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EDITORIAL

S O C I E DA D E

TRADICIONAL ALMOÇO NATAL DAS
CONFERÊNCIAS VICENTINAS FOI ADIADO

Professora

Cidália Fernandes
“Sem poesia não há humanidade”
TEIXEIR A DE PA SCOAES

Há palavras que não se reduzem a si próprias. Uma delas é a palavra Natal. É do
tamanho do universo e da infinitude. Pode ser dita ou vivida de várias formas:
inspirada, absorta, descontraída, ansiosa, grata, furiosa, vulgar. Porém, certo
é que transporta com ela uma contínua aura de emoções, de sentimentos, de
memórias e de nostalgia. Originalmente destinada a celebrar o nascimento
do solstício de inverno, a festividade foi adaptada pela Igreja Católica a partir
do século IV, e no dia 25 de dezembro, celebra o nascimento de Jesus Cristo,
embora muitos historiadores defendam que esta celebração tenha origem anterior. Os séculos e as pessoas que não sobrevivem sem histórias, alimentadas
pela criatividade e pela imaginação, foram-lhe imprimindo variados cambiantes. E foi assim que nasceu o Pai Natal, inspirado, diz-se, num arcebispo, na
Turquia, que costumava ajudar quem estivesse com necessidades financeiras,
lançando moedas de ouro pelas chaminés. A lenda fecunda a realidade, como
dizia Fernando Pessoa, por isso, sorrateiramente vai entrando nas casas de
toda a gente (E é quase uma heresia não acreditar no Pai Natal, já que ele anda
por todo o lado, bem agasalhado e vestido de vermelho, ao contrário do Menino Jesus, nuzinho, deitado nas palhinhas!). Este introito para quê, perguntará
o leitor deste jornal, a saborear uma rabanada ou uma fatia de bolo-rei. Muito
bem. Para justificar, sem qualquer tipo de surpresas, que também eu adoro o
Natal. Sobretudo porque, para lá das compras, das prendas, dos gestos, dos
cansaços, das pressas, há o brilho de palavras bem mais simples e mais verdadeiras: a família, o calor, o amor. Porque sinto que neste dia há sempre um
momento, por muito fugaz que seja, em que, apesar de tudo, a humanidade
está unida, e que, mais do que nunca, habita numa circunferência de luz e de
paz. Ilusão? Loucura? Sonho? É certo que sim. Talvez nos falte apenas sincronizar o momento certo para sermos maiores do que nós. A poesia e a música
são roteiro e guia. Saúdo-vos, desejando-vos um Feliz Natal.
A mãe e filho
Teu ser tragicamente enternecido,
Em desespero de alma transformado,
Vai através do espaço escurecido
E pousa no seu tumulo sagrado.
E ele acorda, sentindo-o; e, comovido,
Chora ao ver teu espirito adorado,
Assim tão só na noite e arrefecido
E todo de ermas lágrimas molhado!

HISTÓRIA ANTIGA
Era uma vez, lá na Judeia, um rei.
Feio bicho, de resto:
Uma cara de burro sem cabresto
E duas grandes tranças.
A gente olhava, reparava, e via
Que naquela figura não havia
Olhos de quem gosta de crianças.

E, na verdade, assim acontecia.
Porque um dia,
E eis que ele diz: “Ó Mãe, não chores mais! O malvado,
Só por ter o poder de quem é rei
Em vez dos teus suspiros, dos teus ais,
Por não ter coração,
Quero que venha a mim tua alegria!”
Sem mais nem menos,
Mandou matar quantos eram pequenos
E só nas horas em que a Mãe descansa,
Nas cidades e aldeias da Nação.
É que ele inclina a fronte de criança
E dorme ao pé de ti, Virgem Maria!
Mas,
Por acaso ou milagre, aconteceu
Teixeira de Pascoaes, in ‘Elegias’
Que, num burrinho pela areia fora,
Fugiu
Daquelas mãos de sangue um pequenito
Que o vivo sol da vida acarinhou;
E bastou
Esse palmo de sonho
Para encher este mundo de alegria;
Para crescer, ser Deus;
E meter no inferno o tal das tranças,
Só porque ele não gostava de crianças.
Miguel Torga, Antologia Poética

A Conferência de São Vicente de Paulo da paróquia
do Divino Salvador de Real adiantou ao Jornal de
Vila Meã que o tradicional almoço de Natal este ano
não se realizou.
A iniciativa, que anualmente junta mais de 100
pessoas, não se realizou este ano, devido às contingências da pandemia que atravessamos e atendendo a que maioritariamente este almoço destina-se
a pessoas de idade e consideradas de risco. Para
as Conferências Vicentinas o risco elevado de um
eventual contágio pelo aglomerado significativo de
pessoas, retirou todas as condições possíveis para a
sua realização.
Na esperança que no próximo ano a conjuntura
o permita, o presidente da Conferência de São Vicente de Paulo, Joaquim Leal, reforça que esta iniciativa “quando tudo estabilizar e houver as condições necessárias, voltará a realizar o convívio que já
faz parte do espírito da conferência”.
A Conferência Vicentina de Real, que tem como
objetivo garantir os bens essenciais e de farmácia
aos grupos mais vulneráveis residentes em Vila

Meã, informa também que diariamente ajudam em
média 10 famílias identificadas como mais necessitadas e que este Natal já ofereceu cerca de 30 cabazes a famílias carenciadas.
Joaquim Leal reforça que o número de cabazes
poderá aumentar, atendendo a que ainda falta contabilizar o apoio das paróquias de Vila Meã na angariação de ofertas, realizadas no final das cerimónias
eucarísticas.
Como toda a ajuda é necessária, o presidente
desta conferência agradece a ajuda e apoio de todas
as instituições, nomeadamente a Junta de Freguesia de Vila Meã, a Câmara Municipal de Amarante,
a Associação Beneficência Vila Meã, o Pingo Doce
de Vila Meã e todos os benfeitores que dentro das
suas possibilidades contribuem para que tudo isto
seja possível.
Lino Macedo, presidente da Junta de Freguesia
de Vila Meã, reforça que, como habitualmente fazem todos os anos, aquela autarquia comparticipa
esta nobre causa e está sempre disponível para ajudar assim que for necessário.

S O C I E DA D E

PRENDAS SOLIDÁRIAS E FOGO
DE ARTIFÍCIO ESTE NATAL EM VILA MEÃ
O Grupo de Jovens Vallis, de Real, está a desenvolver duas atividades para este Natal, que consistem
na entrega prendas solidárias e uma sessão fogo de
artifício, adiantou ao Jornal de Vila Meã.
Estas atividades têm o intuito de celebrar com
todas as crianças a felicidade de receber e dar prendas, bem como proporcionar uma sessão de fogo de
artifício na noite de Natal.
A iniciativa “Prendas Solidárias” consiste na
recolha de presentes para depois oferecer solidariamente a crianças mais necessitadas neste Natal e assim, explicam os elementos do grupo de jovens, “dar
oportunidade a todas as crianças de serem felizes”.
las 23h30 junto ao fontanário da igreja de Real em
Para participar nesta campanha solidária devem Vila Meã, o grupo convida-o a espreitar da sua janecontactar o grupo Vallis por mensagem privada na la de casa e assistir ao “Fogo de artifício na noite de
página do Facebook, Intagram ou através do email: Natal”.
grupovallis20@gmail.com.
Recorde-se que, o grupo de jovens de Real preO grupo não quer deixar esta época natalícia em tende apoiar a população e levar união, felicidade,
“branco” e juntamente com a Junta de Freguesia de solidariedade e espalhar todas estas características
Vila Meã irá proporcionar a todos os vilameanenses pela comunidade, unindo gerações. O objetivo é
uma sessão de fogo de artifício.
realizar atividades que promovam o convívio e que
Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, pe- dinamizem a paróquia.
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OFERTA VOUCHER’S INCENTIVAM CONSUMO
E APOIAM ECONOMIA LOCAL EM AMARANTE
Está a decorrer, durante este mês de dezembro,
a campanha “Viva o Natal na magia da economia local”, uma iniciativa do Município de
Amarante em parceria com a Associação Empresarial de Amarante, a Associação Empresarial de Vila Meã e o Movimento We Will Rise,
com vista a apoiar a economia local.
Dirigida ao comércio de rua, lojas de prestação de serviços, hotelaria, restauração e operadores turísticos de Amarante, esta campanha resulta num investimento de 20 mil euros
na economia local e foi desenvolvida para ajudar a combater o difícil momento que o setor
atravessa devido à pandemia da Covid-19.
Com o mundo a viver um momento particularmente difícil, Amarante demonstra, uma de compras a partir de 10 euros, as empresas
vez mais, grande capacidade de superação aderentes à campanha “Viva o Natal na magia
perante as adversidades. Como referiu o pre- da economia local”, devidamente identificadas,
sidente do Município, José Luís Gaspar: “É co- entregam ao cliente um ou quatro bilhetes de
nhecida a resiliência de Amarante e dos Ama- participação, no máximo, mediante o valor
rantinos, mas também queremos que saibam das compras: de 10€ a 25€ em compras, receque o município está cá para ser a retaguarda be 1 bilhete; de 25€ a 50€ recebe 2 bilhetes; de
dessa resiliência, agora como sempre”.
50€ a 150€ recebe 3 bilhetes; e mais de 150€
“Quero agradecer o empenho das associa- em compras equivale a 4 bilhetes. Após o sorções empresariais que estão focadas, desde a teio, que se realiza semanalmente, e que tem
primeira hora, neste trabalho de apoio à nossa premiado mais de 60 bilhetes de participação,
economia. Eles não desistiram, não desistem, e os vencedores recebem vouchers no valor de
esta é a mensagem que queremos deixar: não 1000€, 500€, 250€ ou 50€ que devem ser gasdesistam e não deixem de apoiar a economia tos entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021,
local. Adiram a esta campanha, façam com- nos espaços aderentes, numa compra de valor
pras em Amarante”, destacou o presidente da igual ou superior.
Câmara de Amarante.
Na apresentação desta importante iniciatiAssim, até 31 de dezembro, por cada talão va de apoio ao comércio local o vice-presidente
PUB

da Associação Empresarial de Vila Meã, Hugo
Magalhães, realçou que “esta é uma iniciativa
em que todos saem a ganhar, numa dinâmica
de apoio ao comércio local que dá emprego a
alguns milhares de pessoas”.
“Temos uma rede de comércio e restauração, que está espalhada por todo o concelho,
e é fundamental preservarmos estes investimentos e postos de trabalho, não só para que
toda a comunidade possa ter um Natal melhor,
mas para que também possamos chegar juntos
à fase seguinte que é de recuperação da economia e que, pelos sinais que temos, já não estará
muito longe”, acentuou, reforçando o apelo “à
solidariedade de toda a comunidade amarantina, para que se una à volta do comércio local,
faça compras, habilitem-se a ganhar vouchers,
usufruam de cheques prenda, e apoiem desta

forma as empresas e famílias que dependem
destas actividades”.
Bruno Costa, presidente da Associação
Empresarial de Amarante, lembrou que “ao
comprar no comércio local, ajudamos os nossos”, apelando à participação dos comerciantes
e da população na campanha.
“Ao comprar no comércio local estamos a
ajudar os nossos colegas, amigos, vizinhos e a
valorizar o nosso concelho. Estamos a ajudar
as empresas a realizar vendas e estamos a trazer pessoas para a rua com o propósito de consumir no comércio local, sabendo que tanto os
clientes como os comerciantes têm cumprido
com as regras DGS”, afirmou, ressalvando que,
numa parceria entre o município e as associações empresariais, foram dinamizando, ao longo dos últimos meses, inúmeras atividades de
forma a ajudar o comércio local de Amarante.
Para o vereador com o Pelouro da Promoção e Desenvolvimento Económico, André
Magalhães, este é “um excelente estímulo para
que possamos focar nesta altura de compras
de Natal, e ao fazê-lo lembrar-nos também
daqueles que são os nossos comerciantes e
empresários que certamente estão a enfrentar
grandes desafios”.
A apresentação desta campanha contou
ainda com a presença de Pedro Costa, representante do Movimento We Will Rise que, paralelamente ao cartão de descontos de apoio ao
comércio local, está a apoiar na comunicação
da campanha.
PUB

4 • Edição 240

•

JORNAL DE VILA MEÃ

dezembro 2020

EC O N O M I A

ORÇAMENTO 2021 É O MAIOR
DE SEMPRE DO MUNICÍPIO DE AMARANTE

Elaborado no contexto da pandemia Covid-19 tarquia, situando-se acima dos 65 milhões de mica no concelho”. Destacam-se, de entre os
que o país e o mundo enfrentam, o Orçamento euros e resulta da conjugação de um conjunto investimentos a financiar no âmbito do Portue as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021 de fontes de financiamento assegurado, par- gal 2020, os projetos em curso como a Reabido Município de Amarante foram aprovados ticularmente associado à execução de obras litação do Cineteatro, a Reabilitação do Bairro
em Reunião de Câmara e em sessão de Assem- com financiamento comunitário.
Cancela de Abreu, as Intervenções estruturais
O Orçamento e GOP para 2021 prevêem a de desobstrução, reabilitação fluvial e contenbleia Municipal.
“Estamos muito satisfeitos pela aprovação, concretização de um grande volume de inves- ção de cheias no âmbito do POSEUR, as operasem votos contra, deste que é o maior orça- timento, que também representará um forte ções inseridas no plano de Mobilidade Urbana
mento de sempre do Município de Amarante. estímulo à economia local,
Sustentável no âmbito do
Não pelo volume do orçamento em si, mas sim diretamente com a execuPAMUS, e a Reabilitação
Orçamento
porque reflete a execução de um volume iné- ção das empreitadas e com
do Solar Magalhães insedito de investimento na nossa Terra, grande efeitos indiretos noutros
rido
no PARU, e as ações
Municipal para 2021
parte em projetos e obras há muito desejadas setores de atividade, noa iniciar em 2021 como o
sem votos contra
pelos Amarantinos. Além disso é, simultanea- meadamente restauração e
PROVERE - Valorização do
mente, um orçamento que acautela a preo- comércio.
cluster turístico das serras
Não obstante do elevado nível de incerteza do Marão e da Aboboreira, a operações Verde
cupação que temos com o desenrolar desta
crise pandémica daí termos inscrito nestes que vivemos, José Luís Gaspar havia já salien- por Natureza, no âmbito do POSEUR, e, a Unidocumentos previsionais um montante muito tado que “as GOP de 2021 materializam um dade de Saúde Familiar de Amarante, entre
significativo de apoio à comunidade, às insti- avultado volume de investimento que visam o outras.
tuições, à economia e empresas mais penali- reforço da coesão e competitividade do nosso
Relativamente ao Imposto Municipal sozadas pelo impacto da Covid-19”, afirma José território, a melhoria da qualidade de vida dos bre Imóveis (IMI), além da manutenção da
Amarantinos e, no quadro de pandemia que taxa mínima e da redução em 30% da taxa
Luís Gaspar.
Como referiu o presidente do Município, vivemos, representa também um forte incen- nas freguesias do concelho enquadráveis no
este é o maior orçamento de sempre da au- tivo ao desenvolvimento da atividade econó- Programa Nacional para a Coesão Territorial

20anos

TE STE M U N H O

Joaquim Almeida Santos SIlva
Formando

Ao googlar AEDL, atividades educativas,
em https://aedl.pt/quem-somos/, encontro
que o objetivo desta organização educacional é não só “promover a aquisição e/ou
desenvolvimento de competências técnicas, contribuindo para o desenvolvimento
do potencial humano e das organizações”
como também contribuir para “a formação contínua das pessoas”. E estes foram
os principais motivos que me impeliram à
minha inscrição nas formações disponibilizadas. Enquanto professor, profissional
da educação, e num tempo da escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos,
independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas que lhes

possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena
inclusão social, as temáticas formativas
como a inteligência emocional, a comunicação interpessoal-comunicação assertiva e a
gestão do stress profissional ganharam/ganham especial relevo, tiveram/têm importância capital e grande acuidade não apenas
por promoverem o desiderato da AEDL, mas
ainda, principalmente, por contribuírem e
concretizarem os meus objetivos, enquanto
formando.
O meu testemunho baseia-se na lógica do
jeito de nos conformarmos ou não com algumas coisas na nossa vida e na luta para realizarmos todas as nossas loucuras. Acredito
que ninguém pode estar ao mesmo tempo no
presente e no passado, nem mesmo quando
tentamos entender as coisas que acontecem
connosco. No desenvolvimento temporal
da formação aconteceu-me um aneurisma
pulmonar que me obrigou ao internamento
hospitalar, mas continuei a participar na formação, que sempre foi por regime de e-learning, o que muito facilitou. Corroboro com
o princípio que nos diz que o indivíduo não
pode ser nunca uma pessoa mais ou menos,

isto é, amar mais ou menos, sonhar mais ou
menos ou acreditar mais ou menos. Entendi/
entendo que a minha postura seria/é de mais,
estando no presente, almejando e prospetivando o futuro, pois um dia percebi que o
comum não me atraía e encetei um conjunto de formações em formato de educação à
distância (e@d), com um conjunto de outros
formandos e uma formadora, que sempre foi
uma líder; tanto mais quanto “o saber não
ocupa lugar”.
O regime de e@d foi o mais adequado,
porque vivemos um tempo de isolamento e
de pandemia sanitária, por via do covi19, e,
acima de tudo, porque a formação foi vantajosa e uma mais-valia; pela rápida atualização dos conteúdos e permanente disponibilização dos assuntos, proporcionadas pela
entidade formadora, pela disseminação aos
vários perfis de formandos, pela oferta de
formação alargada, pela grande diversidade
de metodologias de ensino, pelo desenvolvimento de novas práticas, pelo intercâmbio
de conhecimentos, pela fácil e franca interação, pela flexibilidade na forma de acesso
(eu estava na cama de um hospital e acedia
à formação), por ter insertos personalizados,

Partilhar para Evoluir

(PNCT), em 2021 introduz-se a redução do IMI
em 70€ para agregados familiares com três ou
mais dependentes a cargo.
O executivo municipal acolheu ainda, neste orçamento, a proposta da oposição aprovando a criação de um programa de apoio ao
arrendamento jovem.
Importa realçar que o Orçamento e GOP
aprovados assentam no princípio de salvaguarda da situação financeira equilibrada, assinalando-se que o Município prevê terminar
o ano de 2020 com toda a faturação de fornecedores paga, ou seja, transitar para 2021 sem
dívidas a fornecedores.
Não obstante o quadro de grande incerteza que atravessamos, as GOP e Orçamento
para 2021 foram elaboradas sob princípios de
rigor, transparência e prudência, e continuam
a prever a concretização das opções estratégicas definidas para o mandato e o reforço da
competitividade e coesão territorial, assegurando a manutenção do equilíbrio das finanças municipais.
CM AMARANTE

Partilhar
para Evoluir
por ter questionários possibilitadores do
autoconhecimento, entre outros.
O sistema de e-learning também ampliou a minha autoconfiança e o meu sentido de responsabilidade, para além de ter
incentivado o desenvolvimento constante
das minhas competências, proporcionando acesso a grande quantidade de (in)formação.
Vivemos na sociedade do conhecimento, das tecnologias da informação e
da comunicação (TIC), na era do digital,
do polegarzito, dos nativos digitais ou do
hipercaos informático e estas formações
disso são prova; estando dispersos, sempre estivemos presentes, como uma verdadeira comunidade. Como todos os seres
viventes existem no aberto, se mostram e
comunicam, só os seres humanos mostram
o rosto, mesmo em tempo do uso obrigatório da máscara, hiperbolizando os olhos. A
formação, usando a câmara e o microfone,
foi mais adiante, promovendo entre os intervenientes um verdadeiro grupo de partilha de emoções e de sentires. Bem-haja a
todos quantos me auxiliaram e me fizeram
um cidadão maior e melhor!
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CARTÃO DO WE WILL RISE
E ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DÁ DESCONTOS
A Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM)
junta-se ao Movimento We Will Rise, com a
Associação Empresarial de Amarante (AEA) e
Rotary Clube de Amarante na dinamização de
um Cartão de Descontos para usufruir no comércio local do concelho.
Criado com o confinamento provocado
pela pandemia do Convid-19, e tendo por lema
“Vamo-nos levantar!”, o movimento “We Will
Rise Amarante” tem estado a promover a adesão a um Cartão Desconto para ser usado em
estabelecimentos de comércio e serviços no
concelho de Amarante.
A iniciativa, que pretende apoiar a economia local, envolve as Associações Empresariais de Amarante e de Vila Meã, conta com a
colaboração do Município e do Rotary Clube de
Amarante, e prevê a emissão de 2.000 cartões
de descontos, que as pessoas, enquanto consumidores, podem adquirir por dois euros e meio
nos estabelecimentos aderentes.
As lojas/empresas definirão, de entre
os produtos ou serviços que comercializam,
aqueles que são objeto de desconto e qual o
respetivo valor. Esta informação consta de um
QR Code afixado na montra de cada estabelecimento e estará também disponível no sítio da
Internet www.wewillrise.pt.
“Todos vimos que esta era uma mais valia
para o comércio. Estamos a criar aqui uma rede
de lojas aderentes em que uma pessoa compra
o cartão numa única loja e vai usufruir das
vantagens em todas as lojas”, explica Bruno
Costa, presidente da Associação Empresarial
de Amarante.
Por seu turno, o presidente da Associação
Empresarial de Vila Meã, revelou que “o cartão
está a ser muito procurado, mais do que inicialmente estavamos à espera”.
“Achamos que esta é uma mais valia para
ajudar o comércio local que está a passar por
grandes dificuldades. O cartão foi uma ótima
ideia e está a ser muito mais potencializado

SORTEIO REVELA
QUEM SÃO OS PRIMEIROS
CONTEMPLADOS
NA CAMPANHA DE APOIO
AO COMÉRCIO LOCAL

com o apoio das duas associações empresa- tímulo ao consumo no comércio do concelho
de Amarante, estamos a valorizar o que é nosriais”, acentuou Geraldino Oliveira.
“O mais importante neste cartão acaba por so e sobretudo uma relação de proximidade e
ser a procura e potencialização da compra no confiança”, afirmou, considerando que “a ideia
comércio local, que nós muitas vezes defen- principal é potenciar sempre as empresas lodemos, insistimos e realçamos como essencial cais para que os seus serviços sejam reconhepara que numa simples atitude de preferência cidos pela qualidade e assim capaz de valorizar
pelo comércio de proximidade sintamos que as vendas”.
Para o vereador com o Pelouro da Promotodos podemos ajudar estes comerciantes, que
fazem parte da nossa comunidade, dependem ção e Desenvolvimento Económico, André Madesses negócios e têm famílias como cada um galhães, “o nosso comércio local tem serviços
e produtos que são de excelente qualidade e
de nós”, acrescentou.
Para Geraldino Oliveira é importante real- portanto é uma questão de garantirmos que
çar o papel determinante das associações em- as pessoas têm o estímulo certo e que podem
presariais que, entende, “nunca fizeram tanto também ter uma experiência no comércio prasentido”. Estar envolvido neste movimento e zerosa e confortável”.
Para um dos fundadores do movimendinâmica de associativismo empresarial é essencial na salvaguarda da economia local e na to “We Will Rise Amarante” e presidente do
Rotary Clube de Amarante, um dos parceiros
valorização do potencial do território.
“Devo relembrar que quando surgiu esta desta iniciativa do Cartão de Desconto, fica a
pandemia foram as associações os primeiros confiança de que “todos os amarantinos vão
a pedir os apoios para o comércio e empresas”, abraçar esta causa”.
“Apelo a todos que comprem no coméranotou.
“O comércio local é muito importante para cio local. Parece-me que está aqui montada a
todos os municípios e quando estamos a falar tempestade perfeita para que este ano as comdeste cartão de descontos e de outras iniciati- prars de natal sejam feitas no comércio local de
vas que têm vindo a ser desenvolvidas de es- Amarante”, concluiu Abel Rodrigues.

Está a decorrer, até 31 de dezembro, a campanha “Viva o Natal na magia da economia
local”, uma iniciativa do Município de Amarante em parceria com a Associação Empresarial de Amarante, a Associação Empresarial de Vila Meã e o Movimento We Will Rise,
com vista a apoiar a economia local.
O sorteio está a ser organizado pelas associações empresariais, sendo realizado de
acordo com as normas legais em vigor. Todas as quintas-feiras, à excepção do próximo
dia 23 de dezembro, que é uma quarta-feira,
ao final da tarde, são efetuados os sorteios
semanais referentes a compras efetuadas na
semana anterior.
Saiba quais são os números e lojas contemplados nos primeiros dois sorteios já
realizados nas instalações das associações
empresariais de Amarante e Vila Meã.
Os vencedores deverão recolher o voucher correspondente ao prémio até dia 31 de
janeiro de 2021 na associação empresarial
mais próxima. Todos os sorteados de Vila
Meã devem deslocar-se à sua associação a
partir do início de janeiro de 2021.

C LI QU E N A C A IX A
R E FE R E NTE A C A DA
S O R TE I O PA R A
V E R O S N Ú M E RO S
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CRIANÇAS DA EB VILA CAIZ
RECEBERAM VISITA DO PAI NATAL

O Pai Natal chegou numa charrete à Escola
Básica da Igreja de Vila Caiz, aguardado com
a habitual ansiedade e recebido com enorme
entusiasmo pelas crianças daquela escola e do
jardim de infância.
Cumprindo todas as normas e recomendações da DGS o Pai Natal chegou e foi recebido pelas crianças no exterior da escola, tendo
feito distribuíção de lembranças aos pequenos no polidesportivo da escola, situada próximo da igreja paroquial da freguesia.
Entretanto, a comitiva do Pai Natal seguiu
para a Escola Básica 2,3 de Vila Caiz onde voltou, no exterior daquela escola, a distribuir
lembranças e receber expressões de grande
alegria por parte dos mais pequenos.

•

LUÍS FILIPE MENDES
VENCE GRANDE PRÉMIO
DE POESIA TEIXEIRA DE PASCOAES

O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/C.M. de Amarante foi atribuído,
por unanimidade, a Luís Filipe Castro Mendes pela obra “Poemas Reunidos”, editada em
2018 pela Assírio & Alvim.
O júri, constituído por Clara Rocha, Isabel
Cristina Mateus e José ́ Tolentino Mendonça,
“teve em conta a revisitação e renovação das
formas clássicas, elegia e soneto, e, em especial, a relação com a tradição camoniana (...)
Valorizou ainda o jogo dialógico com os autores do cânone cultural ocidental, bem como a
ponte intercultural com o Oriente e o Brasil.
Mereceu igualmente destaque uma visão irónica e auto-irónica relativamente à contemEsta iniciativa, promovida pela Associação de poraneidade”, pode ler-se na ata.
Recorde-se que o Grande Prémio de Poe- em Direito pela Universidade de Lisboa, tendo
Pais, conta com o apoio e colaboração empesia Teixeira de Pascoaes, de caráter bienal, é desenvolvido, a partir de 1975, uma carreira
nhada da Junta de Freguesia.
“Há momentos que serão sempre mágicos patrocinado pela Câmara Municipal de Ama- diplomática, sucessivamente em Luanda, Mae que ficarão para sempre gravados na nossa rante e tem um valor monetário de 12.500 drid e Paris.
Enquadrável numa estética pós-modermemória. Foi e é um privilégio participar em euros. Foram admitidas a concurso obras
tais iniciativas. Confesso que este ano, uma completas de poesia ou antologias poéticas nista, a obra de Luís Filipe de Castro Mendes
certa nostalgia senti no ar”, referiu o presi- de autor publicadas em 2018 e 2019, em por- revela um universo enigmático, onde estão
presentes o fingimento e a sinceridade, o rodente da Junta de Vila Caiz, António Jorge tuguês e de autor português.
A cerimónia pública de entrega do Grande mântico e o clássico, a regra e o jogo.
Ricardo.
Estreou-se em 1983 com a publicação de
“Que esta parceria entre APEB e Junta de Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/C.
Freguesia se mantenha e continue a fazer as M. de Amarante será ́ oportunamente anun- “Desde Recados”, obra em que problematiza a
relação entre o sujeito e a realidade e a relação
crianças felizes”, acentuou, demonstrando ciada.
Luís Filipe Castro Mendes nasceu em 1950, entre o eu e o outro. Foi ministro da Cultura
enorme satisfação pelo impacto que este momento proporciona nas crianças da freguesia. colaborou com o jornal Diário de Lisboa-Juve- do XXI Governo Constitucional, entre abril
nil, sobretudo entre 1965 e 1967, licenciou-se de 2016 e outubro de 2018.
CM AMARANTE
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ILUMINAÇÃO DE NATAL
ESPALHA MAGIA EM AMARANTE E VILA MEÃ

OBRA PENAS, DE
CIDÁLIA FERNANDES
APRESENTADA
EM PENAFIEL

O espírito da época de Natal já se encontra es- Amarante reforçou ainda o apelo para que, de Lino Macedo, presidente da Junta de Freguesia
palhado por Amarante e Vila Meã, com a ilu- forma garantir a segurança de todos, sejam de Vila Meã, reforça a importância da iluminaminação, inaugurada no dia 20 de novembro, e cumpridas todas as orientações da DGS, no- ção, que tradicionalmente ilumina as ruas de
que traz cor às ruas do concelho mais alegria, meadamente, o distanciamento físico, o uso Vila Meã.
“É uma época de festa em que se celebra a
cor e atratividade.
de máscara, a desinfeção das mãos e que se
A iluminação presente no concelho volta a evitem aglomerados de pessoas e concentra- amizade, união e partilha. Nesta altura as famílias juntam-se e partilham compras e o nosenvolver as principais ruas do comércio local e ção na via pública.
a atrair atenções para as tradicionais árvores
“A iluminação faz parte desta época festiva, so comércio tem muito para oferecer”, realça.
Assim, a Junta de Freguesia de Vila Meã, à
de Natal que iluminam, a Alameda Teixeira de ilumina com aquela graciosidade própria deste
Pascoaes e a Rua da Feira, em Vila Meã.
tempo as nossas ruas e assim reforça a exposi- semelhança de anos anteriores, colocou ilumi“Apesar do contexto que vivemos, decidi- ção das montras das lojas em qualquer cidade, nação em diversos pontos da freguesia, com
mos manter a tradição de Natal em Amarante, incentivando à saída e compra no comércio uma mensagem de “Boas Festas”, que pode
iluminando e decorando com adereços alusi- local, que tanto necessita de ajuda neste con- ser vista na rotunda junto ao Estádio Municivos a esta quadra festiva os pólos urbanos. O texto de confinamento”, enaltece Geraldino pal, em frente ao Cine Teatro Raimundo MaNatal é uma época especial e devemos fazer Oliveira, presidente da Associação Empresarial galhães, no loteamento da Cruz, na Praça dos
Combatentes e na Sede da junta de freguesia,
tudo o que está ao nosso alcance para manter de Vila Meã.
o espírito natalício nos amarantinos. AcreditaNote-se que a iluminação da Câmara Mu- em Oliveira.
Além da iluminação de rua a Junta de Fremos que é, também, uma forma de promover nicipal de Amarante, instalada em Vila Meã,
e incentivar ao consumo no comércio local”, foi solicitada pela Associação Empresarial de guesia também apoia na iluminação das igreafirmou José Luís Gaspar.
Vila Meã (AEVM), num pedido e colaboração jas com a tradicional estrela no topo da cúpula.
O presidente da Câmara Municipal de que foi atendido pelo município.
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JUNTAS ENFEITAM FREGUESIA
COM ILUMINAÇÃO DE NATAL
As Juntas de Freguesia de Mancelos, Travanca
e Vila Caiz procederam à colocação, nos edifícios sede daquelas autarquias e em alguns
lugares específicos da freguesia, iluminação
alusiva ao Natal.
Este é um tempo especial, onde, apesar
deste período condicionado pelas restrições

T R AVA N C A

M A N C E LO S

Por isso e a exemplo de anos anteriores as
Juntas de Freguesia não deixaram de colocar
a tradicional iluminação de Natal, que este
ano adquire um significado especial e procura
demonstrar confiança na perseverança do espírito de amor do Natal e também de resistência para que estas luzes natalícias nos possam
confortar.
VIL A C AIZ

da pandemia, consequentes recomendações
de confinamento e distanciamento social,
não podemos deixar escurecer o sentimento
de proximidade e afeto, tão marcante na época natalícia e, mesmo que de forma simples,
iluminar de esperança o ambiente em que
vivemos.

No âmbito das comemorações dos 250 anos
da elevação de Penafiel a cidade, realizou-se
no dia três de dezembro, na Escola Básica de
Penafiel Sudeste, a apresentação da obra PENAS, Os Habitantes Improváveis, da autoria
de Cidália Fernandes e com ilustrações de
Cláudia Nascimento e Elisabete Silva. Este
evento contou com a ilustre presença do
Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Educação,
Dr. Rodrigo Lopes, em representação da Câmara Municipal.
Num ambiente intimista e restrito, em
consonância com as regras emanadas pela
DGS, mas repleto de simbolismo, o Diretor da Escola, Dr. António Sorte, agradeceu
a presença de todos e o Sr. Vereador, na sua
intervenção, reforçou a importância do acontecimento como uma marca para o futuro,
salientando que este é “Um livro que ajuda
a cimentar a identidade dos penafidelenses,
deixando de forma escrita a história da cidade
de Penafiel”.
A estranha presença de duas gaivotas,
em frente de um talho, algures na cidade de
Penafiel, despoletou na escritora uma certa
inquietude, que culminou na criação desta
história. Trata-se de uma obra do género dramático, que tem como protagonistas Pena,
a pacífica, e Fiel, a rebelde, que serviram de
mote para dar a conhecer o vasto património
penafidelense.
A defesa do ambiente e a proteção da Natureza são temas inerentes à escrita e à essência de Cidália Fernandes. Deste modo, a autora pretende que as crianças se questionem
sobre as possíveis razões que terão levado
estas aves a escolher como lar uma cidade tão
distante do mar.
As belíssimas ilustrações que complementam a obra, da autoria de duas docentes de
Educação Visual e de Educação Tecnológica,
são segundo Cidália Fernandes, “a primeira
forma de leitura de qualquer criança e apelam
inequivocamente ao universo do imaginário
infantojuvenil“.
O Diretor do Agrupamento encerrou a
sessão, enaltecendo o trabalho desenvolvido
por todos os intervenientes e destacou que “a
valorização da escrita, do desenho, da ilustração, da atividade criativa, ou seja, da atividade literária e artística, conduzem à exaltação
dos mais nobres valores de cidadania. Valores que, enquanto profissionais da educação,
seres humanos e cidadãos, precisamos de
transmitir às gerações vindouras, bem como
vivenciá-los de modo pleno”. Acrescentou
ainda que, “tempos e momentos como estes,
de reflexão, amizade, de partilha e de gratidão contribuem para acreditar que os mais
altos valores do Ser Humano irão sempre prevalecer”.
PROFESSORA MARISA SOUSA
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IVA NA FATURA
DA ELETRICIDADE DESCEU
Os consumidores de eletricidade com uma
potência contratada até 6,9 KVA beneficiam
de uma descida da taxa de IVA para 13%, mas,
apenas para o consumo de 100KWh por mês.
Esta redução terá aplicação ao consumo de
eletricidade realizado a partir de 1 de dezembro de 2020. Contudo, o consumo adicional
que exceda os 100KWh num período de 30
dias, será taxado com IVA a 23%.
No caso de uma família numerosa, um
agregado familiar com 5 ou mais elementos, o
consumo que beneficia do IVA a 13% é alargado para 150KWh mensais, mas neste caso só
terá aplicação a partir de março de 2021.
Caso disponha de uma tarifa bi-horária os
100 kWh são divididos em 60 kWh, nas horas
fora de vazio, e 40kWh, em vazio. No caso de
famílias numerosas são 90 kWh, fora de vazio,
e 60 kWh, no período de vazio, na tarifa bi-horária.
A DECO há muito que reivindica uma descida da taxa de IVA para a taxa mínima de 6%
na energia, para todos os consumidores e sobre todas as componentes da fatura, uma vez
que se trata de um serviço público essencial.
Informamos ainda que dispomos de um
Gabinete de Aconselhamento de Energia que,
de forma gratuita, presta aconselhamento
personalizado e detalhado sobre energia e
tem como objetivo desenvolver um conjunto
de soluções para ajudar os consumidores a
combater a pobreza energética. Para agendar
uma sessão de aconselhamento poderá contactar: 213710200 ou energia@deco.pt
DECO
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LIVRO DE AGUSTINA BESSA-LUÍS
INSPIRA NOVA COLEÇÃO ROUPA FEMININA
A obra da escritora Agustina Bessa-Luís, “As
Três Mulheres com Máscara de Ferro”, inspirou a nova coleção de roupa feminina desenvolvida por Mariana Basto, com pormenores
pintura de Joana Antunes.
Esta nova coleção, intitulada “A Mulher
de 2040”, é composta por peças únicas de
alta costura, desenhadas e desenvolvidas por
Mariana Basto, da MB DECOR, e complementadas por pinturas da artista plástica Joana
Antunes, inspiradas em excertos da obra de
Agustina Bessa-Luís.
As primeiras peças, desenvolvidas no
âmbito desta coleção, foram apresentadas no vários esboços, até chegar ao ponto de definir
passado domingo, dia 20 de dezembro, pelas estes como modelos e tecidos que agora aprecriadoras do conceito Mariana Basto e Joana sentamos. Mas faltava algo, queria mais, e daí
Antunes, numa sessão online com transmis- surgiu a vontade de acrescentar algo especial,
são em direto, desde o Restaurante “Fonte Ve- único, inspirado em excertos de uma obra, da
lha - Quinta Silva e Silva”, com desfile porme- qual gosto muito, da escritora amarantina
norizado e comentado de cada uma das novas Agustina Bessa-Luís”, explica, revelando o seu
peças de vestuário.
gosto pela leitura e pela escritora Agustina,
É uma nova Linha de Roupa Feminina, que considera ter “uma escrita maravilhosa”.
composta por tecidos diferentes e fora do co“Costumo dizer que foi uma mulher, pela
mum, e modelos exclusivos, com elementos personalidade que tinha, que viveu em 2040
artísticos. Uma linha de roupa criada e pensa- e portanto aí estaria outro pormenor para as
da para as mulheres de hoje em dia, práticas e nossas peças de roupa”, acrescentou, revelanempoderadas, explicam.
do que faltava o pormenor artístico e pensou
Na apresentação desta nova coleção de na pintora Joana Antunes para juntas interroupa feminina, Mariana Basto, revelou que pretarem os excertos ilustrativos das pinturas
tem estado a trabalhar no desenvolvimento que completam a coleção.
destes modelos desde 2019.
“Na primeira vez que falei com a Joana,
“Comecei por fazer os primeiros desenhos, acreditou logo, envolvendo-se com entusias-

mo no projeto, e a partir daí tudo evoluiu tão
em sintonia, que até quando estavamos a interpretar os excertos, funcionávamos mesmo
muito bem e portanto o resultado ficou fantástico”, comentou Mariana Basto.
Quanto à escolha da obra “As Três Mulheres com Máscara de Ferro”, comenta que está
relacionado com a expressividade reveladora
do empoderamento da mulher.
“É aquilo que também se quer transmitir
na coleção, não é tanto as formas e as medidas,
porque esta coleção é para o conforto e para
que cada peça possa ser versátil em determinadas ocasiões”, anota.
“Estas peças estão a ser realizadas com
muito carinho, todas as pessoas que têm estado a trabalhar nelas envolvem-se com muito
amor em cada uma das peças e portanto espero que apreciem”, conclui.
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EXTENSÃO DE PRAZO

DESCONTOS 50% NAS PORTAGENS
A4, A41 E A42 A PARTIR JULHO 2021

O Município de Amarante foi distinguido
com a Bandeira Verde no âmbito da candidatura ao programa Bandeira Verde ECOXXI
da ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, que reconhece as melhores práticas implementadas pelos municípios e valoriza um
conjunto de aspetos considerados fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável, alicerçados nos pilares fundamentais
da educação no sentido da sustentabilidade e
na qualidade ambiental.
Para esta distinção contribuíram algumas
das ações desenvolvidas pelo Município nomeadamente de Educação Ambiental, abordando temas como a floresta e a biodiversidade, mas também de Agricultura Sustentável As portagens na Auto-Estradas 4, A41 e A42 parlamentares e deputadas não inscritas voe Desenvolvimento Rural com intervenções vão beneficiar, a partir do dia 1 de julho de taram favoravelmente.
estruturais de desobstrução, reabilitação flu- 2021, de descontos 50% no valor da taxa de
Inicialmente estas medidas apresentavial e contenção de cheias. A Mobilidade Sus- portagem, aplicável em cada transação. O das pelos social-democratas foram votadas
tentável, a Recolha Seletiva e a Valorização de desconto ascende a 75% no valor da taxa de em comissão, mas posteriormente votadas e
Resíduos Urbanos, a Conservação das Flores- portagem aplicável em cada transação para algumas delas aprovadas em plenário da Astas, a Biodiversidade, a Geodiversidade e a Ci- veículos elétricos e não poluentes.
sembleia da República durante a discussão e
dadania foram outros temas em foco em 2020.
Antes, e logo a partir do primeiro dia do votação do Orçamento de Estado para 2021.
A cerimónia de divulgação dos resultados novo ano, os mesmos descontos de 50% por Refira-se que o PS e o Governo apelaram a
da candidatura à Bandeira Verde ECOXXI transação para veículos normais e 75% para que estas propostas não fossem aprovadas,
realizou-se on-line na quarta-feira, 16 de de- elétricos e não poluentes, passam a ser apli- mas mesmo assim as medidas passaram.
zembro. Em representação do Município de cados nas autoestradas A22, A23, A24 e A25,
Recorde-se que o Governo anunciou, no
Amarante estará Lucinda Fonseca, vereadora que integram, respetivamente, as concessões final de outubro, um desconto de 25% nas excom o pelouro do Ambiente.
do Algarve, da Beira Interior, do Interior Nor- -SCUT, aplicado desde o oitavo dia de utilizaDe referir que em 2020 foram apresen- te e da Beira Litoral/Beira Alta.
ção mensal, para os veículos de classe 1 e 2 em
tadas 62 candidaturas provenientes de todo
Este foi o resultado das votações na espe- algumas portagens, a partir de 1 de janeiro de
o país, sendo 14 delas de novos municípios: cialidade do Orçamento do Estado para 2021, 2021. Avançaram também com um aumento
Alandroal, Amarante, Beja, Braga, Caminha, viabilizando algumas das propostas apresen- do desconto para os veículos de transporte de
Campo Maior, Freixo de Espada à Cinta, Mira, tadas pelo PSD, contra a vontade do PS. A par mercadorias, bem como um alargamento ao
Oeiras, Ourém, Sintra, Torres Novas, Trofa e dos socialistas, no voto contra as propostas transporte de passageiros. Este desconto conVila do Porto.
do PSD, esteve o deputado da Iniciativa Li- templa, na região, a A4 – Subconcessão AE
CM AMARANTE
beral, o PAN absteve-se e os restantes grupos transmontana e A4 – Túnel do Marão.

PARA EXECUÇÃO DO
PROGRAMA ADAPTAR
Para apoiar as micro e pequenas empresas na
adaptação e investimento nos seus estabelecimentos às novas condições do contexto da
pandemia Covid-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes, o
Governo criou um sistema de incentivos destinado à adaptação da atividade económica
face ao novo contexto criado pela Covid-19,
designado por Programa ADAPTAR.
Atendendo à evolução da situação epidemiológica, e à declaração do estado de
emergência, foram adotadas novas medidas e
restrições com vista à prevenção e resposta à
pandemia, que por sua vez, provocaram novos impactos na atividade económica. Desta
forma, foi considerada a necessária proteção dos beneficiários que fiquem impedidos
de concluir, até 31 de dezembro de 2020, os
seus projetos ADAPTAR com candidaturas já
aprovadas.
Deste modo, foi prorrogada a duração máxima de execução destes projetos de 6 para 9
meses, tendo como data limite 31 de março de
2021. Todas as informações sobre as adaptações ao apoio em: www.iapmei.pt
EDIT VALUE®
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LAYOFF: EMPRESAS PODEM
CONCORRER NOVAMENTE

E O NATAL ACONTEC EU
O c ant inh o da Cidália

O empregador que, até 31 de outubro de 2020,
tenha requerido o Incentivo Extraordinário à
Normalização da Atividade Empresarial, gerido pelo IEFP, quer tenha optado pela modalidade “on-off” ou pela modalidade de apoio
ao longo de 6 meses, pode, excecionalmente,
até 31 de dezembro de 2020, fazer desistência
da candidatura e aceder ao Apoio à Retoma
Progressiva da Atividade, também conhecido
por “novo layoff”. A desistência da candidatura não obriga à devolução dos montantes já
recebidos.
Mais informações sem www.iefp.pt.
EDIT VALUE®

DISTRIBUIÇÃO | JORNAL DE VILA MEÃ
VILA MEÃ
Sede da Junta
Café Villa
Salão Andreia Bessa
Loja dos 300
Pastelaria Estrela
Café Pozzi
Café Art de Rua
Pizzaria Moderna
Café Sem Stress
Restaurante o Cais
Restaurante Xandoca
Café Convívio ao lado da GNR
Biblioteca Café
Casa do Porto
Pontapé de Saída - Largo da Feira

Loja dos 300 ao lado da GNR
Biblioteca de Vila Meã
Café Santa Rita
Pizzaria Cruz Real
Restaurante Rodrigues
Casa do Benfica
Café Estádio - Prédio
Pastelaria ao lado do Estádio
Café Atletico Club de Vila Meã
Café Vilameanense
Café Belinha
Café Sampaio
Espaço 7
Café Migueis
Café St. António
CineTeatro Raimundo Magalhães

MANCELOS
Sede da Junta
Pastelaria Arca de Água
Café Ventura 2
Churrasqueira O Cantinho
Café Benvinda e Rolanda
Pastelaria Millenium
Café Mosteiro
Café Central
Adega Regional Nogueirinhas
Café Xico
Tasquinha de Pidre
Café Sully - Manhufe
Toca da Raposa - Pidre
Café Central Pidre
Café Lusco Fusco - Pidre
Café Lucas - Pidre

Café Escorpião
Café Luxemburgo

Café Belos Ares
Café Moderna 2

TRAVANCA
Sede da Junta
Restaurante O Futuro
Restaurante Ti’Ana
Café O Leão
Casa Lemos
Café Coelho
Café Fornelo
Café Pinto
Estrada Real
Café Gonçalves
Moreira e Moreira
Café Sto. Ildefonso
Café 100%

VILA CAIZ
Sede da Junta
Agoeiro
Belo Horizonte
Café Emigrante
Café Live Café
Pastelaria A Motinha
Churrasqueira Central
Pão Quente São Miguel
LOUREDO
Sede da Junta
Café Boa Viagem
Café Panorama

Pastelaria Bem Estar
FREGIM
Sede da Junta
Café Bom Gosto
Restaurante Amarantinho
Café Cala o Bico
Pastelaria Nascente
Café dos Malteses
Café do Arrebenta
AMARANTE
Câmara Municipal de Amarante
Biblioteca Municipal Albano Sardoeira
Café Bar S. Gonçalo
Café Pardal
Café Principe

Pastelaria Seara
Café Praça dos Táxis - St. Luzia
Tasquinha da Estação
Churrasqueira Machado 2
Café Pardal - Finanças
Café O Moinho
Café O Moinho Arquinho
Café & Duas de Letra
Surviaria
Restaurante Avião
Restaurante Reis
Pastelaria Lailai
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