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REGIÃO
“Partido conservador anticorrupção vence 

eleições na Eslováquia” –  Público

No dia 20 de fevereiro de 
2020, realizou-se na Escola 
Profissional da Régua a ses-
são de esclarecimento e di-
vulgação do Quadro de Refe-
rência Europeu de Garantia 
para a Educação e Formação 
Profissional – EQAVET – 
aos stakeholders externos da 
Escola. 

Estiveram presentes re-
presentantes do Município 
do Peso da Régua, da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Empresarial do Peso da Ré-
gua (ACIR), vários Empresá-
rios da Região e de Entidades 
de Acolhimento da Formação 
em Contexto de Trabalho, 
conselheiros do Conselho Ge-
ral da Escola, assim como do-
centes da Escola Profissional.

A Diretora da Escola, Drª. 

Manuela Lopes, deu as boas 
vindas aos presentes, tendo 
feito uma breve introdução 
sobre o Quadro de Referên-
cia EQAVET, a importância 
da sua implementação e o pa-
pel relevante dos stakeholders. 
Foi ainda apresentado um ví-
deo mostrando o dinamismo 
da Escola, com a apresenta-

ção de alguns dos projetos e 
atividades dinamizados, no-
meadamente visitas de estu-
do, dos seus equipamentos/
salas de aulas da componen-
te tecnológica dos diferentes 
cursos, tudo em prol de uma 
formação de qualidade minis-
trada aos seus alunos. 

A sessão teve ainda a parti-
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cipação do Dr. Daniel Vinhas 
que apresentou os fundamen-
tos e finalidades do Quadro 
de Referência EQAVET, evi-
denciando a importância dos 
stakeholders externos/parceiros 
no desenvolvimento e melho-
ria da qualidade do ensino na 
Escola. 

A sessão terminou com 
um Porto de Honra servido 
no Restaurante Pedagógico 
da Escola, tendo sido apre-
sentado aos satkeholders ex-
ternos o Vinho Generoso da 
Escola – Quinta do Rodo e 
o Biscoito Generoso, de pro-
dução e autoria desta Escola. 
Alguns alunos do Curso de 
Restaurante/Bar do 1.º e 2.º 
ano fizeram o serviço, tendo 
tido a colaboração dos alunos 
do 2.º ano do Curso de Cozi-
nha/Pastelaria.

A turma A do quarto ano da Escola Básica José Ma-
nuel Durão Barroso viajou este sábado até à Póvoa de 
Varzim para receber mais um prémio literário.

O Espelho do Xavier, trabalho dos pequenos Arma-
marenses, foi distinguido com uma Menção Honrosa 
pelo júri do concurso Prémio Conto Infantil Ilustrado, 
atribuído no âmbito encontro Correntes D’Escritas 2020, 
que se realizou este fim de semana no Casino da Póvoa.

Pelo quinto ano consecutivo as crianças de Armamar 
vêem o seu talento reconhecido e premiado num concur-
so nacional. Agora segue-se a publicação deste trabalho 
literário em livro.

O Correntes D’Escritas é um encontro de escritores 
de expressão ibérica que se realiza anualmente na Pó-
voa de Varzim desde o ano 2000, quando se assinalou o 
centenário da morte do escritor Eça de Queirós, nascido 
naquela cidade em 1845.

Crianças de Armamar 
premiadas no 
Correntes D’Escritas

Escola Básica 
José Manuel Durão Barroso

Reuniu na passada sexta-
-feira, 28 de Fevereiro, a Co-
munidade do ACES Douro 
Sul para uma sessão informa-
tiva sobre o funcionamento 
do Centro de Saúde de Ta-
buaço. A acção teve lugar no 
Auditório do Centro de Pro-
moção Social e contou com 
a presença de cerca de uma 
centena de cidadãos, utentes 
da Unidade de Saúde.

Foi uma acção conjun-
ta entre o Agrupamento dos 
Centros de Saúde – ACES 
Douro Sul – e o Município 
de Tabuaço, centralizada no 
cidadão, com o objectivo de 
informar os utentes relativa-
mente ao funcionamento da 
unidade de saúde. A sessão 
de abertura contou com a in-
tervenção da Directora Execu-
tiva do ACES Douro Sul, Dr.ª 

Albertina Adrega Cardoso, 
que destacou a importância 
da participação do cidadão na 
área da Saúde, referindo ain-
da que, pretendendo o ACES 
centrar a sua acção no cida-
dão, ao garantir a prestação 
de cuidados de proximidade e 
de qualidade, e sustentando-se 
na equidade, acessibilidade e 

na literacia em saúde, acções 
como a desenvolvida em Ta-
buaço, garante, “são o primei-
ro passo para se cumprir esta 
proximidade”. 

Antes de terminar a sua 
intervenção, e porque de pro-
ximidade se falava, Albertina 
Cardoso, há dois no cargo de 
Directora Executiva do ACES 
Douro Sul, quis também sa-
lientar o desempenho, proxi-
midade e colaboração do Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Tabuaço, não só enquanto 
autarca mas também enquan-
to Presidente da Comunida-
de do Conselho, destacando 
o compromisso e empenho 
que mantem dentro do pró-
prio Agrupamento dos Cen-
tros de Saúde. 

Já para Carlos Carvalho, 

Aces Douro Sul defende proximidade

Centro de Saúde de Tabuaço

“o importante é, sem dúvida, 
melhorar a qualidade de vida 
dos utentes”, assumindo que 
“nem sempre é fácil melhorar 
mas não é, com certeza, por 
falta de vontade”. O Presiden-
te da Câmara adiantou tam-
bém que “muitas vezes a qua-
lidade de um serviço e do seu 
funcionamento está, natural-
mente, associada à percepção 
que cada um tem da qualida-
de” reiterando, no entanto, e 
também enquanto Presidente 
do Conselho da Comunidade 
do ACES, que “este organis-
mo prima por centrar a sua 
actividade no cidadão, na sa-
tisfação dos utentes e no me-
lhoramento dos cuidados de 
saúde da população”.

O ponto alto desta iniciati-
va foi, após uma apresentação 
do funcionamento do Centro 
de Saúde de Tabuaço, a opor-
tunidade de esclarecimento 
de dúvidas, com a presença 
de médicos, enfermeiros, Se-
cretárias Clínicas, Técnicos e 
membros do Aces Douro Sul.

Tabuaço foi o primeiro 
Município de um itinerário 
de sessões informativas que 
se pretendem levar a cabo 
nos próximos meses, tendo 
por base, a proximidade das 
Unidades de Saúde e dos seus 
utentes.

Vamos
Proteger

o Ambiente

Ciente da importância do controlo da reprodução 
animal, a autarquia tarouquense, tem levado a cabo inú-
meras ações e medidas tendo em vista a diminuição do 
abandono dos animais que se traduz na sobrelotação per-
manente do Canil Municipal, promove agora a sensibi-
lização para a esterilização animal, com a colocação de 
outdoor na EN226 via onde diariamente circulam milha-
res de automóveis, procurando assim um maior impacto.  

A população de cães e de gatos cresce descontrola-
damente dia após dia. Este aumento resulta não só das 
ninhadas de animais que vivem nas ruas, mas sobretudo 
das ninhadas geradas por animais ao cuidado de alguém. 

A esterilização é a forma mais eficaz de lutar contra 
o gravíssimo problema da superpopulação de animais de 
companhia e os inúmeros problemas associados.  Um 
círculo vicioso de reprodução irresponsável, negligên-
cia, abandono, maus-tratos, morte por atropelamento e 
sobrelotação dos canis.

Esta situação não se resolve com a criação de mais ca-
nis para animais de companhia nem com mais campanhas 
de adoção. A solução é esterilizar. Ajude-nos a ajudar e 
faça o controlo reprodutivo do seu animal de companhia! 

Canil Municipal de Tarouca
promove sensibilização 
para a castração animal


