“ Consumo de electricidade aumentou 3,5% em Fevereiro, reforçando
tendência de Janeiro” – PÚBLICO
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Sabrosa

Armamar na
EDP IX Meia Maratona
do Douro Vinhateiro

às ruas da vila
Numa parceria entre o
Município de Sabrosa e o
Agrupamento Vertical de
Escolas de Sabrosa, organizado pela Componente
de Apoio à Família (CAF) e
pelas Atividades Extracurriculares, realizou-se na
manhã da passada sextafeira, dia 28 de Fevereiro,
o tradicional desfile de
Carnaval que percorreu as
principais ruas de Sabrosa.
O tema escolhido este
ano resultou da inspiração
na obra “Os Bichos”, do escritor natural de S. Martinho
de Anta, Miguel Torga, tendo
originado trabalhos muito interessantes, proporcionando
momentos de grande satisfação e divertimento às centenas de pessoas que preencheram as ruas da Vila.
Como vem sendo habitual ano após ano, este desfile
mobilizou toda a comunidade

A fruta oficial da meia maratona do Douro Vinhateiro
é a Maçã de Montanha de Armamar. No final do evento
serão disponibilizadas maçãs aos atletas e participantes das meia e mini maratonas. Armamar brilha na mais
bela corrida do mundo.
A EDP 9ª Meia Maratona do Douro Vinhateiro acontece no dia 18 de maio a partir das 10h30. A meia maratona
é já um evento que marca o calendário das atividades da
região do Douro Vinhateiro. Armamar está associada ao
evento desde a primeira edição e dá agora mais um passo
no reforço desse elo de ligação.

escolar do Concelho, com a
participação da APPACDM,
que assim compuseram um
extenso desfile repleto de

colorido. O Município de Sabrosa agradece à GNR e aos
Bombeiros Voluntários de
Sabrosa que acompanharam

o desfile, permitindo reunir
todas as condições de segurança necessárias para a
realização do mesmo.

Crianças vão conhecer a zona
histórica de Moimenta da Beira

Peso da Régua comemora Dia Internacional da Mulher

As Mulheres e a Justiça
Desde 2006, o Município
do Peso da Régua assinala o Dia Mundial da Mulher,
homenageando mulheres,
cuja ação as destaca em diferentes áreas da sociedade.
Desde então, foram homena-

geadas as funcionárias aposentadas deste Município,
bem como as mulheres reguenses que se destacaram
na saúde, ensino, voluntariado, comércio, tradição, forças
armadas, forças de seguran-

ça portuguesas e enólogas.
Em 2014, o Município
do Peso da Régua vai homenagear as mulheres que
integram o sistema judiciário português - Magistradas,
Advogadas e funcionárias de

Justiça, exercendo as suas
funções na Comarca do Peso
da Régua.
A cerimónia terá lugar no
dia 7 de março, pelas 17h30,
no Salão Nobre dos Paços do
Concelho

Resende celebra
Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal
de Resende celebra, no
próximo dia 8 de março,
o Dia Internacional da Mulher, com uma sessão de
esclarecimento intitulada
“Cancro no Feminino” e
uma caminhada a realizar
no percurso interpretativo
denominado no Lenteiro
do Olho Marinho, situado
na Panchorra.
A sessão de esclarecimento, organizada pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
em parceria com os Jovens
Promotores de Saúde do Externato D. Afonso Henriques,
irá ter lugar no Auditório Mu-

nicipal, pelas 10:00 horas.
Da parte tarde está agendada uma caminhada no Percurso PI5 no Lenteiro do Olho
Marinho, na Panchorra, de
modo a promover a sáude,
bem-estar e o contacto com a
natureza por parte dos participantes, sem limite de idade
ou género. O percurso tem
um grau de dificuldade baixo
e possibilita não só a prática
de exercício físico mas também promove o contacto com
a riqueza patrimonial e principalmente natural que a Serra
do Montemuro/Resende tem
para oferecer. O transporte
para o local será assegurado
pela Câmara Municipal, sen-

do que os participantes têm
que comparecer às 14h30
frente ao Museu Municipal de
onde sairá o autocarro. Recomenda-se que os participantes estejam prevenidos com
roupa e calçado confortável,
de acordo com o estado do
tempo, e uma mochila com
água e alimentação energética. No fim da caminhada
realizar-se-á um lanche convívio previsto para as 17h00.
A inscrição para as atividades tem um custo simbólico de 3,00 € que irão reverter para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro e pode ser
realizada até dia 28 de fevereiro na Secção de Atendi-

mento ao Munícipe na Câmara Municipal de Resende,
no Museu Municipal ou ainda
através do preenchimento do
formulário no site www.cmresende.pt.
Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar a população para uma maior valorização social da mulher,
neste dia internacionalmente
assinalado como o momento
de libertação social da mulher, após anos de opressão
e discriminação, trata-se de
uma data histórica que marca
a conquista de igualdade de
direitos em diversos setores
da sociedade.

Quarenta crianças das Actividades de Tempos Livres (ATL) da Associação Moimentense de Apoio à Infância (AMAI), com idades compreendidas entre os 6
e os 12 anos, participam na próxima segunda-feira, 3
de março, numa caminhada de conhecimento da zona
histórica da vila de Moimenta da Beira. O passeio é
promovido pela “Turi rotas”, uma instituição criada e
liderada por um arqueólogo local.
O percurso inicia-se às 14h00, no Largo do Terreiro das
Freiras, a principal e mais nobre praça histórica da vila, e
prossegue depois visitando vários monumentos como a
Casa da Moimenta, o Largo das Fontainhas, a Capela de
Nossa Senhora do Amparo, o Solar dos Correia Alves, a
Fonte da Pipa, o Solar dos Guedes e as Fontes da Corujeira.
A caminhada terá uma componente ‘peddy-paper’ já
que, no exterior de cada um dos monumentos que serão
visitados, as crianças terão de descobrir um sinal, pormenor
ou marca que depois, no conjunto, gerará uma informação.
“Resta depois descobri-la no Convento Beneditino de Nossa Senhora da Purificação”, explica José Carlos Santos, o
arqueólogo promotor da iniciativa.
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