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REGIÃO
“Função Pública cresce em 2019 e aproxima-se 

dos 700 mil trabalhadores” –  Público

A Câmara Municipal de Armamar volta a associar-
-se ao INATEL 55+, um programa de alojamento e ati-
vidades de lazer, numa lógica de igualdade de oportu-
nidades e promoção do lazer para todos.

São cinco noites de alojamento em regime de pensão 
completa, em hotéis da rede INATEL de todo o país.

O programa destina-se a cidadãos com 55 ou mais 
anos de idade e decorre de 29 de março a 29 de maio.

Os interessados devem dirigir-se à Câmara Municipal 
no próximo dia 17 para apresentar a sua candidatura, nos 
serviços de ação social.

O INATEL 55+ é dinamizado pela Fundação Inatel 
com o apoio do Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego (POISE), do Ministério do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social e do Turismo de Portugal, IP.

Na página do município na Internet está disponível 
toda a informação necessária para a candidatura.

Armamar volta 
a associar-se 
ao INATEL 55+

Na próxima sex-
ta-feira, dia 21 de Fe-
vereiro, será com Síl-
via que celebraremos 
o Fado, e com ele a 
sua diva maior! 

É às 21h30 no Au-
ditório Municipal Pa-
dre Bento da Guia, 
em Moimenta da Bei-
ra. A entrada é livre. 
Neste espetáculo, Síl-
via (voz) apresenta o seu tributo à diva maior do Fado, 
Amália Rodrigues. Em palco será acompanhada por 
Tiago Santos (guitarra portuguesa) e João Paulo Cor-
reia (guitarra).

Sílvia Mitev cultivou desde cedo o gosto pela música, 
dotando-a de uma imensa cultura musical. Este conheci-
mento levou-a até ao fado, que a seduziu e conquistou. A 
magia que envolve esta descoberta, leva a artista a cantar 
e a sentir todo o universo de sensações e emoções que o 
fado lhe desperta. Criou-se assim uma relação íntima e 
muito intensa, de dedicação e entrega.

Verdadeiramente a não perder!

Tributo à maior 
diva do fado

Moimenta da Beira

Cerca de 30 participantes 
de Portugal, Espanha e Li-
tuânia, na sua maioria pro-
fessores e representantes dos 
municípios, vão reunir-se em 
Alijó para partilhar boas prá-
ticas na área da Educação. 

O training event, que vai 
decorrer de 18 a 20 de feverei-
ro, é organizado pelo Agrupa-
mento de Escolas D. Sancho 
II, em parceria com a Câmara 
Municipal de Alijó.

Este evento realiza-se no 
âmbito do projeto Erasmus+, 
que é coordenado pelo Muni-
cípio de Prienai, na Lituânia, 
e conta com o envolvimen-
to de sete parceiros oriundos 
dos três países europeus. O 
grande objetivo deste projeto, 
subordinado ao tema “Mo-

dern Methods of Learning/
Teaching and Assessment - A 
Way to Individual Progress”, 
é verificar o impacto da im-
plementação de metodologias 
ativas e formas diferenciadas 
de avaliação na aprendizagem 
da matemática.

A Vereadora da Educa-
ção, Sónia Pires, acredita que 
“este projeto europeu de boas 
práticas produz efeitos clara-
mente positivos no processo 
de ensino-aprendizagem”. 
“Este intercâmbio transna-
cional permite que todos os 

professores possam imergir 
no sistema educativo e que se 
inspirem a desenvolver práti-
cas mais criativas e eficazes, 
contribuindo para a melhoria 
do sucesso escolar”, sublinha 
Sónia Pires.

O Diretor do Agrupamen-
to de Escolas D. Sancho II de 
Alijó, Carlos Peixoto, espera 
que “venha a ser um evento 
significativo para todos e que 
se traduza num trabalho pe-
dagógico profícuo em bene-
fício de todos os alunos”. Os 
parceiros vão partilhar as me-
todologias ativas implemen-
tadas nas diferentes turmas 
e escolas. Durante o training 
event, os participantes espa-
nhóis e lituanos vão assistir 
às aulas desenvolvidas pelos 
professores portugueses.

Três países europeus reunidos em Alijó para 
partilhar boas práticas na área da Educação

Agrupamento de Escolas D. Sancho II

A Vespa Asiática asseme-
lha-se a uma espécie de Co-
virus que tendo a mesma ori-
gem também mata o homem 
com o seu veneno, as abelhas 
domésticas, os castanheiros e 
as oliveiras jovens..

A abelha constrói os seus 
ninhos nas matas, multiplica-
-se de forma terrível, alimen-
ta-se da seiva dos castanhei-
ros, das oliveiras jovens e das 
abelhas domésticas, destruin-
do grandes  soitos e valiosos 
apiários, empobrecendo os 
agricultores. Trata-se de um 
flagelo que vai vagueando 
por todo o país assumindo-
-se como catástrofe Nacional.

Muitas Câmara Munici-
pais já tomaram algumas ini-

ciativas com o objetivo de di-
minuir os prejuízos causados, 
cujos resultado, alguns técni-
cos defendem que só depois 
de 10 anos haverá progressos.

O Concelho de Moimenta 
da Meira é, por excelência, um 

produtor de Castanha, de po-
moides de elevada qualidade 
e de mel das Terras do Demo.

Como o Município vem 
promovendo de forma entu-
siástica a produção de fruta e 
de vinhos especiais de altitu-

de do Demo, deixamos aqui 
a imploração para que mande 
tomar as necessárias providên-
cias no sentido de tentar pelo 
menos diminuir este flagelo da 
Vespa Asiática.

Com o devido respeito, 
do Correio da Manhã de 
11/02/2020, sociedade, pági-
na 20 que diz o seguinte: «Fi-
gueiró dos Vinhos - A Câma-
ra de Figueiró dos Vinhos vai 
apostar no uso de feromonas 
e armadilhas para combater a 
vespa asiática. Em 2019 foram 
eliminados 194 ninhos»

Aqui fica mais uma vez a 
lembrança, a bem do agricul-
tor, das populações e conse-
quentemente do Município.

(LIC.) Manuel Fernandes 
Ribeiro

Vilar – Moimenta da Beira

Vespa asiática destrói produção de castanha

O Partido Social Democrata 
realizou o seu 38º Congresso Na-
cional, nos dias 8 e 9, em Viana 
do Castelo onde foram eleitos 5 
membros do PSD do Distrito de 
Vila Real. 

A representatividade do distrito 
nos órgãos nacionais do PSD fica-
ram assegurados no Conselho Na-
cional, órgão máximo do partido 

entre congressos, por Alberto Ma-
chado e José Amável de Vila Pouca 
de Aguiar, António Luis Marques 
de Murça e André Marques de Peso 
da Régua, este último com a parti-
cularidade de ter sido a única reelei-
ção do distrito. A representativida-
de do distrito de Vila Real contou 
com a eleição de Isabel Matos, do 
concelho de Vila Real que foi eleita 
para a Mesa do Congresso. 

Distrito de Vila Real com uma reeleição 
e quatro novidades nos órgãos nacionais do PSD

Facebook: www.facebook.com/douro.hoje


