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Mesão Frio comemorou o dia Mundial da Árvore “Sala de visitas”
ajudaram e explicaram às
crianças como plantar uma
árvore, aconselhando-as à
sua preservação. Depois de
plantados os Cedros e Carvalhos, algumas crianças
enfeitaram-nos com a identificação da sua turma, ficando
assim, associada a cada uma
das árvores.

Em Mesão Frio anteciparam-se as comemorações do Dia Mundial da
Árvore, que decorreram
hoje, 20 de março, primeiro dia do equinócio da primavera.
Todas as crianças dos
ensinos Pré-escolar e 1.º Ciclo, do Agrupamento de Escolas Professor António da
Natividade, participaram na
ação de sensibilização que
consistiu em cultivar duas espécies de árvores existentes
no concelho. No total, foram
plantadas cerca de duas dezenas de árvores, no jardim
envolvente ao Centro Escolar. Celebrado anualmente a

21 de março, este dia costuma ser assinalado, um pouco
por todo o mundo, com vários
atos de reflorestação.
A autarquia de Mesão
Frio, através do seu Gabinete

Técnico Florestal, em colaboração com o Agrupamento de
Escolas Professor António
da Natividade, proporcionou
esta atividade, disponibilizando colaboradores que,

Este dia continua a ser
uma forma de consciencializar a humanidade para
as suas responsabilidades
ecológicas e ambientais e,
como é desde criança que
se aprendem e adquirem as
boas práticas, este dia tem
especial atenção aos mais
jovens.

Ligação de Armamar à A24

Obra da variante de Fontelo será adjudicada
este ano
O Secretário de Estado
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações,
Sérgio Silva Monteiro, garantiu ontem que a abertura
do concurso para adjudicar
a obra da variante de Fontelo na N313 acontecerá
durante este ano.
Os trabalhos orçados em
1,2 milhões de euros vão permitir solucionar o problema
do estrangulamento de tráfego, sobretudo de pesados,
no miolo urbano da vila de
Fontelo atravessado por uma
estrada que é a principal via

de acesso ao município de
Armamar. É uma obra que
está prevista no Plano Rodoviário de Proximidade da
EP - Estradas de Portugal

2015/2019.
Sergio Silva Monteiro esteve em Armamar para uma
reunião com o autarca local,
João Paulo Fonseca, e os

seus homólogos de Tabuaço
e São João da Pesqueira. No
encontro foi abordada a possibilidade da construção do
eixo rodoviário de ligação da
A24 a estes três municípios,
numa cota de altitude superior à atual N222.
João Paulo Fonseca
aproveitou a visita para mostrar ao membro do Governo a
obra de requalificação e valorização da marginal da N222,
na freguesia da Folgosa do
Douro, um investimento de
dois milhões de euros financiado no âmbito do Programa
Operacional do Norte ON2.

de Lamego acolhe Feira
de Artesanato da Páscoa

Lamego e os lamecenses vivem intensamente a
tradição católica que todos os anos celebra a Paixão,
a Morte e a Ressureição de Jesus Cristo.
Durante esta época, a cidade recebe milhares de visitantes que querem participar nas celebrações da Semana
Santa, durante a qual é oferecida uma programação religiosa e cultural que honra um património espiritual comum.
Este ano, e pela primeira vez, durante este período, a Av.
Dr. Alfredo de Sousa, vai acolher a Feira de Artesanato
da Páscoa, um certame que juntará cerca de 25 artesãos
e instituições que vão promover o que de mais genuíno
e autêntico se faz no concelho. Para além do artesanato, também vão estar à venda outros produtos típicos da
Páscoa: chocolates, folares, bolos podres, entre outros.
Organizada pela Câmara Municipal de Lamego, a Feira
de Artesanato da Páscoa pretende, de 26 de março a 7 de
abril, apoiar e valorizar os artesãos locais e incentivar o desenvolvimento do comércio tradicional. Na “sala de visitas”
da cidade de Lamego vai ser possível adquirir, por exemplo, trabalhos feitos em barro, em pedra e em madeira,
para além de panos em renda ou bordados feitos à mão.

Agrupamento de Escolas Gomes
Teixeira - Armamar”

Prevenção do bullying
e do cyberbullying

1000 árvores foram plantadas em Tarouca
árvore.
De 17 a 20 de março, a
Semana da Sustentabilidade da Floresta, organizada
pelo Município de Tarouca,
contou com um conjunto de
iniciativas de caráter lúdico e
pedagógico, nomeadamente
ações de sensibilização, dirigidas aos alunos do 1º ao 12º
ano, que abordaram temáticas como “As espécies au-

O Município de Tarouca
entende que a sensibilização
das crianças e jovens para a
importância do sector primário para a sustentabilidade do
concelho, bem como da preservação das árvores, quer ao
nível do equilíbrio ambiental
e ecológico, quer da própria
qualidade de vida dos cidadãos, num concelho com uma
Tarouca, assume uma importância extrema.
O esforço de proteção e
verá ser uma preocupação de
todos. Agir agora é preparar o
futuro e, por isso, mais de um
milhar de crianças e jovens tarouquenses deram o seu contributo ao plantarem mais de
mil árvores pelo concelho, no
dia 20 de março.
Para terminar com chave
de ouro o programa que com-

pôs uma semana dedicada à
na serra de Sta. Helena foi
plantado um milhar de árvores, no Horto Monástico de
S.João de Tarouca 100 sabugueiros e, no centro escolar,
os mais pequenos criaram
uma horta biológica.
O Vice Presidente da autarquia, José Damião, o Presidente da Assembleia Muni-

cipal, Domingos Nascimento, o presidente da União
das Freguesias de Tarouca
e Dalvares, Rui Raimundo,
o presidente da União das
Freguesias de Granja Nova
e Vila Chã da Beira e o diretor do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, Eduardo Costa Almeida,
quiseram dar o exemplo e,
também eles, plantaram uma

de pessoas e bens” e “ProjeA iniciativa contou com o
apoio do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, Inovterra, Associação
NR, GIPS-GNR, Silvapor e
ICNF. As árvores são oferecidas pelos viveiros de Figueira
de Castelo Rodrigo, no âmbito
do projeto Floresta Comum.

A Secção de Programas Especiais do Destacamento Territorial da GNR de Lamego, realizou cinco ações
de sensibilização em sala, relacionadas com a temática “Operação Spring Break; Prevenção do bullying e
do cyberbullying – 3º ciclo / Secundário”, na Sede do
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira - Armamar.
As ações de sensibilização foram ministradas à comunidade escolar do 3º ciclo e secundário com o objetivo de
lhes comunicar / elucidar acerca das formas de prevenção e atuação nas mais diversas situações de Bullying e
Cyberbullying.
Os alunos do ensino secundário, foram ainda alertados para a necessidade de prevenir os comportamentos
de risco inerentes ao consumo de droga e álcool, que normalmente acontecem nas viagens de finalistas.
Estas ações foram propostas pelo Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira - Armamar, tendo estado presentes
cerca de 157 alunos e 10 professores/auxiliares.
O COMANDANTE DE DESTACAMENTO
Pedro Miguel Afonso dos Reis, Capitão de Infª.

