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ATUALIDADE

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou em reunião do executivo, a renovação de dois protocolos
de colaboração com a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Alcoutim, e a transferência
para a instituição uma verba global no valor de 180
mil euros. Um dos protocolos tem como objetivo
o apoio à população nas
áreas da fisioterapia, enfermagem, terapia da fala,
nutrição e apoio psicossocial, bem como apoio à infância através do infantário «A Joaninha».

Pescadores do
Guadiana podem
dispensar lotas

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista
de Alcoutim, expressa satisfação pela aprovação da
Portaria nº 36/2019 de 28
de janeiro, um regime específico de primeira venda
de pescado fresco, fora das
lotas, efetuadas localmente
nos concelhos de Mértola,
Alcoutim e Castro Marim
pelos armadores e titulares de licença de pesca profissional para operar exclusivamente no Rio Guadiana. «Deste modo, embora lamentando o tempo
que se demorou a reparar
uma lacuna na Lei, agradecemos ao secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, pelo reconhecimento da justeza da nossa teimosia», lê-se em nota.

Bruno Filipe Pires

Alcoutim renova
protocolo com
bombeiros

Misericórdias vão
reunir em Albufeira
Sob o lema «Missão, Rigor e
Compromisso», a União das
Misericórdias
Portuguesas
promove o XIII Congresso Nacional, nos dias 7 e 10 de fevereiro, no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. Reunindo mais de 700

participantes e representantes das Misericórdias de todo
o país, a sessão de abertura
que decorrerá na quinta-feira, às 17h30, vai ser presidida pelo Primeiro-Ministro,
António Costa. A sessão vai
também ficar marcada pela

Oração de Sapiência proferida pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.
A sessão de encerramento, no
sábado, dia 9, às 17h00, será
conduzida pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de

Sousa. Com vários painéis temáticos, esta edição mobilizará sociedade civil, políticos
e empresários para debater o
panorama e os principais desafios do sector social, como
o envelhecimento da população, o papel da economia social, a sustentabilidade das
Misericórdias, a cooperação e
a relação com o Estado, o contributo das Santas Casas para
o desenvolvimento do território nacional, o impacto da Lei
de Bases da Saúde, entre outros.

Praia de Faro
com novo pontão
Ficou concluída, nos últimos
dias, a substituição do pontão de apoio às atividades
náuticas e náutica de recreio

na Praia de Faro, um equipamento original com uma década, num investimento total
de 148 900 euros (mais IVA).
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Águas do Algarve
estreia novo jogo
ambiental
Está disponível online desde 1 de fevereiro, um novo
jogo pedagógico em formato de quiz, lançado pelo
Grupo Águas de Portugal
(AdP), Águas do Algarve,
com o objetivo de fomentar a literacia ambiental e
a sensibilização para o valor da água. Denominado
«AquaQuiz» este novo jogo
pedagógico foi concebido
para ser jogado pelos alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico em ambiente de
sala de aula, no formato de
«tabuleiro virtual». É gratuito e pode também ser jogado em ambiente familiar
ou com amigos, quer no tabuleiro virtual, quer no formato batalha. O quiz é composto por perguntas relativas a diferentes dimensões
da água, com dois níveis
de dificuldade, abrangendo matérias dos conteúdos
programáticos dos dois ciclos de ensino. Até 17 de
maio decorre uma competição nacional que vai premiar alunos, professores e
escolas de todo o país.

Lagos adjudica
funcionamento
d’ A Onda

Perto de 3,5 milhões de euros é quanto irá custar à autarquia lacobrigense a aquisição de serviços de transporte de passageiros necessária para garantir, por um
período máximo de 36 meses, o funcionamento d’ A
ONDA, a rede de transportes urbanos do município.

