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REGIÃO
“China já investiu mais de 18 mil milhões em Angola” –  Público

A Câmara Municipal de 
Alijó e o Agrupamento de 
Escolas D. Sancho II estão 
a trabalhar, desde o final do 
segundo período, para dar 
resposta aos novos desafios 
educativos, provocados pela 
pandemia de Covid-19, tendo 
sido possível assegurar que 
todos os alunos do concelho 
tenham acesso ao ensino à 
distância.

A primeira preocupação 
passou por fazer um levanta-
mento exaustivo das necessi-
dades dos alunos que frequen-
tam os estabelecimentos de 
ensino do Município, tendo 
o Agrupamento de Escolas si-
nalizado 66 alunos sem com-
putador ou acesso à internet.

“Desde a primeira hora, 
a Câmara Municipal teve a 
preocupação de universalizar 
a igualdade de oportunidades 
e assegurar que todos os alu-
nos do concelho dispõem de 

meios tecnológicos para ace-
der aos conteúdos educativos, 
até que as atividades letivas 
presenciais sejam restabeleci-
das”, sublinha o Presidente da 
Câmara Municipal, José Ro-
drigues Paredes.

Nesse sentido, a Câmara 
de Alijó investiu na aquisi-
ção de computadores e equi-
pamentos informáticos e na 
rentabilização de recursos tec-
nológicos já existentes, em ar-

ticulação com o Agrupamento 
de Escolas D. Sancho II, para 
garantir que todos os alunos 
tenham acesso à nova moda-
lidade de ensino.

Foram adquiridos compu-
tadores novos, equipamentos 
periféricos e componentes, 
como ratos e discos de memó-
ria, que permitiram recuperar 
computadores que já estavam 
a ser utilizados nas escolas.

“A Escola assumiu a aqui-

sição de hotspots de ligação à 
Internet, que serão distribuí-
dos consoante as necessida-
des”, frisa o diretor do Agru-
pamento de escolas D. Sancho 
II - Alijó, Carlos Peixoto.

A entrega destes equipa-
mentos deverá estar concluída 
esta semana, no entanto pode 
estar dependente da disponi-
bilidade de resposta dos for-
necedores. 

Ainda na procura de solu-
ções para responder às neces-
sidades, a Câmara também 
apostou na promoção do pro-
jeto “Keep Student” e contou 
com a colaboração de algumas 
Juntas de Freguesias.

O terceiro período letivo, 
em Alijó, arranca assim da 
melhor forma, com a garan-
tia de que todos os alunos têm 
as condições reunidas para 
acompanhar as atividades 
propostas pelos professores e 
assegurar o sucesso do ensino 
à distância.

Município garantem acesso ao ensino 
à distância a todos os alunos

Câmara Municipal de Alijó e Agrupamento de Escolas D. Sancho II

O projeto solidário partiu da Câmara Municipal de 
Tabuaço para dar resposta à carência de equipamento 
de proteção individual. Pessoal afeto ao Município e 
Associações já se aliaram à iniciativa.

Nunca o ditado “a necessidade aguça o engenho” fez 
tanto sentido como atualmente. Face à realidade da pan-
demia da Covid-19 e deparando-se com a indicação da 
DGS para o uso de máscaras que deve ser generalizado 
a toda a população, a Câmara Municipal de Tabuaço dá 
início ao projeto solidário “Por Trás da Máscara”. 

Por trás de cada máscara, produzidas em Tabuaço, 
existem pessoas de Tabuaço, afetas ao Município e a As-
sociações locais, a pensar nas gentes de Tabuaço. Segun-
do o Executivo Municipal, “é muito positiva a resposta 
que obtivemos para este projeto, e é muito bom haver a 
consciência que há capacidades que despertam na ad-
versidade”.

A Câmara Municipal já adquiriu o material necessário 
à criação das máscaras, que depois de produzidas serão 
partilhadas com a população.

Por trás da máscara

Tabuaço

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dou-
ro II - Douro Sul dividiu o seu território de atuação, 
que abrange oito concelhos, em três Áreas Dedicadas 
ao COVID-19, para realização dos testes aos cidadãos 
com sintomas ou prescrição médica.

Assim os concelhos de Armamar, Tarouca e Lamego 
serão conduzidos à ADC em Lamego. Os concelhos de 
Moimenta da Beira, Tabuaço, Sernancelhe e Penedono 
farão os testes na ADC de Moimenta e, uma terceira uni-
dade foi preparada em São João da Pesqueira para servir 
aquele concelho.

A Autarquia Armamarense congratula-se com esta de-
cisão do ACES Douro II - Douro Sul, por entender que 
os testes serão feitos com maior celeridade, mais próximo 
dos munícipes e com garantias acrescidas de segurança.

O ACES Douro II - Douro Sul admite ainda a pos-
sibilidade de realizar testes a nível local, mas apenas em 
situações que o justifiquem.

ACES Douro Sul cria três 
áreas dedicadas ao COVID-19

O presidente da Câmara 
Municipal de Moimenta da 
Beira, José Eduardo Ferreira, 
informou ontem o Executivo 
Municipal, na sua reunião or-
dinária, que estão disponíveis 
desde hoje, quarta-feira, 15 de 
Abril, todas as condições para 
a realização de testes, nos ter-
mos definidos pela DGS, na 
ADC de Moimenta da Beira, 
que serve os concelhos de Moi-
menta da Beira, Penedono, 
Sernancelhe e Tabuaço, para 
toda a respetiva população.

Conclui-se assim um proces-
so longo de agregação de vonta-
des de pessoas e entidades, des-
de a ARS Norte que o permitiu, 
após uma primeira fase em que 
estava determinada a existên-
cia de apenas uma área de ras-
treio por ACES, passando pelo 

próprio ACES e respetivos pro-
fissionais, sem cujo empenha-
mento tudo seria muito mais 
difícil, até ao Laboratório Ger-
mano de Sousa, que também se 
empenhou na rápida criação de 
condições para que esta ADC, 
e as populações que serve, pos-
sam usufruir das melhores con-
dições, no seu território, evitan-
do assim deslocações penosas, 
inúteis e até perigosas, para a 
saúde e a segurança de todos. 
Estão todos de parabéns, espe-
cialmente os utentes da ADC de 
Moimenta da Beira.

A Área Dedicada à CO-
VID (ADC-COMUNIDADE) 
funciona no Centro de Saúde 
de Moimenta da Beira, em es-
paços que foram conveniente-
mente preparados para o efeito. 
O acesso é feito por uma porta 
lateral, devidamente sinalizada.

Testes à Covid-19 já são 
feitos na ADC

Moimenta da Beira

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro estabelece parceria com o Município de Me-
são Frio.

Na sequência da pandemia causada pelo COVID-19, 
numa união de esforços para melhor servir a população 
e evitar a propagação do vírus, a Câmara Municipal de 
Mesão Frio e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (CHTMAD), através dos seus Serviços Far-
macêuticos, estão a envidar todos os esforços para evitar 
a deslocação dos utentes que usufruem de medicação de 
dispensa exclusiva hospitalar.

Para o efeito, a partir de hoje, todos os munícipes que 
pretendam solicitar medicação de ambulatório hospita-
lar, habitualmente administrada no Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto, em Vila Real, devem contactar 
os Serviços Farmacêuticos do mesmo, através do tele-
fone: 259 300 526 e/ou contactar a Câmara Municipal 
de Mesão Frio, através do telefone: 254 890 100, solici-
tando, para o efeito, a respetiva medicação.

Os pedidos devem ser realizados com a antecedên-
cia não inferior a dois dias, para que os referidos Servi-
ços Farmacêuticos possam organizar as entregas. Após 
o contacto e a solicitação do utente, os serviços de Ação 
Social da autarquia de Mesão Frio procedem à recolha 
da medicação e à entrega no domicílio do utente. 

Evite deslocações. Nós vamos por si! Proteja-se a si 
e aos outros.

Entrega ao domicílio 
de medicação de 
ambulatório hospitalar

COVID-19


