua de sâmbătă a fost

una specială în
special pentru
credincioşii care se
reculeg la Mănăstirea
Vieroşi din Făget. S.M.Astfel, înziuaîncareîntrea-gacreştinătateacinstit“Intra-reaMaiciiDomnuluiînBiseri-că”,MănăstireaVieroşidincar-tierulFăgetu,importantcentrudeviaţăortodoxădinMioveni,şi-a sărbătorit hramul. Res-pectând normele de protec.iesanitară, la sărbătorirea hra-mului au participat un numărrestrânsdecredincioşidinFă-getu.Pentruamarcaimporta-n.a sărbătorii hramului, re-

prezentanţiiadministraţieidelaMioveniaufostșieiprezenţilaslujbă.“Laceasdesărbătoa-re,doresctuturorlocuitorilorși
credincioșilordinFăgetumul-tă sănătate și împliniri! Dupăcumseştie,pe21noiembries-a sărbătorit Intrarea Maicii

Domnului în Biserică, primasărbătoare din Postul Crăciu-nului. În această zi a fost dez-legarelapeşte.Înpopor,aceas-

tăsărbatoaresenumeșteOvi-denie. Mai are si alte doua de-numiri populare: VovideniesauObrejenie.Credin.apopu-larăspunecădeIntrareaMai-ciiDomnuluiînBiserică,cașideCrăciun, cerurile se deschid,iaroameniipotîn.elegegraiulanimalelor. Este momentul încarecredincioșiiseroagăpen-tru împlinirea celei mai maridorin.e din via.a lor. Sper caaceastăsfântăsărbătoaresăvăfigăsitpetoţisănătoși,culini-ște sufletească și împlinire”spuneaediluldinMioveni,dupăhramul Mănăstirii Vieroşi.

A scăzut numărul
de cazuri de
coronavirusPotrivit datelor furnizateieri de Direcţia de SănătatePublică, situaţia epidemio-logică din judeţ se prezintăastfel:-persoane aflate în ca-rantină instituţionalizată:2;-persoane ieşite din ca-rantină instituţionalizată:1.494;-persoane aflate în izola-re/carantină (anchetă epi-demiologică): 5.448, dintrecare 2.106 în carantină ladomiciliu şi 3.342 în izola-re;-persoane ieşite din izo-lare/carantină (anchetăepidemiologică): 19.428;-persoane internate înspital: 519 (ieri 514);-persoane internate laATI: 40 (ieri 39);-persoane vindecate:8.323 (ieri 8.241);-persoane diagnosticatepozitiv: 11.998 (ieri11.808);-cazuri nou confirmate,în ultimele 24 de ore: 190(duminică 312);-număr teste efectuateîn spitalele publice: 60.991(dintre care 185 în ultime-le 24 de ore şi 1075 de laultima raportare);-persoane decedate de laînceputul pandemiei: 332(duminică 332).

Un italian a produs o adevărată
revolu'ie în domeniul pizzei în Argeș
Fabrizio Sacchi a venit tocmai din Italia pentru

a produce o adevărată revolu'ie în domeniul
pizzei în Argeș. Acesta a ajuns pe meleagurile
argeșene, îndrăgostindu-se iremediabil de
plaiurile muscelene la solicitarea unei renumit
brand care de'ine în Pitești, Mioveni și
Câmpulung mai multe localuri în care se
consumă pizza și paste, înghe'ată și prăjituri cu
specific italian gen tratoria. B.Radu

S-a sărbătorit Hramul Mănăstirii Vieroşi


