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REGIÃO
“CP transportou mais 19 milhões de passageiros em 2019” –  Público

Foi no passado dia 2 de março que 13 professores do 
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, 
tiveram oportunidade de participar na sessão de “Pre-
venção do Burnout nos Professores”. 

 Uma das atividades do Projeto OPTA (Oportuni-
dade, Promoção e Transformação na Ação) é a “Fóruns 
3D- Diagnosticar, Definir e Desenvolver” que é dirigida a 
3 grupos distintos: crianças e jovens; familiares; professo-
res, auxiliares e técnicos. Com esta atividade pretende-se 
realizar fóruns de debate relativos à temática do insuces-
so/sucesso escolar e tudo o que isso envolve.  

Liderada pela Doutora Lurdes Neves, em parceria 
com o Projeto OPTA, este fórum teve o objetivo de es-
clarecer e dar a conhecer melhor uma das síndromes que 
está a afetar os docentes: o Burnout. A síndrome de Bur-
nout é um distúrbio emocional que tem como sintomas: 
a exaustão extrema, o elevado stress e o esgotamento fí-
sico e psicológico que resultam de situações de trabalho 
muito desgastante. 

Os docentes participantes puderam expor todas as 
suas dúvidas e após a apresentação da Dra. Lurdes Ne-
ves, ficaram a conhecer alguns exercícios de relaxamen-
to que podem fazer ao longo do dia para prevenir a acu-
mulação de stress.

Tema dos “Fóruns 
3D” do mês de março 
dirigido a docentes

Armamar – “Prevenção 
do Burnout nos Professores”

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Alijó, José 
Rodrigues Paredes, assinou 
hoje, 3 de março, o contrato 
de adjudicação da empreitada 
de requalificação da área en-
volvente ao Plátano, no cen-
tro da Vila de Alijó. 

Esta obra pretende requa-
lificar este espaço nobre de 
forma a modernizar o centro 
histórico de Alijó, que inclui 
ainda a Igreja Matriz, o Cha-
fariz e o Tribunal.

A intervenção vai exigir 
um investimento superior a 
450 mil euros, comparticipa-
dos em 85% por fundos comu-
nitários. “Este espaço necessi-
tava, há já vários anos, de uma 

requalificação profunda que 
valorize a imagem urbana da 
vila e privilegie o seu uso pelo 
peão”, explica o Presidente da 
Câmara de Alijó, José Rodri-
gues Paredes.

A obra vai permitir re-
qualificar o espaço público, 
melhorando a acessibilidade 
pedonal e promovendo a va-
lorização ecológica, estética e 
funcional desta área. A inter-

venção prevê ainda a criação 
de uma zona de proteção em 
redor do Plátano de Alijó, ár-
vore centenária classificada 
como Monumento Nacional 
de Interesse Público.

“Será realizado um arran-
jo urbanístico, de forma a per-
mitir que a circulação automó-
vel seja afastada do Plátano 
e que aquele espaço passe a 
ser aproveitado pela popula-
ção”, acrescenta o Presidente 
da Câmara.

O contrato de adjudicação 
será agora submetido a visto 
do Tribunal de Contas, após 
o qual será feita a consigna-
ção. A partir desse momento, 
a obra tem um prazo de exe-
cução de um ano.

Município vai requalificar área envolvente 
ao Plátano no centro histórico

Alijó

A Câmara Municipal de 
Cinfães vai avançar com a 
criação do Observatório da 
Natureza de Marcelim, na 
freguesia de Tendais. 

A obra foi lançada a con-
curso pelo valor base de 
€254.191,00 e vai nascer num 
ponto estratégico do território, 
próximo à Capela da Nossa 
Senhora dos Milagres, a par-
tir do qual é possível observar 
as cordilheiras montanhosas 
esculpidas pelos rios Douro e 
Bestança. 

O projeto contempla a exe-
cução de um observatório su-
perior, com vista sobre o vale 
do rio Bestança e um observa-
tório inferior, com vista sobre 
a foz do rio Bestança e o vale 

do rio Douro. O espaço será 
ainda dotado de uma praça de 
receção; um anfiteatro e uma 
praça de festas, vocacionada 
para a realização de pequenos 
eventos, bem como uma zona 
de estadia e lazer. A interven-
ção prevê também a criação de 
uma zona de estacionamento 
e a instalação de WC público. 

Além do Observatório de 
Marcelim, a Câmara vai criar 
mais observatórios, noutros 
pontos do Montemuro, con-
cretamente no lugar de Ave-
loso, também na freguesia de 
Tendais; em Nespereira, na 
Senhora do Castelo e nas Por-
tas do Montemuro, na União 
de Freguesias de Alhões, Bus-

telo, Gralheira e Ramires.
Para o autarca Armando 

Mourisco, estes locais serão 
promotores de uma maior di-
nâmica turística, frisando que 
a criação destes observatórios 
se enquadra na estratégia de 
promoção da serra de Mon-
temuro. “A nossa aposta tem 
passado pela valorização de 
todo o Montemuro, a par das 
nossas frentes ribeirinhas, por-
que acreditamos que criando 
atratividade e promovendo o 
nosso território, conseguire-
mos alavancar ainda mais o 
turismo e, consequentemen-
te, o desenvolvimento da nos-
sa Terra e a melhoria da vida 
dos Cinfanenses”, remata o 
presidente do Município de 
Cinfães.

Mais perto do céu – Observatório 
da Natureza de Marcelim!

Cinfães

No âmbito da comemoração do Dia Internacional 
da Mulher, a Câmara Municipal do Peso da Régua ho-
menageou no passado sábado, 7 de março, as mulheres 
que se destacam em áreas fundamentais para o desen-
volvimento da economia do concelho, como a restau-
ração, o alojamento e os produtos regionais.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Peso da Régua, sublinhou a importância do 
papel da mulher na sociedade reguense e agradeceu o 
contributo diário de cada uma, sobretudo, nas áreas con-
sideradas este ano para a homenagem.

A cerimónia decorreu no Auditório Municipal do 
Peso da Régua.

Autarquia reguense 
homenageia mulheres

Peso da Régua

O Município de Alijó, 
o PIICIE Alijó Educa+ e o 
Agrupamento de Escolas D. 
Sancho II estão a preparar 
o Move(TE) na Páscoa, que 
proporciona atividades para 
crianças e jovens dos 6 aos 14 
anos, durante a interrupção 
letiva da Páscoa.

As inscrições decorrem de 
9 a 13 de março nos Serviços 
Municipais de Educação, si-
tuados no edifício da Biblio-
teca Municipal de Alijó, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30, ou através do preen-
chimento da ficha de inscri-
ção online.

Abertas inscrições para o Move(TE) na Páscoa
Alijó


