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EDITORIAL

M A N C E LO S

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PÚBLICO
NA JUNTA DE MANCELOS

Professora

Cidália Fernandes
AS MÃOS
MANUEL ALEGRE

Com mãos se faz a paz se faz a guerra.
Com mãos tudo se faz e se desfaz.
Com mãos se faz o poema – e são de terra.
Com mãos se faz a guerra – e são a paz.
.
Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra.
Não são de pedras estas casas, mas
de mãos. E estão no fruto e na palavra
as mãos que são o canto e são as armas.
.
E cravam-se no tempo como farpas
as mãos que vês nas coisas transformadas.
Folhas que vão no vento: verdes harpas.
.
De mãos é cada flor, cada cidade.
Ninguém pode vencer estas espadas:
nas tuas mãos começa a liberdade.

Manuel Alegre

A Junta de Freguesia de Mancelos anunciou, atra- Os habitantes da freguesia de Mancelos passam a
vés de edital, um novo horário de atendimento pú- ter disponível para atendimento na sede da autarblico na sede daquela autarquia.
quia horário à segunda-feira, entre as 16h30 e as
O novo horário entra em vigor no início de no- 18h00; quarta-feira, entre as 20h00 e as 22h00; sávembro e compreende a abertura da sede Junta Fre- bado, entre as 09h30 e as 11h30.
guesia em três espaços de atendimento durante a
semana.

C U LT U R A

AULA ABERTA
NA BANDA MUSICAL
DE MANCELOS

As circunstâncias não me permitem o encontro marcado todos os meses no editorial deste jornal.
Deixo-vos este poema de Manuel Alegre para lerem e
apreciarem com a maior profundidade possível.
O que seria dos homens sem mãos? O que seria deles sem
as palavras que delas brotam e se espelham na poesia e na
comunicação em geral?
Aceitemos a nossa fragilidade e agradeçamos pelo que
ainda temos.

A Banda Musical de São Martinho de Mancelos promoveu uma aula aberta de demonstração musical,
na sede da Banda, em Nogueira.
A escola de música da Banda de Mancelos abre
oportunidade para o ensino de diversos instrumentos musicais, designadamente oboé, flauta, clarinete,
saxofone alto, saxofone tenor, bombardino, trompa,
trompete, trombone, tuba, percussão.
Se gostas de música, tens interesse em aprender
um instrumento musical, então junta-te à Banda de
Mancelos e poderás experimentar os dotes ou habilidade musical iniciando a aprendizagem de um dos
instrumentos.
Atualmente a Banda de Mancelos, fundada em
1889, conta com uma formação composta por mais
de meia centena de músicos e algumas dezenas de
alunos a frequentar a aprendizagem de instrumento
musical na escola na sede da Banda, em Nogueira,
Mancelos.

S O C I E DA D E

GRUPO JOVENS VALLIS
EDITA CALENDÁRIO 2022

O Grupo de Jovens Vallis, de Real, Vila Meã, editou
um calendário para 2022 composto por imagens do
património da freguesia, que ilustram cada um dos
meses do ano.
Igreja paroquial de Real, Ataíde e Oliveira, ponte
e linha do caminho de ferro, igreja do Salvador de
Real da Rota do Românico, pelourinho e antigos
paços do concelho de Santa Cruz de Riba Tâmega,
parque fluvial rio Odres, estação caminho de ferro
e Cine-Teatro Raimundo Magalhães, são algumas
das imagens que ilustram os 12 meses do ano no calendário editado pelo Grupo de Jovens Vallis. A ilustração do calendário contempla ainda algumas fotos
com os elementos deste Grupo de Jovens.
Os responsáveis do grupo explicam que “cada
mês tem como objetivo promover a vila, a cultura, o
património e outros aspetos de realce e grande valor
na identidade de Vila Meã”.
A associação juvenil adianta que vai percorrer a
freguesia para efetuar a divulgação e venda do calendário. O intuito é poder chegar com o calendário
a todas as casas e ao mesmo tempo, com o proveito
da venda, angariar verbas para apoio nas despesas
das iniciativas e eventos que o grupo tem vindo e
pretende continuar a dinamizar em Vila Meã.
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AU TA RQU I C A S

“QUEREMOS TRABALHAR NA PROXIMIDADE
DAS PESSOAS E DOS SEUS PROBLEMAS”
Ricardo Alves, novo presidente da Junta de Freguesia de Mancelos

O jovem engenheiro Ricardo Alves é o novo presidente da Junta de Freguesia de Mancelos, eleito, nas eleições autárquicas de 26 de setembro,
em lista do Partido Socialista. Acompanham-no no novo executivo da Junta de Mancelos
a jovem Ana Alves, como tesoureira, e Marco
Pinto, como secretário. Vera Márcia é a nova
presidente da Assembleia de Freguesia.
A posse dos novos autarcas na Junta de
Mancelos decorreu, em sessão pública, no passado dia 15 de outubro e desde então o novo
executivo, presidido por Ricardo Alves, tem estado a ambientar-se ao exercício das funções e
a tomar conhecimento dos diversos assuntos e
processos decorrentes do desempenho autárquico.
Neste início de novo ciclo político autárquico, o Jornal de Vila Meã pretende conhecer
os novos rostos na liderança das Juntas de Freguesia e começa, nesta edição, pela freguesia
de Mancelos. O objetivo é auscultar as ideias,
pretensões e vontades destes novos autarcas no
desempenho das funções para que foram eleitos, merecendo assim a confiança dos seus eleitores, mas também assumindo as expetativas
dos seus fregueses.
O novo presidente da Junta de Freguesia de
Mancelos, Ricardo Alves, recebeu-nos na sede
da Junta com a simplicidade que tão bem o carateriza, num acolhimento afetuoso e muito familiar, como, aliás, refere logo no início da nossa
conversa, justificando as razões que o levaram a
candidatar-se nestas eleições autárquicas.
“Ao longo do tempo sempre tive uma visão
desta freguesia como uma família. Sempre entendi que temos que olhar para as pessoas com
atenção, empatia e sempre me senti capaz de

estar em estreita colaboração com a população”,
afirma, revelando que, perante uma mudança
de ciclo pela limitação de mandatos na liderança da Junta, este era o momento de assumir uma
candidatura e porque “as circunstâncias imperavam a mudança”.
Eleito, com a maioria dos votos, o jovem Ricardo Alves sente que está preparado “para ser
presidente da Junta dos mancelenses”.
“Tenho uma equipa para me apoiar e julgo
que juntos vamos conseguir levar a bom porto
este mandato”, realça.
A conversa evoluiu com muita naturalidade, evidenciando a vivacidade de fazer o que é
necessário e a sensatez de avançar consistentemente na intervenção do domínio da Junta,
atendendo aquelas que são as prioridades e confiando no envolvimento de todos, sempre pela
defesa do melhor para a freguesia de Mancelos.
A pouco mais de 15 dias da tomada de posse,
o novo presidente da Junta mostra-se empenhado em conhecer o ponto situação da autarquia e avançar, por enquanto e nos próximos
meses, com o que é extremamente necessário.
Mas, revela, “temos prioridades que queremos ter em mão”, adiantando que “os pequenos
arranjos e reparações são necessários, mas no
imediato temos que olhar para a causa social”.
Com a proximidade do final do ano e da tradicional época natalícia, o presidente da Junta
avança que vai ser dada continuidade à iniciativa Mancelos Solidário, um projeto com alguns
anos e que constitui uma causa social muito importante, concretizada numa importante ajuda
a muitas pessoas da freguesia.
Outra das prioridades imediatas concentra-se no apoio às crianças, através do reforço

“Gostávamos de criar algo que constitua
da colaboração com os grupos de pais que as
representam, proporcionando todas as condi- um espaço central, de convívio. Achamos que
ções para um reforço do bem-estar e um cresci- é possível, temos feito alguns estudos quanto à
mento saudável no fortalecimento do apego ao localização e acreditamos que podemos ter um
espaço para proporcionar comodidade, espaço
território.
Marca de atuação, assumida desde a pri- de convívio na freguesia”, especifica.
Assume pela primeira vez a Junta de Mancemeira hora, é a proximidade às pessoas: “Para
concretizar o nosso intento, das pessoas em pri- los com disponibilidade para trabalhar e colabomeiro, a nossa intervenção passa por uma pre- rar com os vários agentes da sociedade, associasença constante do executivo junto das pessoas, ções e município.
“Consideramos que para o executivo da Juntemos que ir ter com elas, estar disponível para
as ouvir, não estar somente à espera para que ta e da sua relação com o município não existem
partidarismos, mas sim o interesse geral da potenham que vir à Junta”.
“As pessoas já nos abordam com o que acon- pulação”, anota.
Quanto à relação com as associações da
tece, com os seus problemas e nós queremos
trabalhar na proximidade das pessoas e dos freguesia, assume a vontade de a Junta constiseus problemas, queremos criar dinâmicas de tuir um meio articulador entre todas as partes:
“Acreditamos que não deve haver uma depenapoio à população”, acrescenta.
O propósito, “é percorrer rotativamente dência direta do associativismo à junta, mas
os vários lugares da freguesia promovendo um uma cooperação”.
“Tudo o que as associações fazem é para o
contacto próximo e direto com a população”,
bem da freguesia, para o bem das pessoas, e a
revela.
“Estar ali para que as pessoas possam sentir Junta tem o mesmo princípio. Por isso, acreditaa Junta mais próxima, olhar para aquela área mos que é possível, em conjunto, considerarmos
populacional e assim fazer-se uma espécie pé- que somos todos um meio de ligação comum e
fazer com que haja interligação para realizar atiriplo pela freguesia”, comenta.
Quanto à intervenção da Junta de Freguesia vidades, articulação e apoio mútuo”, reforça.
Trata-se de um mandato que desejam, que
na concretização de obras o que deseja é que
fique marcado pela “vontade de trabalhar e
possam ser executadas ao longo do mandato.
Entre projetos de maior envergadura revela abertura para escutar as pessoas”, reitera.
“Há problemas que surgem e que nós tentaque, com o necessário apoio e envolvimento da
Câmara Municipal de Amarante, o desejo desta mos resolver, mesmo não sendo diretamente da
Junta passa por concretizar um percurso pedes- responsabilidade da Junta, tentamos estar pretre ao longo da ribeira com passagem pelos vá- sentes e ser influenciadores para que aconteça
rios moinhos, consumando a sua recuperação e mais rapidamente, para que tenha sempre um
projetar um espaço que confira centralidade à desfecho rápido, célere, para a população e para
a freguesia”, conclui.
freguesia.
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VILA MEÃ

“UM PRESIDENTE DE TODOS E PARA TODOS”
Lino Macedo, reeleito presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã
Lino Macedo, autarca socialista, venceu as eleições para a Junta de Freguesia de Vila Meã e tomou posse, no passado dia 15 de outubro, para
o seu terceiro e último mandato.
A sessão, que decorreu no Cineteatro Raimundo Magalhães, contou com discursos dos
dois responsáveis políticos: o presidente da Assembleia de Freguesia, Frederico Bessa Cardoso, e o presidente da Junta de Vila Meã reeleito,
Lino Macedo, que neste mandato será acompanhado por Marco Carneiro, como secretário, e
por Liliana Ventura, como tesoureira.
Na cerimónia Frederico Bessa Cardoso dirigiu aos presentes uma mensagem clara e de
esperança para Vila Meã, que verá “com a instalação dos novos órgãos autárquicos, resultado da vontade coletiva dos cidadãos, uma regeneração da freguesia”.
O presidente da Assembleia Freguesia, as- “Falamos da eterna promessa do Pavilhão Gim- cutados ou ainda a EB1 de Santa Comba que é
sentou o seu discurso na necessidade de se nodesportivo, os planos sempre adiados para insuficiente, mas nada vemos a ser feito”, prosgovernar através de uma “democracia com arruamentos e viadutos. As piscinas muni- seguiu o presidente da Assembleia de Freguesia.
qualidade”, explicando que “em Vila Meã essa cipais encerraram sempre com o pretexto de
Na sua intervenção houve lugar a feliciqualidade tem sido posta em causa em várias obras de manutenção que nunca foram efetua- tações aos antigos autarcas de Vila Meã, lemcircunstâncias e a vários níveis pelo Município”. das”, enumerou.
brando que “agora é tempo do futuro, é tempo
Frederico Bessa Cardoso admitiu o “desA ocasião permitiu a Frederico Bessa Car- dos novos eleitos”, esperando que “a Junta de
contentamento com o investimento da Câma- doso destacar que “houve sempre um desres- Vila Meã continue a aposta que tem feito em
ra de Amarante em Vila Meã, sentimento que peito pela população de Vila Meã e uma falta de domínios como a coesão social, porque ninperdura há anos”. E, nesse sentido, lembra que imparcialidade face ao investimento na nossa guém pode ficar para trás”.
“não podemos ficar satisfeitos com a qualidade localidade com as sucessivas faltas de resposE mencionou ainda que “partimos para um
da democracia quando o governo municipal ta ao interesse público que tantas vezes foram futuro que todos os cidadãos conferiram, reentende que deve castigar uma parte do seu reclamadas”.
presentando todos”, assegurando que “o mito
território, porque a população não é consigo
“É visível as desigualdades das condições de que a Junta de Freguesia de Vila Meã nada
alinhada do ponto de vista eleitoral”.
das nossas escolas face a freguesias vizinhas. O faz será afastado”.
O presidente da Assembleia de Vila Meã, Jardim de Infância de Real continua com conO presidente reeleito para a Junta de Fredurante o seu discurso, lembrou ainda a impor- dições que não são aceitáveis no século XXI. guesia, Lino Macedo, no seu discurso, começou
tância de honrar os compromissos assumidos e O Jardim de Infância de Ataíde necessita de por “agradecer a todos aqueles que já desemque em muitos casos não foram cumpridos por pequenos melhoramentos que teriam grande penharam funções em Vila Meã, bem como a
parte do Município.
impacto nas crianças, mas que não são exe- todos aqueles que se envolveram e assumiram

compromissos nestas eleições. Agradecer, acima de tudo, à população de Vila Meã”.
Lino Macedo assumiu o compromisso neste mandato de “continuar a ouvir todos sem
exceção, debater e aceitar propostas de forma
a tornar Vila Meã uma freguesia melhor, sendo
um presidente de todos e para todos”.
O autarca de Vila Meã disse ainda que “os
compromissos e as promessas feitas durante
a campanha eleitoral são para ser honrados,
como é o caso da construção de um novo cemitério. O Pavilhão Gimnodesportivo, o Parque
Industrial, o parque de estacionamento na estação, o corredor ecológico junto ao rio Odres,
são projetos que devem ser concretizados”.
Para isso, e a terminar, o presidente garantiu que continuará a ter “uma atitude positiva
e de diálogo com a Câmara Municipal de Amarante para que o futuro de Vila Meã seja positivo”.

V I L A C A IZ

“A MELHOR FORMA É DAR TUDO DE NÓS,
PARA VÓS E POR VILA CAIZ”
José Ferreira, novo presidente da Junta de Freguesia de Vila Caiz
Foi na EB1 da Igreja que decorreu, no passado Joaquim Peixoto fez questão de evidenciar que
dia 16 de outubro, a cerimónia de tomada de a sua intervenção no órgão colegial da fregueposse do novo executivo para o quadriénio de sia será “pelo povo e para o povo”. E perante o
2021/2025, na freguesia de Vila Caiz.
cargo de “grande responsabilidade” que lhe foi
A cerimónia contou com o discurso do pre- atribuído pelo quarto ano consecutivo, promesidente da Assembleia de freguesia, Joaquim teu que “tudo farei para não trair a confiança
Peixoto, e do novo presidente à Junta de Fre- que depositaram em mim, nem defraudar toguesia, José Ferreira.
das as expectativas”.
O novo executivo da Junta de Vila Caiz,
“Prometo e assumo, no cargo de presidente
que passa a ser presidido por José Ferreira, de Assembleia de Freguesia, cumprir as funeleito nas listas da Coligação Afirmar Ama- ções que me foram confiadas, sempre com
rante (PSD/ CDS-PP), é constituído pelo jovem equilíbrio, responsabilidade e respeito por toSamuel Lemos, como tesoureiro, e Manuela dos e com a maior isenção”, acentuou.
Magalhães, como secretária. Joaquim Peixoto
“Continuarei a ser o presidente de todos os
mantém-se como presidente da Assembleia de vilacaizenses”, lembrou.
Freguesia.
No seu discurso da tomada de posse, o agoNa cerimónia de tomada de posse, o pre- ra presidente de Junta de Vila Caiz, José Fer- de Amarante, José Luís Gaspar, para dar conti- intervenção com um agradecimento à popusidente da Assembleia de Freguesia, Joaquim reira, agradeceu “a todos os que acreditaram nuidade ao projeto Afirmar Amarante”.
lação de Vila Caiz “por cada gesto e o carinho
Peixoto começou por felicitar o presidente ces- nesta equipa que liderará Vila Caiz por mais
E referiu, perante os vilacaizenses que será que tiveram connosco desde o primeiro dia da
sante da Junta de Freguesia de Vila Caiz, An- quatro anos”, assegurando “aos que não acre- “um autarca humilde, dedicado e acima de tudo campanha eleitoral” e é por isso mesmo que
tónio Jorge Ricardo, que assume agora funções ditaram de que tudo farei para que tenham, no verdadeiro”, lembrando que “ser presidente de “tudo faremos para retribuir da melhor forma
como vice-presidente na Câmara Municipal de final deste mandato, uma opinião diferente”.
Junta é servir uma comunidade, a nossa comu- possível. E a melhor forma é dar tudo de nós,
Amarante, assim como o atual presidente de
para vós e por Vila Caiz”.
José Ferreira fez ainda questão de salientar nidade”.
Junta e todos os cidadãos de Vila Caiz.
O presidente de Vila Caiz terminou a sua
“o apoio e a confiança do presidente da Câmara
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S O C I E DA D E

JOSÉ LUÍS GASPAR PROMETE
UNIR ESFORÇOS DO MUNICÍPIO NESTE MANDATO
“É com muita honra e com um renovado espírito de compromisso para com o superior interesse da minha terra e de todos os amarantinos
que dou início a mais um mandato como presidente da Câmara Municipal de Amarante”,
afirmou José Luís Gaspar na cerimónia de tomada de posse e instalação dos órgãos autárquicos para o mandato 2021/2025, que decorreu nos claustros do Museu Municipal Amadeo
de Souza-Cardoso.
“Sou e serei o presidente de todos, para
todos, e que precisa de todos para exercer, na
plenitude, o mandato que resulta da confiança que em mim depositaram”, continuou reafirmando: “Este é o projeto de afirmação de
Amarante! Este é um projeto político para o
nosso futuro coletivo”.
No seu terceiro e último mandato, José
Luís Gaspar quer concluir as obras em curso e
implementar os projetos que tem para as freguesias e o centro da cidade.
Apelando à união dos amarantinos, apontou “quatro eixos que têm de estar acima do
interesse partidário e pelos quais me irei bater
para que se encontrem as melhores soluções:
o hospital; o caminho-de-ferro, as águas; e o

S O C I E DA D E

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VILA MEÃ VENCEM
CONCURSO BAIRRO FELIZ

FOTO: CM AMARANTE

Parque Florestal”.
Na cerimónia, além de José Luís Gaspar, tomaram posse para a Câmara Municipal Jorge
Ricardo, Rita Marinho Batista, Adriano Santos
e António Ribeiro, eleitos pela Coligação Afirmar Amarante (PPD/PSD e CDS/PP); e como

vereadores da oposição: Hugo Carvalho, Carlos Gonçalves Pereira, Sílvia Brochado Araújo
e Carlos Azevedo Pereira, eleitos pelo Partido
Socialista.
Foram ainda empossados os novos membros da Assembleia Municipal, tendo Pedro

Cunha, da Coligação Afirmar Amarante (PPD/
PSD e CDS/PP), sido eleito como Presidente
daquele órgão na primeira reunião que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Passos do
Concelho, logo após a tomada de posse.

S O C I E DA D E

MULHERES BOMBEIRAS ASSEGURAM TURNO
DE 24 HORAS NO QUARTEL DE VILA MEÃ

CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE:

No âmbito da iniciativa social Bairro Feliz,
promovida pelo Pingo Doce, os Bombeiros
Voluntários de Vila Meã foram contemplados
com um donativo de mil euros.
A dinâmica da loja de Vila Meã do Pingo
Doce permitiu que a proposta “SBV para Todos”, apresentada pela corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã fosse a escolhida pelos clientes daquele estabelecimento
comercial no âmbito da iniciativa “Bairro Feliz”.
Como resultado desta ação solidária o
Pingo Doce entregou mil euros aos Bombeiros de Vila Meã que vão ser investidos na
aquisição de equipamento.
O presidente da instituição, Ricardo Vieira, adiantou à comunicação social local que
o donativo recebido, no âmbito do concurso
Bairro Feliz, vai ser aplicado na compra de
manequins utilizados em exercícios de reanimação.
“Os que temos são atualmente insuficientes, normalmente pedimos alguns emprestados a corporações vizinhas, quando temos
formações”, revelou em declarações ao Expresso de Amarante.

VANTAGENS

Um grupo de 15 mulheres bombeiras da corDO PROJETO
poração
de Vila Meã, denominado “Patrulha
Cor-de-Rosa”, assegurou um turno de 24 horas de serviço voluntário no quartel daquela
associação humanitária de bombeiros.
O grupo de mulheres bombeiras revelou,
através das redes sociais daquela corporação
de bombeiros, que o objetivo da iniciativa
pretendeu “demonstrar à sociedade que os
bombeiros não são só homens e que o trabalho dos bombeiros também pode ser feito pelo
sexo feminino”.
“Ainda há muito aquela ideia de que as
mulheres são fracas, as mulheres não conseguem fazer... Não! Nós estamos aqui, nós
conseguimos fazer e não há essa discriminação aqui dentro. Os homens olham para nós
e dizem: «Ok, elas são capazes»”, referiu ao

Jornal A VERDADE Patrícia Leite, que integra
a Equipa de Intervenção Permanente.
No fim de semana e durante um turno
de 24 horas a operacionalidade dos Bombeiros
CAEVoluntários
eligível: 43, 45,de
46,Vila
47, 49,Meã,
50, 51,compreendendo
52, 53, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72,incêndios,
73, 74, 75,
transportes
clínicos
a emergências,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 4932,
entre
outras
ocorrências,
assegurada
4939, 50101,
50102,
50300, 51100,foi
52220,
52230, 551, apenas
idades
compreendidas
552,por
553,mulheres,
559, 561, 562,com
563, 77110,
77340,
77350, 79110,
79120,os
79900,
86905, 90010, 90020, 90040, 91020,
entre
20 e82300,
40 anos.
91030, 91041, 91042, 93210, 93292, 93293, 93294, 96040
“Não olhem para as mulheres como o sexo
mais fraco, mas sim como conseguimos fazer
Projeto cofinanciado por:
Organismo intermédio
as
mesmas funções e as mesmas situações
de
igual forma que os homens, apesar de nós parecermos um bocadinho mais frágeis, mas de
frágeis não temos nada. Acho que as mulheres têm uma capacidade muito maior e uma
sensibilidade muito maior que o sexo masculino”, realçou a bombeira Patrícia Leite.

DINAMIZAR
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PROMOVE CONCURSO
DE FOTOGRAFIA
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MUNICÍPIO DE AMARANTE
RENOVA FROTA COM 10 VIATURAS LIGEIRAS
O Município de Amarante adquiriu 10 viaturas
– oito ligeiras de passageiros (híbridas) e duas
ligeiras de passageiros (9 lugares) para transporte coletivo de crianças – no âmbito do plano de renovação de frota, aumento de eficiência e redução de emissões poluentes, consumo
de combustível e custos associados.
Com vista a aumentar a capacidade de
resposta dos serviços de educação (transporte
escolar), fiscalização, ação social, ambiente e
outros, fica assim reforçado o parque de viaturas de utilização partilhada do município, que
serve todos os serviços.

O investimento realizado totaliza 239.753,42
euros (com IVA) e vem consolidar a redução
de custos com manutenção e consumos de
combustível da frota municipal; melhorar a
eficiência dos serviços, reduzindo o tempo de
imobilizações para manutenção; e aumentar
a eficiência ambiental, reduzindo consumos e
emissões poluentes, cumprindo as mais recentes e exigentes normas antipoluição, incluindo
o reforço da eletrificação da frota com a tecnologia híbrida.

S O C I E DA D E
No âmbito da candidatura submetida ao Fundo Ambiental - Produção e Consumo Sustentáveis, a Águas do Norte promove junto da
comunidade escolar o Concurso de Fotografia
“APROVEITAR +”.
O concurso de fotografia promovido pela
Águas do Norte tem um tema geral – A ÁGUA
E A ESCOLA (recursos hídricos, biodiversidade, energia renovável, reutilização, água residual, ApR, lazer, uso eficiente, profissões da
água, economia circular, e é aberto a qualquer
elemento da comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários, etc.), em representação de uma turma, que deverá pertencer
a uma escola localizada num dos 66 municípios que são servidos pela Águas do Norte, no
âmbito do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de
Portugal, em “alta”, e do sistema de águas da
Região do Noroeste, em “baixa”.
Cada turma pode ser representada, no
máximo, por 5 (cinco) trabalhos dos quais a
turma, ou os seus representantes, devem ser
obrigatoriamente autores.
Para mais informações relativas ao concurso aceda ao website da Águas do Norte
em:
https://www.adnorte.pt/pt/educacao-ambiental/concurso-de-fotografia/?id=192
ou em: https://www.facebook.com/aguasdonorte
Para fazer face à procura crescente de
água, a reutilização constitui uma origem alternativa, contribuindo para o uso sustentável
dos recursos hídricos, na medida em que permite a manutenção de água no ambiente e a
respetiva preservação para usos futuros, salvaguardando a utilização presente, em linha
com os princípios da economia circular. A utilização de água residual tratada, denominada
de Água para Reutilização (ApR) é, aliás, um
exemplo do que pode constituir uma medida
de adaptação às alterações climáticas prevista
no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) e uma boa prática
de gestão da água.
É precisamente neste contexto que surge
o projeto de Educação Ambiental (EA) APROVEITAR+: Educar para a valorização sustentável de resíduos, onde se insere este concurso.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE AMARANTE INICIOU ANO LETIVO

O ano letivo 2021/2022 da Universidade Sé- cultura, Boccia, Desporto, Direito, Educação
nior de Amarante arrancou, no passado dia 11 Integral e Bem-Estar, Expressão e Movimende outubro, nos polos de Amarante e Vila Meã, to, Inglês, Matemática, Natação e Português
com 141 alunos e 29 professores voluntários.
são algumas das disciplinas em que os alunos
Além das disciplinas teóricas, os alunos se podem inscrever.
voltam a poder usufruir das aulas práticas e Recorde-se que a Universidade Sénior de
de um plano de atividades enriquecido com Amarante pretende contribuir para um envisitas de estudo e atividades culturais. Api- velhecimento ativo dos seniores, num espaço

organizado onde se incentiva a partilha do
saber, numa lógica de aprendizagem ao longo
da vida, e onde impera o espírito de convivência e de solidariedade humana e social.
Todos os munícipes com mais de 50 anos
ou aposentados que procuram o saber e a
troca de experiências podem inscrever-se na
Universidade Sénior.

S O C I E DA D E

MUNICÍPIO DE AMARANTE
CRIA JOGO “SABER & MEXER”
Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação,
que se celebrou a 16 de outubro, o Município
de Amarante convidou os alunos do 1.º ciclo
de ensino, público e privado, a entrarem no
jogo “Saber & Mexer”.
Ciente da importância de educar as crianças a fazerem as escolhas corretas, para si, o
ambiente e a sociedade, uma equipa da ação
social do município composta por uma nutricionista, uma solicitadora, uma bióloga e
uma técnica de educação social, desenvolveu
o jogo “Saber & Mexer”. Produzido com material 100% reciclável e biodegradável, tem
como objetivo a partilhar conhecimento de
forma divertida, aumentar a literacia alimentar e financeira, e estimular a prática de atividade física.
Constituído por quatro equipas (máximo), o jogo tem o objetivo de colecionar os
troféus das diferentes categorias (Perguntas,
Mímicas e Sons, Desenho e Movimento/Ação)

que testam conhecimentos nas temáticas da
Alimentação e Saúde; Desperdício; Ambiente
e Sustentabilidade; e Literacia Financeira. A
equipa que conseguir colecionar primeiro todos os troféus é a vencedora.
Refira-se que para concluir o jogo “Saber
& Mexer”, o município contou com o contributo da DECO na análise das questões relacionadas com a proteção de dados, direitos de
imagem e direitos de autor, e da Faculdade de
Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que validou cientificamente os conteúdos do jogo.
O Dia Mundial da Alimentação foi criado
pela FAO (Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura) em 1981,
e tem como objetivo chamar a atenção para os
problemas relacionados com a alimentação e
a nutrição. O lema deste ano é “melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente
e uma vida melhor para todos”.

JORNAL DE VILA MEÃ

outubro 2021

FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUALIFICADA
NA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VILA MEÃ

S O C I E DA D E

Edição 249 • 7

S O C I E DA D E

S O C I E DA D E

A Associação Empresarial de Vila Meã tem desenvolvido uma ação muito diversificada na
disponibilização de formação financiada para
ativos e não ativos. Conscientes das exigências
do mercado de trabalho, das necessidades das
empresas, aquisição de maiores competências
por parte dos colaboradores e formação qualificada para desempregados, a Associação
Empresarial de Vila Meã, desde sempre, disponibilizou uma oferta formativa muito diversificada e adequada à realidade da nossa região,
correspondendo também às necessidades de
qualificação dos formandos.

•

O objetivo centra-se no reforço da qualificação
da população adulta ativa empregada e desempregada, contribuindo para o desenvolvimento de competências que permitam a modernização económica e empresarial. Ao mesmo
tempo, pretende-se dar resposta à crescente
necessidade dos trabalhadores se adaptarem a
novos contextos laborais.
Com um conjunto de parceiros locais a
oferta de formação profissional é diversificada
e compreende a qualificação para diferentes
sectores de atividade.

FEIRA DOS FORMANDOS
EM VILA MEÃ

O Largo da Feira, em Vila Meã, acolheu, no dia
14 de outubro, entre as 9h às 17h, a Feira dos
Formandos, composta por diversas bancas e
animação tradicional.
Organizada pelo grupo de formandos
do Curso EFA - Nível Secundário-Técnico de
Apoio à Gestão, da Associação Empresarial
de Vila Meã, foi proporcionado um ambiente
envolvente de mercado tradicional e ao longo
do dia foi possível encontrar à venda na feira
vários produtos artesanais caseiros produzidos pelos próprios, nomeadamente doces,
Brevemente a Associação Empresarial de Vila artesanato e arranjos florais alusivos à época
Meã vai disponibilizar uma plataforma on- natalícia que se aproxima.
Durante a tarde a atividade no recinto da
line onde poderá saber tudo sobre esta forte
dinâmica no acesso a formação profissional, feira foi animada pelo divertido som das conbenefícios associados, competências e cursos certinas.
Este percurso de Formação resulta de uma
disponíveis.
Para saber mais dos cursos, acesso a be- parceria entre a empresa formadora, a AGInefício da formação através da Associação TO, e a entidade dinamizadora, a Associação
Empresarial de Vila Meã pode estabelecer con- Empresarial de Vila Meã (AEVM), através do
tacto através do telefone 255 735 050 ou pelo Gabinete de Inserção profissional.
No desenvolvimento desta iniciativa a
e-mail: geral@aevilamea.pt
AEVM contou com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Meã e Câmara Municipal de
Amarante.
Quem passou pelo recinto do mercado, no
Largo da Feira, em Vila Meã, teve oportunidade de interagir com os formandos e assim colaborar com a iniciativa, partilhando da “boa
energia” deste grupo que assim dinamizaram
um agradável espaço de encontro, convívio e
relação com a comunidade.
Para acompanhar os trabalhos deste Grupo de Formandos coloque o seu “like” na página do facebook, Cantinho dos Saberes.

BOOTCAMP DE EMPREENDEDORISMO
EM AMARANTE DESAFIOU OS PARTICIPANTES

Amarante das Profissões organizou o 1.º Bootcamp de Empreendedorismo e juntou participantes dos 20 aos 56 anos, dotando-os de
ferramentas úteis com vista à criação de um
negócio. O programa intensivo decorreu entre
12 e 14 de outubro, no Instituto Empresarial do
Tâmega, com o objetivo de capacitar os participantes com competências transversais à área
do empreendedorismo.
Ana Oliveira, da Associação Empresarial
de Amarante, fez um balanço positivo deste
bootcamp que superou as expectativas: “Ao
longo dos três dias existiu uma partilha e troca
de experiências muito grande, que foi além do
programado. Foi intenso, mas compensador.”
Marlene Moreira, do projeto AGIR, foi júri
do concurso e salientou que o programa “ofereceu competências de empreendedorismo Amarante e o AGIR, e destinou-se a pessoas dorismo, através do desenvolvimento profisfundamentais nos nossos dias, e deu ferra- que pretendem criar o seu negócio, profissio- sional, pessoal e formativo dos cidadãos.
mentas para melhorar a comunicação através nais que querem desenvolver as suas capacidaPara mais informações sobre os próximos
da criação de um pitch dos projetos.”
des empreendedoras ou empresários que pre- eventos consulte a página do Município de
De acesso gratuito, este bootcamp foi pro- tendem inovar. Mais uma iniciativa do projeto Amarante ou contacte através do email amamovido pelo Município de Amarante, através Amarante das Profissões que tem como missão rantedasprofissoes@cm-amarante.pt ou do
da InvestAmarante em parceria com o GIP promover a empregabilidade e o empreende- número 914 680 616.
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Há uma linha que une
o comércio às pessoas

AÇÕES DE BENCHMARKING
DESTINADAS A EMPRESÁRIOS DA REGIÃO
O Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa
(CETS) dinamizou duas ações de benchmarking no mês de setembro, desenvolvidas ao
abrigo do projeto ‘Tâmega e Sousa – Qualify&Brand On’.
As empresas ECCO’Let, em São João de
Ver, e Fernando Ferro e Irmão, SA, em Estarreja, foram visitadas por um conjunto de empresários, dirigentes e técnicos associativos
da nossa região, naquele que foi o encerramento deste ciclo de atividades inseridas no
Programa de Estímulo à Inovação Criativa e
de Promoção de Práticas de Cooperação de
Pequenos Clusters.
As visitas, realizadas ao longo do projeto, permitiram envolver empresários da região do Tâmega e Sousa e possibilitar-lhes o
contacto com empresas consideradas como
referência e exemplos de sucesso e de boas
práticas, contribuindo para isso o facto do seu
posicionamento incluir uma forte aposta na
internacionalização, na inovação, no uso de
tecnologias avançadas e ainda na formação,
ambiente e condições de trabalho.
Para o presidente do Conselho Empresarial, Emídio Monteiro, o projeto revelou-se
extremamente positivo e enriquecedor, bem
como enquadrado na estratégia do CETS,
uma vez que “permitiu aos participantes conhecer novas realidades empresariais, enquadradas num posicionamento voltado para um

no domínio dos seguintes setores: Turismo,
futuro inovador e dinâmico. Esperamos que rial da nossa região”, salienta o dirigente.
estes exemplos sirvam de incentivo a novas No total, o CETS concretizou sete ações de Agroalimentar e Metalomecânica – Original
apostas e consequente crescimento da força benchmarking setoriais em 2021 – Meta- Douro Hotel, Peso da Régua; Quinta da Bela,
lomecânica; Construção e Pedra; Fileira da Lamego; Adega Cooperativa do Távora, Moido tecido empresarial da nossa região”.
menta da Beira; Amob, Vila Nova de Famali“No Tâmega e Sousa, temos vários dos Moda – Têxtil e Calçado.
Recorde-se que durante o mês de julho cão e Frulact, Maia.
principais setores de atividades com destaO ‘Tâmega e Sousa – Qualify&Brand On’
que nacional e além-fronteiras. Somos um foram realizadas cinco visitas, que tiveram
território fortemente industrial, exportador e como destino as instalações da FORCEFER – – promovido pela Comunidade Intermuniciinovador, mas há passos que ainda têm de ser Engenharia Metalomecânica, Sernancelhe; pal do Tâmega e Sousa, em copromoção com
dados no caminho da internacionalização, da Continental Advanced Antenna Portugal, o Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e
inovação digital e da qualificação. A forma- Vila Real; Ecosteel, S.A., Póvoa do Varzim; com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão
ção e a otimização de processos têm um papel Quinta & Santos Score S.A., Barcelos; e Antó- do Instituto Politécnico do Porto – é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União
fundamental na adaptação às exigências do nio Longarito, Lda, Barcelos e Braga.
Em 2020, no período pré-pandemia, fo- Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu
mercado e reforço da competitividade e é isso
que queremos para a comunidade empresa- ram também desenvolvidas cinco visitas de Desenvolvimento Regional.

PUB

MUNICÍPIO DE AMARANTE E DO RIO
DE JANEIRO ASSINAM PROTOCOLO

O Município de Amarante e a agência de fomento do Município do Rio de Janeiro – Invest
Rio assinaram, na Web Summit – a maior conferência da Europa de tecnologia – um protocolo de Cooperação Técnica com vista à persecução de atividades e projetos de cooperação,
especialmente relacionados com o segmento
da inovação.
Melhorar as políticas públicas de competitividade, aumentar a atividade produtiva
e o desenvolvimento sustentável e inclusivo
da cidade do Rio de Janeiro e do concelho de
Amarante são alguns dos objetivos desta cooperação rumo ao desenvolvimento sustentável das regiões.
Juntos, os municípios vão promover o
acesso e intercâmbio de conhecimentos, informações, tecnologias, experiências, práticas
de pesquisas e formação de recursos humanos em áreas de conhecimento que buscam o
desenvolvimento económico. A captação de

novos negócios, principalmente na área de
tecnologia e inovação, é outro dos objetivos
desta parceria.
O Município de Amarante, através da sua
agência Invest Amarante, vai, com a Invest
Rio, elaborar um plano de trabalhos que definirá as metas e objetivos a atingir com a troca
de experiências técnicas e de boas práticas,
tendo sempre presente a promoção e apoio ao
investimento, ao empreendedorismo e às políticas públicas promotoras do desenvolvimento económico reforçando, assim, os laços económicos e culturais entre cidades e os países.
De referir que Portugal tem hoje um reconhecido ecossistema de inovação que é referência global no desenvolvimento de Startups
e Hubs de Inovação. E, por sua vez, o Brasil é
uma grande economia mundial de onde provém muito investimento para Portugal, e para
onde vão muitas das nossas exportações.
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BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO
ABRE CANDIDATURAS LINHA
DE APOIO A EMPRESAS
Estão a decorrer as candidaturas à nova Linha
de Apoio à Recuperação Económica - Retomar,
lançada pelo Banco Português do Fomento
(BPF) em parceria com o IAPMEI, com as instituições de crédito aderentes e as sociedades de
garantia mútua.
Esta nova linha foi criada com o propósito
de “oferecer soluções às empresas que operam
nos setores mais afetados pela pandemia e
que, com o fim da moratória, não estejam em
condições de retomar imediatamente as suas
obrigações de pagamento, melhorando assim
a sua liquidez”, explicou o BPF.
A Linha Retomar será executada através
de três mecanismos: Reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória; refinanciamento parcial da totalidade das operações
de crédito em moratória; e empréstimo com
garantia para cobertura de necessidades de liquidez adicional.
Com uma dotação global de garantias
de mil milhões de euros, a linha destina-se a
“empresas não financeiras, viáveis, de qualquer
dimensão com atividade em território nacional, desde que cumpram todas as condições e
requisitos de acesso à linha”.
Nomeadamente empresas que “não foram
consideradas como em dificuldade em dezembro de 2019, que não se encontrem em mora ou
em incumprimento de prestações pecuniárias
há mais de 90 dias ou em situação de insolvência, execução ou cessação de pagamentos, que
não tenham sede em “offshores” e que apresentem uma situação regularizada na Segurança Social”.
De entre outros requisitos obrigatórios, os
beneficiários terão de apresentar pelo menos
uma operação de crédito em moratória contratada antes de 27 de março de 2020, sem garantia de uma SGM, do FCGM ou do Estado.
De acordo com o BPF, a linha terá um prazo máximo de operação de até oito anos (ou de
até dez anos, no caso de micro e pequenas empresas), incluindo um máximo de 24 meses de
carência de capital.

VE JA NO
YOUTUBE

São elegíveis a este apoio operações de crédito
de curto, médio e longo prazo para a reestruturação/refinanciamento, referentes a operações em moratória sem garantia das Sociedades de Garantia Mútua (SGM), do Fundo de
Contragarantia Mútuo (FCGM) ou Estado, ou
para liquidez adicional.
As operações de crédito a celebrar no âmbito da presente linha de apoio beneficiam de
uma garantia autónoma à primeira solicitação
prestada pelas SGM, destinada a garantir até
25% das operações elegíveis a serem reestruturadas e dos eventuais empréstimos para cobertura de necessidades de liquidez adicional e até
80% dos créditos utilizados para refinanciar
operações elegíveis.
As garantias emitidas pelas SGM beneficiam de uma contragarantia de 100% do Fundo de Contragarantia Mútuo, gerido pelo BPF.
Ainda segundo o BPF, “o montante a ser
reestruturado ou refinanciado por beneficiário
deve ser o valor total dos empréstimos ou das
operações de crédito em moratória, exceto por
indicação explícita do beneficiário, e o montante máximo de garantia não deverá exceder
os dez milhões de euros”.
Para se candidatarem à linha Retomar, os
interessados devem contactar uma instituição
de crédito e apresentar o pedido de operação.
O Banco Português de Fomento disponibiliza, através da ligação https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-recuperacao-economica-retomar/ toda a informação
detalhada sobre como proceder a esta candidatura, inclusive um formulário para o esclarecimento de quaisquer dúvidas adicionais.
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CONCERTOS PEDAGÓGICOS

NORTE BATE MÍNIMOS

DA ORQUESTRA DO NORTE

DE TAXA DE DESEMPREGO

COM CERCA DE 400 ALUNOS

DOS ÚLTIMOS 20 ANOS

Durante o mês de outubro, cerca de 400 alunos
do 1º. e 2º. ciclos do Agrupamento de Escolas
de Amarante participaram nos concertos pedagógicos da Orquestra do Norte, que tiveram
lugar no Cinema Teixeira de Pascoaes e na Escola EB 2/3 de Amarante.
Realizada no âmbito do protocolo entre o
Município de Amarante e a Orquestra do Norte,
esta iniciativa de caráter pedagógico pretende
estabelecer laços entre os músicos e os alunos
que ocupam o palco, descobrindo os timbres
dos instrumentos, as particularidades das
obras e os seus compositores.
O compositor estudado foi Ludwig van
Beethoven cujo 250.º aniversário do nascimento se comemorou em 2020. “Beethoven
e Bandas Sonoras” foi o programa escolhido
para dar a conhecer o trabalho do músico alemão e o funcionamento de uma orquestra.

A taxa de desemprego do Norte baixou de 7,4
por cento para 6,3 por centro no 2º trimestre
deste ano, um resultado histórico relativamente à média nacional, que se encontra nos
6,7 por cento, avança a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N) no seu relatório trimestral Norte
Conjuntura.
É a primeira vez, nos últimos 20 anos, que
a taxa de desemprego da Região apresenta um
valor tão abaixo da média portuguesa, realçam.
Estes resultados são ainda acompanhados
pelo crescimento do salário mensal líquido dos
trabalhadores por conta de outrem do Norte
para 955 euros - o valor mais elevado desde que
existem registos – refletindo um crescimento
real de 4,2 por cento face ao período homólogo
de 2020.
As notícias de recuperação da economia
do Norte ganham, também, sustentação pelo
crescimento acentuado das exportações de
bens, cerca de 43 por cento em comparação
com o 2.º trimestre de 2020.
Quanto às dormidas nos estabelecimentos
turísticos do Norte, estas totalizaram cerca de
1,1 milhões, mais do triplo das 305 mil registadas no período homólogo de 2020, e em clara
recuperação no sentido do período homólogo
de 2019 (1,8 milhões).
Uma nota ainda relativamente à queda da
taxa de desemprego jovem, de 22,5 por cento
para 21,8 por cento, invertendo a tendência
de crescimento observada ao longo da crise
pandémica, e para o aumento da população
empregada do Norte em 5,3 por cento, totalizando um aumento de 87 mil postos de trabalho, 38 mil dos quais no setor das indústrias
transformadoras.
Note-se que o NORTE CONJUNTURA, relatório trimestral que apresenta as tendências
da evolução económica na Região, no curto
prazo, está disponível on-line em www.ccdr-n.
pt/norte-conjuntura
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