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Mesão Frio

Tabuaço

Formação e Orientação Escolar

C‰maraÊMunicipalÊ
celebraÊprotocoloÊ
com H. Sarah Trading

Como forma de ajudar a
dar resposta à taxa de desemprego no concelho, a
Câmara Municipal de Mesão Frio promoveu, no dia
23 de maio, a 4ª edição da
cação, Formação e Orientação Escolar.
O ponto de encontro entre a comunidade, especialmente dos estudantes e desempregados, com o setor
empresarial e com entidades
que poderão abrir perspetivas formativas e profissionais, possibilitou à população
o conhecimento das áreas de
negócio, procedimentos, formas de recrutar, oportunidades de estágio, de emprego e
recolha de informação sobre
as várias áreas de formação
-

rior. O certame esteve patente no Pavilhão Multiusos Municipal, das 9h30 às 18 horas.
da Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a
Rede Social do concelho e
contou com o apoio do Ganal de Mesão Frio, da EAPN
Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza – Núcleo Distrital
de Vila Real, do Agrupamento
de Escolas Professor António
Natividade, da Santa Casa da
Misericórdia e da Guarda Nacional Republicana.
Nesta 4ª edição da Feira
de Emprego, Qualificação,
Formação e Orientação Escolar, estiveram representadas a Escola de Hotelaria e
Turismo do Douro, a Escola
de Formação Social Rural, a

de Lamego, o Agrupamento
de Escolas Professor António
sional de Peso da Régua, o
Instituto de Emprego e ForReal, os Institutos Politécnicos de Bragança e de Viseu,
a Santa Casa da Misericórdia
de Mesão Frio, a Associação
2000 de Apoio ao Desenvolvimento, a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua,
Santa Marta de Penaguião
e Mesão Frio, o Centro de
Tropas de Operações Especiais - Rangers de Lamego,
o Centro de Recrutamento
do exército de Vila Real e as
empresas Margem - Formação e Consultoria Económica
e Rodrigo Ribeiro e Associados, Lda. A Guarda Nacional
Republicana fez-se represen-

tar também, através do Destacamento de Trânsito de Vila
Real, da Equipa de Proteção
Florestal de Vila Real, da
Secção de Programas Especiais, do Núcleo de Proteção
do Ambiente e da Natureza
e da secção de Cinotécnica
do Destacamento Territorial
do Peso da Régua.
No espaço, estiveram
também expostos os trabalhos de alguns artesãos do
concelho de Mesão Frio, com
trabalhos em madeira, cestaria e rendas. A programação
da Feira incluiu ainda, várias
palestras e ações de sensibilização, como forma de
disponibilizar informação sobre algumas das instituições
presentes.
Ao longo do dia, vários
foram os alunos de Mesão
Frio que passaram pelo certame, nomeadamente os que
se encontram a frequentar o
9.º e 12.º anos, e que puderam encontrar nesta Feira de
Emprego a oferta formativa
sional e no ensino superior,
uma forma de apostar na sua
Esta Feira de incentivo à
empregabilidade realiza-se
pelo quarto ano consecutivo
na «Porta do Douro» e apresenta-se como uma via de
acesso para um futuro mais
dinâmico em Mesão Frio.

A Câmara Municipal de Tabuaço, em colaboração com
a Câmara Municipal de Armamar, a Junta de Freguesia de
Tabuaço e a Fundação da Caixa Agrícola, assinaram um
protocolo com a H. Sarah Trading, que visa a colocação
de vários equipamentos, nos concelhos de Tabuaço e Armamar, destinados à recolha de roupa, calçado e brinquedos usados.
Este protocolo, para além de ter uma vertente ambiental,
tem também uma perspectiva social, uma vez que promove
a reutilização de materiais têxteis que não só contribui para
a formação ecológica da população, como também permite
atenuar algumas carências sociais, visto que parte dos materiais recolhidos serão entregues a famílias carenciadas.
O protocolo foi assinado ontem, dia 14 de Maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Tabuaço, na presença dos representantes de todas as entidades parceiras.

Sess‹oÊdeÊesclarecimentoÊ
sobre BEHT

Moimenta da Beira

É a maior concentração
de telescópios que se realiza em Portugal, e este ano,
na sua 4ª edição, a organização quer bater o recorde de
participantes no evento, que
se realiza já nos próximos
dias 31 de maio e 1 de junho, em Moimenta da Beira.
“Queremos ir além do
número atingido em 2009,
em que estiveram por cá 42
telescópios”, assume Paulo Sanches, coordenador do
Clube das Ciências da Escola
Básica e Secundária de Moimenta da Beira, a entidade
que organiza a concentração.
O evento, de projecção
nacional, tem como principais
objectivos divulgar a Astronomia junto da Comunidade
e tentar concentrar o maior

número de telescópios num
só evento ou local. Pretende
ainda dar a conhecer o céu
escuro da região; promover
o concelho de Moimenta da
Beira a nível nacional e fo-

mentar o conhecimento e
convívio entre astrónomos.
“É uma iniciativa de características quase únicas no
país, atendendo ao elevado
número de pormenores lo-

gísticos, o que muito agrada
a todos os astrónomos nacionais que nos têm visitado e
que anseiam sempre pela realização da próxima edição”,
sublinha Paulo Sanches.
Os locais de realização
da concentração dos telescópios, continuam a ser a
Escola Secundária de Moimenta da Beira e o recinto do
Santuário de São Torcato, em
Cabaços, Moimenta da Beira, onde será realizada uma
observação noturna do céu,
com dezenas de telescópios,
aberta a toda a comunidade.
A participação é gratuita, mas a organização solicita uma pré-Inscrição online,
apenas por questões logísticas, que está disponível no
site https://sites.google.com/
site/clubedascienciasmb/

A Câmara Municipal de Tabuaço associou-se à HTDOURO - Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do
Douro, que pretende com a BEHT (Bolsa de Emprego para
gias entre as entidades inerentes à Hotelaria e Turismo e
O objectivo do executivo é facultar mais uma ferramenta
que ajude os desempregados do concelho a alterar a sua
situação e desenvolver a empregabilidade que é um dos
graves problemas dos nossos dias.
Nesse sentido, realizou-se no passado dia 16 de Maio,
no auditório do Centro de Promoção Social de Tabuaço,
potencialmente capazes de satisfazer as necessidades das
entidades promotoras das ofertas de emprego.

