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População sensibilizada
para prevenir AVC

No âmbito do Projecto Europeu Coménius

Escola Mons. Elísio Araújo recebeu
estudantes de oito países europeus

ACÇÃO DE PREVENÇÃO juntou várias entidades e incluiu sessões de esclarecimento e rastreios em várias especialidades.
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Alunos estrangeiros foram recebidos por alunos do Pico de Regalados

A Escola Monsenhor Elísio Araújo, em Pico de Regalados, Vila Verde,
recebeu, entre os dias 20 e 24 de Outubro, 21 alunos estrangeiros, ao abrigo
do Projecto Europeu Comenius, designado ‘A Matter of Choices’. Os
estudantes estrangeiros vieram de países como a Áustria, a Bélgica, a
Dinamarca, a Escócia, a Polónia, a Letónia e da Turquia.
O encontro visou debater assuntos como a prevenção do ‘bullying’
(agressões entre alunos nas escolas), hábitos de vida saudáveis e a
prevenção das drogas.
Sempre acompanhados por colegas e professores da escola vilaverdense,
os alunos estrangeiros tiveram, também, oportunidade de visitar alguns
pontos turísticos de Vila Verde, Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Ponte
de Lima, Porto e Vila Nva de Gaia.
O Projecto Europeu Comenius tem como finalidade fazer com que os alunos
compreendam as semelhanças e as diferenças entre os vários povos.

Prado

Escola incentiva alunos a planearem
as respectivas despesas

A Escola EB de Prado, em Vila Verde, realiza hoje acções de sensibilizaçao junto dos alunos do segundo ciclo sobre como gerir os respectivos
orçamentos e planear as depesas pessoais. As sessões contam com a colaboração de um técnico da associação de defesa do Consumidor - DECO - e
integram-se nas comemorações do Dia Mundial da Poupança (31 de Outubro).
Entrentanto, a Liga Portuguesa Contra o cancro e o Grupo de Jovens Promotoras da Saúde (GJPS) desafiaram os alunos, professores, funcionários,
pais e encarregados de educação da mesma escola a assinalarem o Dia
Nacional de Prevenção do Cancro da Mama (30 de Outubro), com o uso de
uma peça de roupa cor de rosa. Além disso, vários espaços da escola foram decorados e o GJPS elaborou 750 laços solidários que foram distribuídos pelo estabelecimento de ensino.

Ribeira do Neiva

CLDS Viver+ promoveu sessão
sobre empreendedorismo
O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) ‘Viver+’, a União de
Freguesias de Ribeira do Neiva e a Casa do Povo de Ribeira do Neiva, em
Vila Verde realizaram, na quarta-feira, uma sessão de informação sobre
empreendedorismo. O encontro pretendeu capacitar potenciais empreendedores, facultando-lhes competências que lhes permitam desenvolver a sua própria ideia de negócio. A técnica do CLDS ‘Viver+’
Vera Silva apresentou algumas ideias, experiências e projectos relacionados com a reinserção no mercado de trabalho, enquanto a designer Sílvia
Abreu deu a conhecer uma ideia de negócio.
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Presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, foi um dos participantes nos rastreios para combater o AVC

VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Verde (CMVV) assinalou o Dia
Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral) com uma acção
de sensibilização destinada à população vilaverdense.
O evento decorreu numa tenda
instalada para o efeito na Praça
Santo António, e contou com a
colaboração da Raízes & Afectos, representante da Associação
AVC.
O objectivo foi o de sensibilizar a comunidade em geral sobre
as áreas de intervenção na pessoa com AVC, dar a conhecer a

forma de funcionamento e as organizações que actuam nesta
problemática e criar pontes de
contacto para projectos e redes
de colaboração multidisciplinar
e interinstitucional.
A actividade incluiu a realização de vários rastreios nas áreas
de enfermagem, psicologia, fisioterapia, terapia da fala, podologia, homeopatia e espiritualidade.
A sessão de esclarecimento,
que decorreu durante a tarde
desse dia, contou com a presença do vereador dos pelouros do
Ambiente, Desporto e Actividades Económicas na CMVV, Patrício Araújo, de Raúl Borges,

presidente do Conselho Clínico
do Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) Gerês-Cabreira,
e de Elsa Gonçalves, administradora da associação Raízes &
Afectos.
No mesmo encontro, Marlene
Pimentel, psicóloga clínica da
Raízes & Afectos, informou os
presentes sobre como intervir
em caso de AVC, e a enfermeira
Márcia Costa, dos Bombeiros
Voluntários de Vila Verde, deu a
conhecer os procedimentos em
situações de emergência.
Além dos rastreios e da acção
de sensibilização decorreu uma
aula de zumba e um lanche.

Executivo e funcionários contribuíram para a Liga Portuguesa

Câmara unida na luta contra o cancro da mama
VILA VERDE
| Redacção |

O executivo municipal e as colaboradoras da câmara de Vila
Verde assinalaram, na quintafeira, o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama.
As funcionárias municipais adquiriram uma t-shirt, cuja verba
reverteu a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e na entrada dos Paços do Concelho foi
colocado um laço cor-de-rosa
gigante.
O presidente da autarquia, ve-
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Funcionárias e executivo apoiaram causa social

readores e colaboradoras tiraram, depois, uma foto conjunta
por entenderem que este dia não
deve passar em claro e que todos
temos que dar o nosso contribu-

to ao nível da prevenção deste
flagelo que tem atingido tantas
famílias. Todos os anos, o cancro da mama mata cerca de 1500
mulheres em Portugal.

