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O mês de novembro é um mês de celebrações. É o décimo primeiro mês do ano no ca-
lendário gregoriano e tem a duração de 30 dias. Como o calendário romano começava 
em março, novembro deve o seu nome à palavra latina novem (nove). Refira-se que o 
calendário gregoriano, que substituiu o romano ou juliano, foi promulgado pelo Papa 
Gregório XIII em fevereiro de 1582, e passou a ser utilizado pela maioria dos países 
europeus, de forma a facilitar o relacionamento entre as nações.

Embora não faça parte das nossas tradições diretas, não posso deixar de referir a 
festividade que está a conquistar cada vez mais adeptos, o Halloween, que se inicia 
a 31 de outubro, festa de origem celta que comemorava neste dia o fim do verão e a 
passagem do ano. Os celtas acreditavam que os mortos se levantavam e se apode-
ravam do corpo dos vivos, por isso estes tinham de se defender vestindo fantasias 
e indumentárias para os enganarem. Na Idade Média, a Igreja condenou o evento e 
passou a chamar-lhe Dia das Bruxas. Esta tradição foi passada de geração em gera-
ção. A religião católica dedica o primeiro dia do mês de novembro ao dia de Todos os 
Santos, celebrando a santidade de todos os que se encontram no céu. No dia seguinte, 
comemora-se o dia dos Fiéis Defuntos ou dos Finados, ocasião para rezar pelos que 
já partiram, amigos e familiares, o que leva muitas vezes à corrida desenfreada aos 
Cemitérios.

Poderia dar continuidade ao texto falando na importância da comemoração do 
dia Internacional para a Prevenção e Exploração do Meio Ambiente em Tempos de 
Guerra e Conflito Armado, no dia 6, a propósito da proteção do meio ambiente a fa-
vor da paz; na comemoração do dia Mundial da Pneumonia, no dia 12, ou do Cancro 
do Pâncreas, no dia 13; na Luta contra os Diabetes, no dia 14; ou no Dia Mundial do 
Não-Fumador e do Cancro do Pulmão, no dia 17. Porém, vou concentrar-me no dia 
20 de novembro como dia Internacional dos Direitos da Criança que nos recorda que 
uma criança é um ser frágil, necessita de proteção, mas também uma pessoa que tem 
direito à educação, cuidados e carinho, onde quer que tenha nascido, (mesmo que 
tenha sido encontrada no caixote do lixo). Penso que reconhecem a pertinência desta 
observação. Vem a propósito da notícia divulgada há dias e sobre a qual tanto já se 
comentou. O primeiro juízo que se constrói é inevitavelmente de caráter acusatório. 

“Uma mãe que tal faz merece a forca”, ouvi há dias. Sejamos moderados. Claro que não 
consigo nem ninguém consegue imaginar a dor daquela criancinha, entrando de uma 
forma tão violenta num universo diferente, trespassada pelo frio e pelo desconforto, 
naquele lugar onde os homens colocam os restos das suas existências, considerada ela 
mesma apenas um resto. E temos pena e a emoção embarga-nos a voz. Levantamos 
o dedo acusador para a progenitora, para a crueldade e para a falta de humanidade. 

“Os animais não fazem o que ela fez”, ouvi também. Pois bem. Uma balança tem dois 
pratos e num deles pesa este argumento. Vejamos, contudo, o outro prato, onde se 
encontra a mulher, a mãe. Podemos sequer imaginar a angústia e o sofrimento dela 
ao largar no lixo aquela vida que transportou durante tantos meses e que sentiu e que 
inevitavelmente afagou? Ela vivia na rua, numa tenda, sem assistência, sem dinheiro, 
sem o conforto do apoio social (enquanto muitas mostram a barriga com orgulho da 
maternidade, ela escondia-a com o receio da incerteza do futuro). São apenas supo-
sições, claro, mas não estarão decerto muito longe da verdade. E o progenitor? Não 
tem um nome? Não tem consciência, nem responsabilidade, nem culpa? Onde estava 
a família para a aplaudir e para lhe prestar os cuidados de que uma grávida necessita? 
Onde estavam os homens que defendem a igualdade de direitos, os políticos que ela-
boram as suas leis tendo por base a defesa dos mais fracos ou os poetas que cantam 
nos seus versos a beleza do nascimento e da perpetuação da espécie?  

Defendo o direito à vida de todos os seres e esta atitude, de facto, não é de louvar. 
Mas compreendo-a. Sabe-se que a parturiente está em prisão preventiva. Mas teve os 
cuidados necessários pós-parto? Tem um teto neste momento? Uma palavra de cari-
nho, um sorriso de compreensão?  As notícias são omissas, mas era importante que 
também levantassem o véu da recriminação e indignação gerais e revelassem o fluxo 
dos sentimentos, pois é nele que se encontra a verdadeira humanidade. 

Para terminar, relembro que, e ainda a propósito das comemorações de novembro, 
o Santo Padre Francisco instituiu em 2017 o dia 19 de novembro como o dia Mundial 
dos Pobres. Cito as primeiras palavras da sua mensagem, já utilizadas pelo apóstolo 
João:

“Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e 
com verdade”.   

Será que não amamos todos demais com as palavras e as ações são ainda palavra 
vã?

Professora Cidália Fernandes

EDITORIAL

Se estivesse ainda entre nós, Agustina Bessa-Luís teria feito 97 anos 
no passado dia 15 de Outubro. Para lembrar essa data, o JVM publica 
nesta edição o excerto de um texto em que a saudosa escritora escreve, 

uma vez mais, sobre as suas origens vilameanenses.

A MINHA BIOGRAFIA
“Eu nasci num domingo, às seis da tarde. O Adão, que era nesse tempo um criado de re-
cados e devia ter dezoito anos, disse-me que foi buscar umas galinhas ao Passo e chegou 
lá todo molhado. Chovia a cântaros, aquela chuva do fim do Verão, ríspida e quase alegre. 
O Passo, que era a morada da Sibila, minha tia Amélia, ficava a quatro ou cinco quilóme-
tros de Vila-Meã, onde eu nasci, numa casa grande, de cantaria, rente à estrada. Ainda lá 
está, com portas de armazém e um portão de ferro pintado de prata. Meu pai comprou-a 
depois de vir do Brasil e com tenções de se converter à província, que abominava. Gos-
tava do grande mundo, e da vida aventurosa. Como meu avô José, e eu própria. Escrever 
romances é uma maneira sedentária de multiplicar a nossa história”.

AGUSTINA BESSA-LUÍS, O CHAPÉU DA FITAS A VOAR (LISBOA, GUIMARÃES EDITORES, 2008, P. 219).

NUNO MEIRELES: “UMA
VIDA SOBRE RODAS:
PERIPÉCIAS E CURIOSIDADES”

RECORDANDO AGUSTINA BESSA-LUÍS
(Vila Meã, 1922-Porto, 2019)

SOCIEDADE

O bar do Hotel-Quinta da Cruz recebeu, no dia 25 
de outubro, pelas 21:30 horas, a apresentação do 
livro Uma Vida Sobre Rodas: peripécias e curiosi-
dades (Volume II), de Nuno Meireles. 

O autor é natural de Amarante, é licenciado em 
Engenharia Informática, Mestre em Sociologia e 
Doutorando também na mesma área. Nuno Mei-
reles é portador de uma paralisia cerebral e tudo o 
que consegue fazer sozinho tem a particularidade 

e ser com os pés, utilizando-os para escrever as vá-
rias obras que já foram publicadas e que já apresen-
tou um pouco por todo o país. A escrita revelou-se 
uma forma de comunicar.

A apresentação, que esteve a cargo de Vera 
Márcia, reuniu vários presentes, que fizeram ques-
tão de se inspirarem nas peripécias e curiosidades 
reveladas por este exemplo de vida.
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CADERNO DE APONTAMENTOS

ANTÓNIO JOSÉ QUEIROZ

damente à circulação e à mobilidade, julgo 
que o documento (quero crer que por imposi-
ção de um PDM muito restritivo) é excessiva-
mente conservador. Mas ainda assim, podia e 
devia ir mais além. Fala-se, por exemplo, em 
reperfilamento dos passeios. Mas não se diz 
uma palavra sobre a possibilidade do reperfi-
lamento de algumas ruas. E quanto a abertu-
ra de novas artérias, o proposto é manifesta-
mente pouco.

Com o actual PDM (a que este documento 
se submete), Vila Meã continuará a ser duran-
te largos anos uma vila sem um núcleo cen-
tral. O seu miolo é um vasto espaço agrícola, 
que, objectivamente, impede a “fusão” das 
antigas freguesias de Ataíde e Real. A liga-
ção (que falta completar) entre os lugares da 
Devesa e da Ponte da Pedra limita-se a mudar 
o antigo eixo (EN211-1/EN15) para um novo 
eixo, mais seguro e funcional. Enquanto não 
surgirem, a partir dele, outras artérias (para-
lelas e perpendiculares), a Vila Meã continua-
rá a faltar a tão desejada “unidade”. Que deve-
rá ter também em conta a justa e necessária 

“integração” de Oliveira no espaço urbano. 
Sem isso, mais do que uma vila ou aldeia, Vila 
Meã (parafraseando o Eng.º Afonso Sousa 
Soares, recentemente falecido) continuará a 
ser apenas uma “situação”.

Para o referido espaço agrícola, é propos-
ta a criação de um Parque Agro-Educativo e 
Lúdico. Pretende-se (diz o documento) “que 

CANTANDO E RINDO…

este parque funcione como local de encontro 
e de aprendizagem, onde a comunidade e os 
visitantes serão convidados a participar nas 
lides agrícolas e a interagir com as gerações 
mais velhas que cultivam estes terrenos”. É 
uma imagem, como se vê, bucólica, diria mes-
mo poética, mas manifestamente folclórica. E 
absolutamente anacrónica. O que as gerações 
mais velhas desejam e merecem, sobretudo as 
que mourejaram durante largos anos na agri-
cultura, é que as deixem em paz. 

Quanto ao Parque de Lazer do Odres, a 
reabilitação do edifício da antiga Serração 
para apoio à Praia Fluvial é uma ideia acerta-
da. Esse edifício, porém, fica na margem es-
querda e não (como está escrito) na margem 
direita do Rio. Distracções…

O documento em análise terá uma “vida 
útil” de 15 anos (2019-2033). A lei assim man-
da. A calendarização de parte significativa 
das obras remete a sua execução para daqui 
a 8 anos ou mais. O que, na prática, significa 
que se chegará ao fim do prazo sem que algu-
mas tenham saído do papel. 

Dentro de 20 anos teremos certamente 
novo projecto em discussão. Com antigas e 
novas promessas para realizar quando Deus 
quiser. Continuaremos, pois, num mundo 
mais virtual do que real. Triste sina a nossa. 
Como dizia Mário Beirão, na Marcha da Moci-
dade Portuguesa, “lá vamos cantando e rindo 
/ levados, levados, sim…”.

Está em discussão pública (até 20 de Novem-
bro) o projeto de execução da Operação de 
Reabilitação Urbana da Área de Vila Meã. É 
um extenso documento que pode ser consul-
tado no site da C. M. de Amarante. 

A sua leitura suscitou-me alguns “repa-
ros”. Os maiores vão para o capítulo dedicado 
à “Caracterização do Território”, que con-
sidero precipitado e pouco rigoroso. Em boa 
verdade, não passa de um conjunto de infor-
mações avulsas e desgarradas, com inúme-
ras omissões, incorrecções e até inverdades 
históricas. Se o autor do documento tivesse 
consultado a colecção do Jornal de Vila Meã, 
nela encontraria abundante informação re-
lativa ao passado histórico desta terra. Que 
o inibiria, por exemplo, de dizer “Tribunal 
de Real” ou “Câmara Municipal de Real”. E 

ficaria a saber que o edifício dos antigos Pa-
ços do Concelho é de 1607. Tal como (muito 
provavelmente) o Pelourinho de Santa Cruz 
de Riba-Tâmega. A data de 1573 (referida no 
texto) é uma mera fantasia: não surge em 
qualquer inscrição epigráfica nem em qual-
quer outro documento histórico. É outra fan-
tasia confundir a antiga Igreja de Ataíde (a tal 
que existia em 1690) com a actual, que fica em 
local distinto. E contrariamente ao que é dito, 
sabe-se o ano da sua inauguração: 1783. 

Um documento desta natureza, que pro-
põe um vasto conjunto de intervenções no 
espaço público, deveria recomendar também 
a classificação de alguns imóveis (referidos e 
não referidos). Falo concretamente (tendo em 
conta apenas o perímetro da área referencia-
da) das Igrejas de S. Pedro e de S. Raimundo, 
da Capela de S. Roque, do Bairro Brasil, da 
chamada “Casa dos Pobres” (Ataíde), da Casa 
de Santa Cruz, que foi projectada pelo notá-
vel arquitecto portuense Marques da Silva, da 
Casa da Boavista, da Casa onde nasceu Agus-
tina Bessa-Luís, da Casa da Botica (onde se 
encontram as raízes paternas de Eça de Quei-
roz), da Casa das Donas e do Cine-Teatro Rai-
mundo Magalhães. Classificá-los como imó-
veis de interesse concelhio é absolutamente 
fundamental para a sua preservação. Mais 
considerações poderiam fazer-se sobre este 
capítulo. Mas, para exemplo, já basta.

Relativamente a outras questões, nomea-

UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE MATOSINHOS VISITOU VILA MEÃ

SOCIEDADE

No dia 26 de Outubro, a AUSM participou 
num “Roteiro Agustiniano”. A chegada a Vila 
Meã ocorreu perto da hora prevista (14,30h), 
estando o Dr. António José Queiroz  à nossa 
espera. Apeámo-nos junto ao edifício dos 
antigos CTT, para um pequeno percurso pe-
destre. Passámos pela Casa de Santa Cruz (ou 
Casa da Viscondessa) e Casa da Botica (em 
ruínas), com destino ao Largo Carlos Freitas, 
também conhecido por Largo do Pelourinho, 
onde, nos antigos Paços do Concelho de Santa 
Cruz de Riba Tâmega, está instalada a Biblio-
teca. Aí tivemos oportunidade de visionar o 
documentário da homenagem prestada por 
Vila Meã a Agustina Bessa-Luís, no dia em 4 
de Janeiro de 2003. 

Seguiu-se a visita à casa onde nasceu 
Agustina Bessa-Luís, infelizmente com o seu 
interior em avançado estado de degradação. 
O seu portal em ferro ostenta a data de 1876 o 
que pode justificar esse estado. Mas são pre-
cisas obras urgentes. 

A tarde avançava e chegou a hora de rumar 
a Travanca, para vermos a Igreja Românica de 
S. Salvador. Como se encontrava fechada (tal 

como o antigo mosteiro), só foi possível ver e 
fotografar o exterior.

Seguidamente, fizemos uma romagem 
ao cemitério, onde, junto ao jazigo da Sibila, 
a Dra. Rosário Lóio, aluna da AUSM, leu um 
texto de Agustina Bessa-Luís. O fim da tarde 
aproximava-se e ainda havia a visita à Quinta 
do Paço em cuja casa viveram os avós da es-
critora Agustina Bessa-Luís e sua tia Amélia 
Teixeira, a famosa Sibila.

Ali teríamos a última lição sobre a escrito-
ra, o merecido lanche e a entrega de lembran-
ças que mais não são que um singelo reconhe-
cimento a quem nos proporcionou uma tarde 
inesquecível. 

Por fim, eram já 19 horas, a Presidente da 
AUSM, Dr.ª Olga Maria Esteves, agradeceu ao 
Dr. António José Queiroz, nosso guia, e aos 
simpáticos anfitriões da Quinta do Paço, o 
magnífico convívio proporcionado aos alunos 
da Universidade Sénior de Matosinhos.  

CARLOS VINHAL (AUSM - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDA-
DE SÉNIOR DE MATOSINHOS)

Depois da sessão de informação realizada em 
julho deste ano, a Associação Empresarial de 
Vila Meã efetuou várias visitas aos comer-
ciantes em Amarante para apresentar esta 
nova plataforma de promoção do comércio 
local, a Linha do Comércio.

A Linha do Comércio tem como objetivo 
potenciar oportunidades de negócio, divul-
gar produtos e serviços das empresas locais. 
Simultaneamente, esta plataforma preten-
de possibilitar o desenvolvimento de ações 
concertadas de promoção e dinamização de 
eventos. Com esta presença virtual coletiva 
espera-se que haja um reforço da capacidade 
de cooperação entre os empresários locais. O 
Nome Linha é associado ao Comboio, meio 

LINHA DO COMÉRCIO LANÇA 
PRIMEIRO FOLHETO PROMOCIONAL 
DO COMÉRCIO DE AMARANTE

ECONOMIA

de essencial importância para ligar gentes e 
terras. É com este carácter agregador que pre-
tendemos ligar o comércio e divulgá-lo daqui 
para o Mundo.

Assim, nesta edição segue o nosso primei-
ro folheto com um comerciante local de Vila 
Meã, mas esperamos na próxima edição ter 
muitos mais e assim ajudar a melhorar a di-
vulgação de produtos disponibilizados pelos 
nossos comerciantes de Amarante.

Para mais informações ligue para:
255735050 - geral@aevilamea.pt – AEVM
914322494 - daniel.ribeiro.aevm@

outlook.pt – Daniel Ribeiro
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Está já em vigor o Código Fiscal do Investimen-
to em Amarante, construído com o objetivo de 
apoiar investimentos de empresas considera-
dos de interesse municipal. Os projetos assim 
classificados beneficiam de incentivos fiscais, 
bem como de acesso a um regime especial de 
prioridade no procedimento administrativo. 
De acordo com o documento, os benefícios 
fiscais consistem na isenção total ou parcial 
dos impostos cuja receita pertença ao Muni-
cípio – IMI, IMT e Derrama -, o mesmo acon-
tecendo com as taxas e outras receitas muni-
cipais decorrentes da aprovação de operações 
urbanísticas.

O Código Fiscal do Investimento define, 
em pormenor, as condições gerais de acesso 
e requisitos a que devem obedecer as empre-
sas que se candidatarem aos apoios definidos, 
sendo a sua concessão formalizada através de 
Contrato de Investimento a celebrar entre o 
Município de Amarante e o beneficiário dos 
incentivos. Para informações complemen-
tares deve ser contactada a InvestAmarante, 
através do endereço investamarante@cm-

-amarante.pt.
Este novo instrumento de apoio ao in-

vestimento define que o incentivo a conce-
der será proporcional ao impacto socioeco-
nómico do projeto, medido em termos do 
número de postos de trabalho a criar, da 
percentagem desses postos de trabalho com 
qualificação superior, do montante de inves-
timento total, do tempo de implementação, 
havendo ainda a valorização da localização 
da sede da empresa em Amarante, da exis-
tência de patentes associadas ao investimen-
to e, também, no caso de os promotores terem 
menos de 35 anos, majorando-se assim o em-
preendedorismo e investimento jovem.

Com a entrada em vigor do Código Fiscal 
do Investimento, Amarante posiciona-se na 
vanguarda dos instrumentos de incentivo 
fiscal ao investimento, criando-se condições 
vantajosas de competitividade para empresas 
que tenham planos de crescimento e criação 
de emprego no concelho.

CM AMARANTE

No passado dia 18 de Outubro, completou 101 
anos o senhor António de Matos Cerqueira, 
popularmente conhecido por Tónio da Eva.

Quem afirma que a longevidade é pro-
porcionada pela boa vida que a pessoa leva, é 
contrariado pelo Tónio da Eva, senão veja-se; 
Filho de mãe solteira, sem meios suficientes 
para lhe dar uma vida razoável, viu-se, mui-
to novo, obrigado a trabalhar, por conta de 
outros, começando por ser serrador e depois 
serralheiro, ofício que, mais tarde, passou a 
exercer por conta própria, até que, por não ver 
o seu trabalho remunerado condignamente, 
migrou para a indústria da canalização, com 
a qual atingiu a reforma. E foi assim que con-
seguiu criar sete filhos, sem os sujeitar a ne-
cessidades de maior.

Nasceu a 18 de Outubro de 1918, tendo 

De forma original, e num trabalho de parce-
ria/colaboração, o Stay to Talk- Instituto de 
Imersão Cultural e a Rota do Românico pro-
puseram-se organizar uma Experiência Cul-
tural e Literária, unindo o património mate-
rial edificado ao património imaterial que é a 
nossa língua e os nossos escritores.

Neste sentido, através da inconfundível 
escrita da Agustina Bessa-Luís (1922-2019), 
lançaram o convite a todos os que quisessem 
conhecer os lugares de Agustina, ou melhor, 
o museu de Agustina, tal como afirma Móni-
ca Baldaque, na Revista Expresso, em 2018:

“Não haverá uma casa-museu Agustina, 
porque são-no todas aquelas por onde passou, 
onde viveu e das quais ficou a memória nas 
obras.”

Apesar do clima que se fez sentir nes-
se dia, as abundantes águas não demo-
veram a vontade de experimentar esta 
proposta literária. Assim, a experiência 
iniciou-se em Lousada no Centro de Inter-
pretação da Rota do Românico, no sentido 
de se familiarizarem com o património edi-
ficado e, simultaneamente, de se situarem 
geograficamente na região.

Mais tarde, o momento de fusão entre a 
História e Literatura aconteceu no Mosteiro 
de Travanca - na “sala de receber”de Agusti-
na Bessa-Luís e, na voz de quem se volunta-
riou, ouvimos as palavras de Agustina Bessa-

-Luís sobre o mosteiro e sobre a respetiva pia 
batismal.

Depois de um almoço tradicional, acresci-
do de uma sobremesa literária, ouvimos pala-
vras de Agustina sobre Vila Meã e Travanca e 
as várias razões que a levam a escrever sobre 
terras amarantinas. Levados por duas obras 
de Agustina como “A Sibila” e “O Mosteiro” 
fomos recebidos na Casa da Vessada/Casa 
das Teixeiras e ficamos a conhecer algumas 
curiosidades que Agustina fez questão de re-
gistar em sua Obra, através de Germa ou de 
Belchior! Na eira da Casa da Dona Maria, foi 
revelado o SEGREDO à família dos continua-
dores de Agustina e respetivamente gerada 
por esta iniciativa.

Por fim, fomos convidados a visitar uma 
quinta de vinho verde, a sentir e experimen-
tar este néctar do Norte, cuja história é galar-
doada por referências literárias de algumas 
personagens agarradas por Agustina e que 
também inspiraram outros escritores de re-
ferência nacional – como é o caso de Camilo 
Castelo Branco, que também sabia/adivinha-
va o SEGREDO.

Este foi um dia, cujo tempo convidava ao 
reconforto da nossa casa. No entanto, quis 
este grupo, através da descrição de Agustina 
Bessa-Luís, experimentar os espaços de vá-
rias casas, de lugares e/ou de uma comunida-
de. Foi assumido em Amarante, por todos os 
participantes, guardarem o SEGREDO, pois 
como refere Agustina Bessa-Luís, a “Histó-
ria é uma ficção controlada.”

CAROLINA MENDES, STAY TO TALK INSTITUTO

AMARANTE: EMPRESAS 
JÁ PODEM CANDIDATAR-
SE A INCENTIVOS
AO INVESTIMENTO

ROTEIRO LITERÁRIO 
AGUSTINA PROMOVIDO 
POR STAY TO TALK E 
ROTA DO ROMÂNICO

EMPRESAS CULTURA

ALFA PENDULAR E INTERCIDADES
COM DESCONTOS ATÉ 80%

SOCIEDADE

A partir de 15 de outubro, os comboios Alfa 
Pendular e Intercidades da CP-Comboios de 
Portugal vão ter disponíveis 10.300 viagens 
com descontos até 80%.

Os bilhetes disponíveis nesta nova cam-
panha são válidos para viagens a realizar en-
tre 24 de outubro e 19 de dezembro, e podem 
ser comprados com a antecedência mínima de 
10 dias relativamente à data da viagem.

A partir de 15 de outubro
• 10.300 viagens Alfa Pendular e Inter-

cidades com 80% de desconto.
• Descontos válidos para 86 destinos
• Mais de 3.500 lugares entre Lisboa e 

Porto a partir de 5 euros

Estão abrangidos os 86 destinos dos comboios 
Alfa Pendular e Intercidades, com preços a 
partir de:

2,50€ para ligações entre Lisboa e Évora
3,00€ para ligações entre Lisboa e Beja
4,00€ para ligações entre Lisboa e as cida-

des de Coimbra ou Covilhã
4,50€ para ligações entre Lisboa e as cida-

des de Aveiro, Faro ou Guarda
5,00€ para ligações entre Lisboa e Porto
5,50€ para ligações entre Lisboa e as cida-

des de Braga ou Guimarães
Por semana são colocados à venda mais de 

1.200 lugares no âmbito desta campanha, das 
quais 465 são viagens entre Lisboa e Porto.

Desde 2013, a empresa tem promovido várias 
campanhas desta natureza que têm registado 
uma grande recetividade do mercado e con-
tribuído para o aumento da procura dos ser-
viços de longo curso, da ordem dos 37%, entre 
2013 e 2018.

CP-COMBOIOS DE PORTUGAL

ANTÓNIO DA EVA FEZ 101 ANOS

SOCIEDADE

completado os 100 anos no ano passado, altu-
ra em que teve uma comemoração condigna, 
e, porque que já tinha sido jogador do Atlético 
de Vila Meã, por volta de 1940, teve direito a 
uma ida ao centro do Estádio Municipal para 
dar um pontapé de saída, seguindo-se um 

“porco de churrasco e bailarico, tendo o home-
nageado dançado toda a tarde.

A comemoração deste ano não teve o mes-
mo ambiente, porque foi celebrado no Centro 
de Dia da Paróquia de Real com a presença do 
canal televisivo CM que a transmitiu no pró-
prio dia, na presença dos familiares.

Agora, não pode repetir a proeza, porque 
as suas pernas já se negam a aguentar tais 
apetites.

Ao Tónio da Eva o Jornal de Vila Meã dá os 
parabéns pelos 101.
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O Comando Territorial do Porto, através do 
Destacamento Territorial de Amarante, no 
dia 6 de novembro, efetuou uma entrega de 
bens alimentares à Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Amarante, para 
serem distribuídas pelas famílias carenciadas 
do concelho de Amarante.

No âmbito das comemorações do Dia do 
Comando Territorial do Porto, foi realizada 
uma angariação de bens alimentares pelos 
militares pertencentes a esse Comando e pe-
los alunos que participaram no “Peddy Paper”, 
no dia 8 de outubro, na cidade de Amarante.

Neste ato simbólico estiveram presentes 
o 2º Comandante do Comando Territorial do 
Porto, a Vereadora de Ação Social do Muni-
cípio de Amarante e uma representante da 
CPCJ Amarante.

Os bens irão ser agora entregues a pessoas 
desfavorecidas, dando continuidade ao apoio 
que a Guarda efetua junto das famílias sina-
lizadas.

GNR PORTO

BENS ALIMENTARES 
ENTREGUES PELA GNR
À CPCJ DE AMARANTE

SOCIEDADE

PUB

I FESTIVAL DE PERCUSSÃO
DE AMARANTE QUER CRIAR “PONTES”

CULTURA

“Queremos fazer pontes entre a cultura musical 
brasileira e a portuguesa, mas queremos, so-
bretudo, fazer pontes entre alunos, professores 
e todos os amantes da Percussão, uma espécie 
de um novo mundo, dentro do vasto mundo da 
Música” – é assim que Tiago Ferreira, diretor 
artístico descreve, em poucas palavras, o pri-
meiro Festival de Percussão de Amarante. Um 
evento organizado pelo CCA – Centro Cultu-
ral de Amarante Maria Amélia Laranjeira que 
quer trazer até à princesa do Tâmega alunos de 
Escolas de Música de todo o país, apresentando, 
para tal, um cartaz com artistas do outro lado 
do Atlântico. É o caso de Leandro Lui, percus-
sionista orquestral, clássico, erudito e bate-
rista. Lançou um conjunto de três livros e vai 
apresentá-los em Amarante. Haverá ainda es-
paço para estreia internacional de obras, como 
é o caso do Concerto com “Pocket Duo + Hélvio 
Mendes”, logo no dia de estreia do Festival.

No total, serão três dias dedicados à Per-
cussão, promovendo a partilha de conheci-
mento através de profissionais do ramo da 
percussão e, ainda, a troca de experiências en-
tre alunos de diferentes Escolas de Música do 
país, através de workshops, oficinas, apresen-
tações e concertos. A Academia de Música de 
Cantanhede e a Academia de Música de Vilar 
de Paraíso estarão em destaque num encontro 
onde haverá ainda oportunidade para explorar 
o “Atelier Musical de Loop Station” com o La-
boratório de Investigação da Universidade de 
Aveiro.

“Transportar musicalmente o público para 
diferentes partes do globo” é um dos principais 
propósitos deste Festival que, apesar de estar 
ainda a lançar-se, aposta já em grandes nomes, 
sempre a pensar em oferecer a melhor oportu-
nidade possível aos alunos. 

Ao longo dos três dias de Festival e “a avaliar 
pelas inscrições que já temos vindo a receber”, 
estima-se que várias dezenas de alunos e pro-
fessores rumem a Amarante.

Recorde-se que o CCA promove há 5 anos 
consecutivos o Festival Internacional de Gui-
tarra de Amarante e por isso, a aposta agora 
passa pela “diversificação, mostrando aos alu-
nos diferentes escolhas e diferentes realidades 
musicais”, menciona Taí Laranjeira, diretor 
executivo do CCA. “Com muito gosto e empe-
nho decidimos organizar mais um Festival que 
esperamos, se revele um projeto vencedor”. 

As inscrições estão abertas até 15 de no-
vembro. Por cada dia do Festival (27, 28 ou 29 
de Novembro), cada interessado deverá contri-
buir com o valor de 10€ (inclui a Masterclasse e 
Concerto). Quem preferir participar nos 3 dias 
do Festival, deverá contribuir com o valor de 
20€. Cada concerto custará 2€.

Programa:
27 de novembro
14h00-15h00 - Apresentação do Livro “Dia-

letos, dez duetos para duo de baterias sobre o 
Imaginário Rítmico Brasileiro” com Leandro Lui

15H30-16h00 - Apresentação do Ensemble 
de Percussão da Academia de Música de Can-
tanhede

16h30-19h00 - Masterclasse de Percussão 
Orquestral / Bateria com Leandro Lui (Percus-
sionista da Orquestra Sinfónica de Santo André)

21h30-22h30 - Concerto com “Pocket Duo 
+ Hélvio Mendes” 

Fagote: José Martinho; Percussão: Tiago 
Ferreira e Hélvio Mendes

28 de novembro 
14h00-15h30 - Masterclasse de “Xilofone” 

com Hélvio Mendes (Doutorando em Música 
pela Universidade de Aveiro)

16h00-19h00 - Masterclasse “A Bateria da 
Escola de Samba” com Rafael y Castro (Prof. 
Percussão do Projeto Guri; Doutorando na 
Universidade Estadual Paulista - UNESP)

21h30-22h30 - Concerto com “Atlantic 
Percussion Group”  

Percussão: José Afonso e Tomás Rosa

29 de novembro 
14h00-18h00 - “Atelier Musical de Loop 

Station” com o Laboratório de Investigação da 
Universidade de Aveiro (aberto a todos instru-
mentos)

18h30-19h00 - Apresentação do “Atelier 
Musical de Loop Station” – UNIVERSIDADE 
DE AVEIRO - INET

21h30-22h30 - Concerto com “Grupo de 
Percussão da Academia de Música de Vilar de 
Paraíso”
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PUB

COACHING

JOSÉ CASTRO
COACH

“profundas” que a equipa de vendedores.  A 
reclamação é pois um ato não entusiasmante 
para quem a recebe e muito menos para quem 
reclama. Se o cliente ainda não foi perdido (a 
maioria nem reclama, simplesmente recorre à 
concorrência!) é na excelência da atuação des-
te profissional no ato da reclamação que per-
mitirá que o cliente possa continuar a ser fiel. 
O desafio que uma reclamação exige, deveria 
ser motivo de entusiasmo, enquanto oportu-
nidade do profissional para demonstrar um 
conjunto de habilidades superiores e sentir-se 
peça fundamental (e última) na reconquista 
do cliente! Na realidade, manter a fidelidade 
de um cliente é tanto ou mais importante que 
conseguir novos clientes.

Nesse sentido, seria interessante averiguar 
como a “equipa que gere as reclamações” dá 
saída às seguintes questões:

Qual a linguagem corporal, emoções e 

pensamentos com que recebe o cliente insa-
tisfeito?

De que forma solicita e escuta os detalhes 
da reclamação?

Como reage a um insulto por parte do 
cliente?

Que humildade demonstra na sua intera-
ção?

Como reconhece o problema apresentado?
Que soluções tem a apresentar para “re-

converter” totalmente o cliente?
De que forma o problema apresentado é 

analisado e eliminado da lista de reclamações?
 (…)
Através da Prática do Coaching Organiza-

cional a resposta a estas e outras questões pos-
sibilitarão uma superior fidelização dos clien-
tes proporcionando assim um passa-palavra 
positiva gerador de novos clientes e melhores 
resultados económicos.

No último artigo realçava a importância do 
Coaching para a aquisição e desenvolvimento 
de competências fundamentais na “arte” de 
vender, antecipando as necessidades do cliente 
e satisfazendo os seus desejos. O início de uma 

potencial venda é entusiasmante, quer para 
o vendedor, que perante um “alegado cliente” 
está “crente” que vai conseguir a venda, quer 
para o “alegado cliente,” ao ver o produto ou 
serviço que tanto deseja a “um passo” de ser 
seu!   Quando a venda se concretiza e satisfaz 
plenamente o cliente, este, através do passa-

-palavra positiva, é pois o melhor “agente” pu-
blicitário desse produto ou serviço, assim como 
do estabelecimento onde o adquiriu. Mas nem 
sempre o processo flui de forma tão “perfei-
ta”. Um cliente insatisfeito, profundamente 
desagrado com o atendimento, produto ou 
serviço, através da sua passa-palavra negativa 
(ou reação escrita nas redes sociais) é pois um 

“vírus” que vai denegrir a imagem da empresa! 
Assim, a necessidade de existir uma equipa de 
profissionais para gerir as reclamações na sua 
organização é fundamental. Esta equipa tem 
de possuir competências distintas ou mais 

B. V. DE VILA MEÃ
DOARAM AMBULÂNCIA A HOSPITAL NA GUINÉ-BISSAU

SOCIEDADE

Os Bombeiros Voluntários Vila Meã tiveram 
a nobre atitude de doar uma ambulância ao 
Hospital Pediátrico de Bor, na Guiné Bissau.

O pedido foi feito pelo Sr. Padre Almiro, 
agora responsável por esta viatura, no senti-
do de continuar a sua missão: salvar vidas. Os 
Bombeiros Voluntários de Vila Meã de ime-
diato se prontificaram a doar a viatura para 
prestar socorro.

Apesar do bom estado em que se encontra, já 
não se encontrava dentro das normas da le-
gislação portuguesa, por isso era considerada 
desatualizada. Está agora num lugar em que 
poderá fazer toda a diferença.

Esta é uma atitude que, certamente, não 
será esquecida pelo Sr. Padre Almiro.
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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

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%

Café Belos Ares
Café Moderna 2

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

ATIVIDADES | NOVEMBRO

• DIA 16 .MAGUSTO S. MARTINHO
  JOVENS LUZ DA VIDA E FREGUESIA DE TRAVANCA
 Mosteiro de Travanca | 19h30

• DIA 16 E 30 .NARRATIVA DO FADO
  JUNTA DE FREGUESIA VILA MEÃ E STAY TO TALK
 Casa das lapas | 20h30

• DIA 23 .CONCERTO ORQUESTRA DO NORTE
  CM AMARANTE
 Igreja São Gonçalo | 22h00

• DIA 27 A 29 .I FESTIVAL DE PERCUSSÃO DE AMARANTE
  CCA - CENTRO CULTURAL DE AMARANTE
 Rua nova nº112 4600-093 Amarante | 14h00 e 22h00

A.C. VILA MEÃ NOVEMBRO

SENIORES
DIVISÃO DE ELITE - SERIE 2

JUNIORES

JUVENIS

INICIADOS

MASTERS

05/10/2019

F.C. TIRSENSE 0-0 A.C. VILA MEÃ

13/10/2019

A.C. VILA MEÃ 2-2 C.D. S. PEDRO COVA

20/10/2019

C.R.P. BARROSAS 2-1 A.C. VILA MEÃ

27/10/2019

A.C. VILA MEÃ 2-1 G.C.D. VILA CAÍZ

12/10/2019

A.C. VILA MEÃ 2-3 C.C.R. RAIMONDA

19/10/2019

C.D. ÁGUIAS EIRIZ 4-0 A.C. VILA MEÃ

13/10/2019

A.D. FREIXO CIMA 1-1 A.C. VILA MEÃ

20/10/2019

A.C. VILA MEÃ 3-1 F.C. LAGARES

27/10/2019

A.C. VILA MEÃ 2-0 A.D. VÁRZEA F.C.

13/10/2019

A.C. VILA MEÃ 2-2 I.S.C. SOBREIRENSE

20/10/2019

A.D. VÁRZEA F.C. 2-8 A.C. VILA MEÃ

27/10/2019

A.C. VILA MEÃ 4-4 AMARANTE F.C.

13/10/2019

A.C. VILA MEÃ 3-5 CUSTÓIAS F.C.

20/10/2019

S.C. VILAR PINHEIRO 0-3 A.C. VILA MEÃ

DESPORTO
RESULTADOS

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA 
DE VILA MEÃ, REPRESENTADA 
POR DIOGO RODRIGUES NO 
CAMPEONATO DAS PROFISSÕES

SOCIEDADE

A Associação de Beneficência de Vila Meã acolhe, nas instala-
ções do  Centro Cívico Raimundo Magalhães, o Curso de Cozi-
nha/Pastelaria, nível 4, promovido pela

Orientaris, que pela primeira vez abraçou o desafio de par-
ticipar no Campeonato das Profissões.

Os Campeonatos visam aferir a eficácia da formação pro-
fissional e, simultaneamente, induzir fatores de crescente 
qualidade, inovação e criatividade nos processos de ensino-

-aprendizagem. Habitualmente, têm lugar de 2 em 2 anos e 
reúnem os classificados com as melhores pontuações nas fases 
de pré-seleção, que disputam entre si o título de campeão na-
cional em cada profissão.

No âmbito deste processo, este ano participaram 190 en-
tidades inscritas, integrando 1199 jovens, das quais 134 estão 
apuradas para a fase regional ou diretamente para a fase na-
cional, no âmbito das 44 profissões a concurso.

A fase de pré-seleção do Campeonato das Profissões teve 
lugar no passado dia 01 de Outubro e o jovem Diogo Rodrigues 
passou com distinção este desafio e foi convocado para repre-
sentar o Curso de Cozinha/Pastelaria, nível 4 na fase regional 
em Lamego, nos próximos dias 19, 20 e 21 de Novembro.

Acreditamos que o grupo de jovens formandos de Cozinha/
Pastelaria e Vila Meã estarão bem representados e esperamos 
que esta experiência dê frutos e lugar a muita aprendizagem.
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