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Escrever exige ponderação e antecipação. Porque estamos em junho, gostaria de recordar a morte do 
grande Camões que aconteceu há 440 anos (10 de junho de 1580), e o facto de a História estar a reparar, 
felizmente, a ingratidão de que foi alvo no tempo em que viveu, homenageando-o com O Dia de Portu-
gal; gostaria de recordar também o nascimento de outro mestre da literatura nacional e internacional, 
Fernando Pessoa (13 de junho de 1888), e por muito que dissesse muito ficaria ainda por dizer, pois foi o 
criador de múltiplas individualidades (deu vida a mais de uma centena de heterónimos); ou gostaria – e 
este é um dos meus temas mais queridos - de falar sobre o dia Mundial da Criança que se festejou no dia 1 
de junho e de como é gratificante poder dialogar, através das histórias, com um público tão singular e ge-
nuíno, poder conduzi-lo para o mundo da magia, onde palavras como escravização, racismo, ingratidão, 
injustiça, guerra, podem ser facilmente banidas apenas porque não fazem parte da sua essência; porém, 
os acontecimentos precipitaram-se e como ultimamente temos assistido à vandalização ou vendalização 
(fenómeno de tapar com venda, arrisco o neologismo) de direitos inalienáveis, considerei que era opor-
tuno reproduzir aqui os primeiros 5 artigos da Carta dos Direitos Humanos. Mais do que as palavras, são 
os atos que dignificam a Humanidade. Como dizia Padre António Vieira, no seu Sermão da Sexagésima 

“Palavras sem obras são tiros sem balas: atroam mas não ferem”.

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de 
falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para que 
o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;
Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos funda-
mentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida 
dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organiza-
ção das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais;

Considerando que uma conceção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar 
plena satisfação a tal compromisso:

A Assembleia Geral
Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a atingir por 

todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a 
constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses 
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados 
membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.

Artigo 1.º
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Artigo 2.º

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Decla-
ração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional 
do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, 
autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
Artigo 3.º

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4.º

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidos.
Artigo 5.º 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
(…)

Será que basta derrubar uma estátua para destruir um paradigma, um preconceito?
Uma estátua demora dias a construir; um preconceito persiste durante séculos; o processo de mudança 
deve ter início na consciência de cada um. 
É a consciência e não a inteligência que nos torna humanos.  

Professora
Cidália Fernandes
“Palavras sem obras são tiros 
sem balas: atroam mas não 
ferem”, Padre António Vieira

EDITORIAL

PRAIA FLUVIAL DO ODRES
APTA PARA A ÉPOCA BALNEAR

FEIRA QUINZENAL
DE VILA MEÃ RETOMOU ATIVIDADE

SOCIEDADE

SOCIEDADE

A praia fluvial do Odres, em Vila Meã, já 
se encontra apta para a época balnear, 
desde o dia 5 de junho.

Devido à existência da COVID-19, a 
Junta de Freguesia de Vila Meã, apela a 
que os banhistas e frequentadores do 
Parque de Lazer do Odres, cumpram 
algumas medidas de prevenção como o 
distanciamento social.

A feira quinzenal de Vila Meã, retomou 
no dia 6 de junho, depois de vários me-
ses suspensa, devido à COVID-19.

Aos feirantes e aos consumidores, é 
solicitado que respeitem as novas regras, 
recomendadas pela DGS (Direção-Geral 
da Saúde):

• Uso de máscara ou viseira e luvas, 
obrigatório para feirantes e consu-
midores;

• Atendimento realizado de forma 
organizada, cumprindo as normas 
de distanciamento e limitado a um 
consumidor de cada vez, por ven-
dedor;

Foi reduzido o número de guarda-sóis 
colocados no verão de 2019 e a distância 
entre estes adereços é agora de 5 metros.

Lino Macedo, Presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Meã, apela a que 
frequentem este espaço e desfrutem de 
momentos em lazer, respeitando as me-
didas solicitadas, para o bem de todos.

• Os produtos apenas devem ser ma-
nuseados pelos feirantes;

• Os feirantes devem cumprir os ali-
nhamentos do espaço atribuído;

• Utilização regular de gel desinfe-
tante;

A Junta de Freguesia de Vila Meã, irá 
realizar uma desinfeção do espaço onde 
se realiza a feira quinzenal, hoje dia 5 de 
junho.

Por palavras do presidente da Junta 
de Freguesia, Lino Macedo, foi ainda 
decidido isentar os feirantes, da taxa se-
mestral de 2020, nesta fase mais difícil 
que atravessamos.

MARTA SOUSA

MARTA SOUSA
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AMARANTE ISENTA TAXAS
DE ESPLANADAS
E EXPOSITORES 

MUSEU MUNICIPAL
REABRE AO PÚBLICO
COM ACESSO GRATUITO 
ATÉ 19 DE JUNHO

MUNICÍPIO REFORÇA A OFERTA
DE TRANSPORTE PÚBLICO

EMPRESAS CULTURASOCIEDADE

O Executivo Municipal aprovou esta terça-
-feira, dia 19 de maio, a isenção de taxas de 
ocupação de espaço público para esplana-
das e expositores. Esta medida, insere-se no 
conjunto de iniciativas de apoio ao comércio 
local promovidas pela autarquia, como forma 
de estímulo a um setor altamente fragilizado 
pela pandemia.  

Nesse contexto, até 31 de dezembro es-
tão isentas as taxas relativas à ocupação de 
espaço público para instalação de esplanadas 
e de expositores. Foi também aprovada a de-
volução das taxas respeitantes ao período da 
pandemia, entretanto liquidadas.

O Município de Amarante, de forma a col-
matar as restrições impostas pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 38/2020 de 17 
de abril, que determina a redução de 50% da 
lotação no interior dos estabelecimentos de 
restauração e similares, sempre que possível, 
uma vez garantida a circulação e a segurança, 
permitirá o alargamento das áreas ocupadas 
pelas esplanadas. 

A autarquia está, ainda, a analisar a pos-
sibilidade de instalação de novas esplanadas 
para utilização de estabelecimentos localiza-
dos nas imediações.

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Car-
doso (MMASC) já reabriu ao público, no horá-
rio regular – 9h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30 

– e com acesso gratuito até 19 de junho. 
De forma a cumprir as regras de seguran-

ça exigidas pela Direção-Geral da Saúde, no-
meadamente, a regra de ocupação máxima, a 
entrada está limitada a 15 pessoas em simul-
tâneo, devendo, no caso de visitas em grupo, 
proceder-se, preferencialmente, à marcação 
prévia através do site do Museu - www.ama-
deosouza-cardoso.pt, ou do email mmasc@
cm-amarante.pt. 

As regras e os procedimentos de higieni-
zação e acesso encontram-se devidamente 
afixados na entrada do Museu e nas áreas vi-
sitáveis, destacando-se o uso obrigatório de 
máscara ou viseira, a correta higienização das 
mãos à entrada e saída das instalações, bem 
como o cumprimento do distanciamento físi-
co e das regras de etiqueta respiratória.

Também a loja do MMASC está aberta ao 
público, devendo, sempre que possível, privi-
legiar-se o pagamento de artigo/s pelo mul-
tibanco. 

Em tempo de pandemia, o Município de Ama-
rante tem vindo a articular com os operado-
res a oferta de serviços, com vista a assegurar 
soluções de transporte público e garantir as 
deslocações essenciais - ainda que tal repre-
sente, inevitavelmente, um avultado esforço 
financeiro por parte da autarquia. 

Assim, desde 18 de maio, e considerando 
a necessidade de ajustar a oferta, também, ao 
transporte dos alunos do 11.º e 12.º anos, es-
tão definidos serviços adequados ao tempo de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensi-
no do concelho - com horários de manhã e à 
hora de almoço, sendo garantido, ainda, um 
horário ao final da tarde em parte das linhas 
operadas pela Rodonorte e pela Valpi. 

Foi, também, reativado o serviço na ma-
lha urbana, nas linhas VIA, em três horários: 
de manhã, à hora de almoço e ao final da tarde.

É de salientar que estes serviços de trans-
porte não se destinam exclusivamente ao 
transporte de alunos, estando disponíveis 
para toda a população.

Para assegurar o transporte dos alunos 

que utilizam as linhas intermunicipais, cuja 
gestão compete à CIM-TS, como são os casos 
das ligações Marco-Amarante e Baião-Ama-
rante, a Câmara de Amarante recorreu a um 
prestador de serviços, já que as circulações 
naquelas linhas foram totalmente suspensas.

Recorde-se que, na sequência da pande-
mia e da suspensão da circulação nas linhas 
regulares, o Município de Amarante havia im-
plementado, a 1 de abril, o transporte público 
flexível, que manteve em funcionamento até 
ao dia 15 de maio no regime de transporte a 
pedido, sem custos para o utilizador.

Durante este período manteve-se em fun-
cionamento a linha dedicada de ligação ao 
transporte ferroviário, Amarante (centro)-Vi-
la Meã (estação). Esta ligação, que sofreu um 
ajustamento nos horários durante o mês de 
abril, já retomou os horários anteriormente 
disponibilizados.

Para o esclarecimento de dúvidas, reporte 
de necessidades de transporte e avaliação das 
possibilidades de ajustes, deve ser enviado um 
e-mail para mobilidade@cm-amarante.pt. 

FOTO: CM AMARANTEFOTO: CM AMARANTE
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OFICINA DE ARQUITETURA E DESIGN VILAMEANENSE
FOI DISTINGUIDA INTERNACIONALMENTE

ENTREVISTA

A oficina de arquitetura e design stu.dere, sedia-
da em Vila Meã, foi duplamente distinguida com 
o prestigiado prémio Muse Design Awards 2020, 
como destacou o Jornal de Vila Meã, na edição 
anterior. 

O Jornal de Vila Meã esteve à conversa com o 
arquiteto Ulisses Costa, responsável pela criação 
desta oficina, que viu dois dos seus projetos serem 
distinguidos. 

Jornal de Vila Meã - Como descreve o senti-
mento, ao saber que a Oficina de Arquitetura 
e Design tinha sido duplamente distinguida 
com este prémio internacional? 

Ulisses Costa - O projeto stu.dere nasceu 
da vontade de criar um espaço de destaque 
na região, que refletisse no seu trabalho os 
ideais da equipa e os valores que acredita ser 
essenciais para responder aos desafios de cada 
cliente. Ao concorrer a este tipo de prémios, 
assumimos à partida que consideramos que 
desenvolvemos um bom trabalho e que este 
poderia ser reconhecido. No entanto, não dei-
xamos de ficar um pouco surpreendidos quan-
do recebemos a notícia. É sempre com muita 
satisfação que vemos o nosso esforço e empe-
nho colocado em cada desafio proposto por um 
cliente. Ser reconhecido depois de avaliado por 
um júri composto por mais de 13 profissionais 
da área de 8 nacionalidades distintas.

JVM - Os dois espaços que receberam a distin-
ção apresentam características que os clientes 
procuram cada vez mais? 

UC - Os projetos premiados são de catego-
rias distintas e, por conseguinte, com progra-
mas completamente diferentes; consideramos 
que em ambos os projetos imperam a harmo-
nia e até mesmo a simplicidade dos espaços 
com atenção ao detalhe e ao pormenor. A todos 
os clientes que nos procuram, tentamos res-
ponder com profissionalismo, transparência, 
competência profissional e qualidade. Aliado 
a estes valores, procuramos que cada cliente 
se identifique com o projecto, atribuindo-lhe 
uma identidade própria.

JVM - Procura sempre que cada projeto que 
executa seja diferenciador? 

UC - Encaramos todos os nossos projetos 
como um desafio em que o resultado final não 
traduz apenas a resolução de um problema 
particular, mas tem em conta também as ca-
racterísticas do contexto em que está inserido. 
Partimos sempre de uma tábua rasa, sempre 
com conceitos definidos ou linhas orientado-
ras demasiadamente marcadas que poderiam, 
de certa forma, limitar a nossa liberdade de 
criar. Todos os nossos clientes são diferentes, 
com dinâmicas de lugar diferentes e, por isso, 
só poderia resultar arquitetura diferente. O 
que podemos garantir que estará sempre pre-

sente no nosso trabalho é o profissionalismo 
e rigor com que encaramos cada desafio e, so-
bretudo, a vontade de criar uma arquitetura di-
ferenciada, tendo em conta as particularidades 
de cada cliente.

JVM - Acredita que este prémio deu ainda 
mais projeção à Oficina de Arquitetura, que 
iniciou em 2016? 

UC - Sim, de facto constatamos que os pré-
mios foram importantes para uma projeção a 
nível internacional, no sentido em que vimos 
os dois projectos e o nome da stu.dere serem 
divulgados em inúmeras publicações de revis-
tas e plataformas da área, em diversos países 
de todos os continentes. Acreditamos, até, ser 
mais difícil a projeção e reconhecimento a ní-
vel local, por se tratar de um meio pequeno e 
não muito familiarizado com determinados 
aspetos da área.

JVM - Gostaria de acrescentar algo mais, que 
considere relevante?

UC - Gostava de agradecer à equipa do Jor-
nal de Vila Meã que, desta forma, ajudou a di-
vulgar o trabalho que temos vindo a desenvol-
ver e pelo apoio que tem prestado às empresas 
da região e dinamização do negócio local.

MARTA SOUSA

FOTO: IVO TAVARES STUDIOFOTO: IVO TAVARES STUDIO
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VIAJAR COM LUÍS DE CAMÕES
Professora

e Escritora Cidália Fernandes

SANTO ANTÓNIO,
DE FERNANDO PESSOA

Professora
e Escritora Cidália Fernandes
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MUNICÍPIO
APROVOU REFORÇO
DE MEDIDAS DE APOIO
À ECONOMIA LOCAL 

SOCIEDADE

O Executivo Municipal de Amarante deliberou, 
no âmbito do Código Fiscal do Investimento, 
aplicar uma majoração de 20 por cento à classi-
ficação final dos projetos de investimento.

O objetivo, inserido numa política de apoio 
à economia local, é promover a competitivida-
de de Amarante enquanto localização para in-
vestimentos no momento atual, caraterizado 
por maior incerteza e risco, procurando, assim, 
reduzir a tendência de adiamento de investi-
mentos.

Esta medida aplicar-se-á a todos os proje-
tos cujo contrato de investimento entre a en-
tidade investidora e o Município de Amarante 
seja celebrado em 2020 e 2021 - com efeitos 
práticos sobre taxas e licenças administrativas 
e sobre impostos municipais, por um período 
de 5 anos.

Recorde-se que no âmbito do Código Fiscal 
ao Investimento do Município de Amarante, 
promotores de projetos de investimento po-
dem receber os referidos benefícios por parte 
da autarquia, que serão proporcionais a fatores 
como o número de novos empregos a criar, a 
sua qualificação, o montante total de inves-
timento, localização da sede da empresa em 
Amarante, entre outros fatores.

Os interessados neste instrumento de 
apoio a novos investimentos devem contactar 
o Município de Amarante, através da Inves-
tAmarante, pelo email investamarante@cm-

-amarante.pt.  
Na mesma reunião foi, ainda, deliberado 

reduzir em 50% o valor das rendas até 31 de 
dezembro, na sequência de ocupação por par-
ticulares de imóveis ou para desenvolvimento 
de atividades comerciais, bem como, a isenção 
de taxas de ocupação de espaço público espla-
nadas e expositores.

O QUE FAZER
SE NÃO CONSEGUIR 
PAGAR DÍVIDAS

SOCIEDADE

No quadro de Pandemia provocada pelo CO-
VID-19, muitos consumidores e suas famílias 
ficaram com o seu rendimento reduzido, nal-
guns casos drasticamente, devido a situações 
de lay-off, desemprego ou quebra de ativida-
de, deixando de conseguir pagar os seus em-
préstimos.

O que fazer?
Muitas vezes o consumidor, insistente-

mente pressionado para pagar, acaba, não ra-
ras vezes, por aceitar uma renegociação mal 
feita, que mais tarde também não conseguirá 
cumprir. Será uma solução a evitar.

Face à perspetiva de incumprimento e 
demonstrando boa-fé, o primeiro passo a dar 
será o de procurar uma solução conjunta, no 
novo quadro orçamental.

Ao tomar consciência do risco de incum-
primento o credor deverá dar início a um pro-
cedimento legal, o Plano de Ação para o Risco 
de Incumprimento e propor ao devedor um 
plano de pagamento que se ajuste às circuns-
tâncias que vivência. Se já houver incumpri-
mento deverá proceder à abertura do Proce-
dimento Extrajudicial de Regularização de 
Situações de Incumprimento, não podendo o 
credor, desde logo, avançar para via judicial.

O incumprimento contratual acarretará 
um registo negativo no Mapa de Responsa-
bilidades de Crédito do Banco de Portugal, 
passando a ser considerado cliente de risco 
e incorrendo ainda em comissões de atraso e 
juros de mora.

Finalmente poderá também sofrer de co-
brança extrajudicial através de entidade de 
recuperação de créditos e depois coerciva, via 
judicial, ficando sujeito a penhoras de rendi-
mentos e património.

O que deve evitar
Deve evitar ofertas milagrosas de crédito 

fácil. Não ceda também à tentação de pedir 
dinheiro a agiotas, que costumam fazer uso 
de meios ilegais para cobrar os juros exorbi-
tantes que aplicam.

Onde pode pedir ajuda
Procure o Gabinete de Proteção Financei-

ra da DECO, que poderá ajudar na mediação 
com os credores e a procurar o equilíbrio das 
suas finanças pessoais, ou na informação e 
orientação económica sobre os créditos.

DECO

CM AMARANTE

CÂMARA AVANÇA
COM REQUALIFICAÇÃO
DA AVENIDA ALEXANDRE HERCULANO 

SOCIEDADE

As obras de requalificação da Avenida Ale-
xandre Herculano, entre o largo do Arquinho 
e o Complexo Desportivo da Costa Grande, 
iniciaram esta segunda-feira, dia 15 de junho, 
com um prazo de execução de 180 dias.

Para assinalar o arranque desta obra, há 
muito reivindicada, o presidente da Câma-
ra Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, 
acompanhado dos vereadores, manifestou, 
num encontro com a comunicação social no 
local da obra, a importância desta requalifi-
cação.

“Esta é uma obra que, desde que ando na 
política, lembra-me toda a gente falar da ne-
cessidade premente de requalificar a Avenida 
Alexandre Herculano, nomeadamente quem 
passou pela Junta de Freguesia da Madalena 
falar que isto era promessa que toda a gente 
dava como necessário no mandato que iriam 
assumir. Certo é que nunca nada se fez até 
hoje”, referiu, destacando a importância de 
sinalizar, na companhia de todo o executi-
vo, o momento que marca o arranque da tão 
almejada requalificação daquela avenida no 
centro da cidade.

“É uma obra simples, mas que permitiu 
que pudéssemos avançar para a sua requali-
ficação, porque fizemos o que era necessário”, 
anotou, sustentando que esta requalificação 
vai “criar bem-estar para toda a população”.

Note-se que esta obra de requalificação de 

uma importante acessibilidade da cidade está 
integrada no projeto de mobilidade de Ama-
rante e faz parte da candidatura do PAMUS 

- Plano de Ação de Mobilidade Urbana Susten-
tável e conta com financiamento FEDER para 
a implementação dos modos suaves (andar a 
pé e de bicicleta).

A requalificação da Avenida Alexandre 
Herculano foi projetada pelos técnicos da au-
tarquia e irá permitir a criação de condições 
de mobilidade pedociclável, entre o Arquinho 
e a Costa Grande, incluindo a criação de uma 

“promenade” em varanda, entre a “Casa do 
Correio” e a “Casa do Moleiro”. 

A par desta obra será criado, em terrenos 
contíguos à avenida na margem do rio Tâme-
ga, adquiridos pelo município, um parque de 
estacionamento com capacidade para cerca 
de 200 viaturas.

José Luís Gaspar aproveitou ainda para 
enaltecer o trabalho dos técnicos da Câmara 
de Amarante, responsáveis pelo desenvol-
vimento do projeto: “Uma palavra de apreço 
aos nossos técnicos que executaram o projeto. 
São os nossos técnicos da Câmara que ajudam 
a materializar a ideia e a vontade de fazer”.

A intervenção global será de cerca de 700 
mil euros (c/ IVA), valor que inclui a emprei-
tada agora iniciada, a aquisição do terreno e a 
construção do parque multifuncional. A obra 
terá um prazo de execução de 180 dias.

https://jornalvilamea.pt/2020/06/15/apoio-a-economia-local-reforcado-pelo-municipio-de-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/15/avenida-alexandre-herculano-esta-a-ser-requalificada/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/15/o-que-fazer-se-nao-conseguir-pagar-dividas/
https://youtu.be/Whk-CNcoaQ8
https://youtu.be/B2KMhDJ4fNc
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ENTRE VISTA

LOJA DOS 300
Gabriel  Magalhães

ENTRE VISTA

CAFE-BAR
RESTAURANTE
SÃO GONÇALO
Rodrigo Silva

Jornal de Vila Meã - Como está a viver este 
momento?

Gabriel Magalhães - O medo, isolamen-
to e muitas dúvidas é o que todos estamos a 
sentir e a viver no dia a dia. 

Temos de proteger os mais frágeis e com 
isso ficamos obrigados a um afastamento so-
cial para bem de todos. 

Jornal de Vila Meã - Como está a viver este 
momento?

Rodrigo Silva - Estamos a viver este mo-
mento com muita preocupação e contenção, 
tal como todas as outras empresas que cons-
tituem o tecido empresarial deste país. A aná-
lise desta situação é feita diariamente. Tudo 
aquilo que vivemos nos dois últimos meses foi 
completamente imprevisível. De um dia para 

Atendendo à realidade que vivemos actualmente, devido à pandemia que atingiu todo o mundo, a 
Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM), com o envolvimento da equipa dos diversos serviços que 
detém, mobilizou-se para dar voz aos desafios que os empresários do nosso concelho estão a viver. Uma 

iniciativa para pensar no futuro, nas diversas áreas de atuação de cada um, com diferentes perspetivas e 
contributos para ultrapassar toda esta situação.

CONVERSAS NA LINHA

ACOMPANHE-NOS
NA NOSSA PÁGINA
DO FACEBOOK E TERÁ
ACESSO ÀS NOVIDADES DA LINHA

VISITE A NOSSA
PÁGINA PARA
MAIS INFORMAÇÕES:

WWW.LINHADOCOMERCIO.PT

Manter uma rotina é essencial, ainda que 
adaptada à nova forma de estar: manter a hi-
giene, fazer uma alimentação saudável, prati-
car exercício físico, contactar amigos e famí-
lia via telefone, são medidas que aumentam 
ajudam a sensação de bem-estar.

JVM - Como está a reagir o seu negócio?
GM - Como era de esperar, com a situação 

tivemos um aumento de volume de pessoas a 
procurarem bens de necessidade com o medo 
de rotura de stock de alguns produtos nas lo-
jas, quer em Vila Meã quer na loja de Lousada. 
Tivemos de reforçar o stock de produtos por-
que os fornecedores também estavam com 
essa dificuldade.  Assegurar a higienização do 
espaço de trabalho e a segurança dos colabo-
radores foram os passos importantes para que 
tudo pudesse correr da melhor maneira.

JVM - Como pensa contornar as dificulda-
des que possam surgir?

GM - Com esta pandemia, tudo vai ser 
diferente em qualquer tipo de negócio, mas 

o outro, vimo-nos confrontados com uma 
grave crise sanitária que teria de ser contro-
lada e combatida. A solução encontrada pelas 
autoridades foi “fechar” o país e a economia 
que conduziu a uma grave crise. O impacto 
que estas últimas semanas tiveram na eco-
nomia e na saúde financeira das empresas é 
indescritível. Sessenta dias depois reabrimos, 
cumprindo rigorosamente todas as normas 
emitidas pela DGS (Direção-Geral de Saúde) 
para o nosso setor de atividade e estamos 
confiantes de que mais uma vez os portugue-
ses terão capacidade de se reinventar e de ul-
trapassar esta crise. 

JVM - Quais as expetativas, para o seu ne-
gócio, daqui em diante?

RS - Do ponto de vista financeiro este será 
um ano completamente atípico e não conse-
guimos fazer previsões exatas neste momen-
to. Todas as previsões apontam para que o 
Turismo, a principal fonte de rendimento do 
pequeno comércio em Amarante, seja um dos 
setores mais afetados pela pandemia e com 
uma recuperação mais lenta. O rendimento 
disponível das famílias baixou e, como tal, os 
portugueses terão que fazer opções e alterar 

vamos aprender a ter agilidade e flexibilidade 
para podermos reagir e adaptar-nos a cená-
rios bruscos como foi o caso. Temos de passar 
a identificar os pontos-chave para contornar 
as dificuldades e a continuidade do nosso ne-
gócio:

- Quais os fornecedores chave.
- Como assegurar alternativas.
- Será que vale a pena ponderar a compra 

de produtos de maneira mais volumosa?
- Como preservar a reputação junto dos 

nossos clientes?
- Como manter a sua confiança?
São pontos-chave importantes a que va-

mos estar atentos, assim como a toda a situa-
ção económica que o País está a atravessar, 
que nos preocupa, mas esperamos que me-
lhore com o passar do tempo e que a vida de 
toda a gente volte ao normal o mais rapida-
mente possível.

JVM - O que pensa das medidas toma-
das pelo Estado?

GM - As medidas que foram tomadas fo-

alguns hábitos de consumo. Esta conjugação 
de fatores tem e terá num futuro próximo 
um impacto forte no nosso setor de atividade. 
Mas acreditamos muito na nossa capacida-
de de nos reinventarmos e na força que nós 
portugueses temos. Não podemos baixar os 
braços. Teremos de continuar diariamente a 
inovar para fidelizar os nossos clientes e para 
conquistar novos. 

JVM - Como pensa contornar as dificulda-
des que possam surgir?

RS - Não podemos contornar dificuldades. 
Temos de as enfrentar. Temos de ser criati-
vos, persistentes, focar num objetivo e definir 
uma estratégia para o alcançar. E lutar todos 
os dias para manter a porta aberta e as nossas 
obrigações para com os nossos colaboradores 
e para com o Estado. 

JVM - O que pensa acerca das medidas to-
madas pelo Estado? 

RS - Do ponto de vista da saúde pública 
e apesar de considerar que as normas a im-
plementar por um espaço de restauração são 
imensas, acredito que a necessidade de acau-
telar o contágio e a preocupação com a saúde 

ram as necessárias porque tínhamos a neces-
sidade de parar o contágio para não ficarmos 
na situação de outros países. Sentimos que 
toda a gente percebeu a gravidade da situação 
que estamos a atravessar e que respeitou as 
indicações que foram dadas: uso de máscara, 
higienização das mãos, medidas essas que 
tínhamos disponíveis para venda nas nossas 
lojas quer as máscaras e viseiras, quer os pro-
dutos com soluções antissépticas.

JVM - Que mensagem gostaria de deixar 
aos seus clientes?

GM - Gostaríamos de deixar uma men-
sagem de agradecimento aos nossos clientes 
que sempre acreditaram em nós e que encon-
traram nas nossas lojas a confiança e a segu-
rança para efetuarem as suas compras mesmo 
numa altura mais crítica desta pandemia.

Obrigado a todos.
Estaremos sempre cá e ao seus dispor com 

os melhores produtos ao melhor preço.
Abraço a todos e fiquem bem.

dos portugueses são prioritárias e não pode-
mos facilitar ou vacilar na sua implementação. 
São medidas necessárias para que todos pos-
samos voltar a este novo normal. Do ponto de 
vista de apoio às micro e pme ś (pequenas e 
médias empresas) houve um pacote de medi-
das de apoio que claramente não é suficiente, 
mas queremos acreditar que foi o possível. 

JVM - Que mensagem gostaria de deixar 
aos seus clientes?

RS - Obrigado pela confiança que conti-
nuam a depositar no Café Bar Restaurante 
S. Gonçalo! Os nossos clientes são os nossos 
melhores amigos. E desde a reabertura temos 
sentido esse mesmo apoio. Há um esforço de 
todos os portugueses e dos amarantinos em 
particular de consumir localmente para dar 
um sinal positivo a todos os comerciantes de 
que vamos conseguir vencer mais esta adver-
sidade. E não há nada melhor do que sentir 
este espírito de entreajuda. Deixar apenas um 
convite a que continuem a visitar-nos. Esta-
mos cá, com todas as normas de segurança 
implementadas, à vossa espera.

MARTA SOUSA

MARTA SOUSA

https://www.facebook.com/linhadocomercio.pt
https://linhadocomercio.pt/
https://jornalvilamea.pt/category/videos/entrevistas-covid-19/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/16/conversas-na-linha-com-loja-dos-300-gabriel-magalhaes/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/11/conversas-na-linha-com-cafe-bar-rodrigo-silva/
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ENTRE VISTA

COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL 
DO TÂMEGA SOUSA
Telmo Pinto

VE JA TAMBÉM

COMISÃO 
VITICULTURA 
REGIÃO DOS 
VINHOS VERDES
Manuel Pinheiro

VEJA TAMBÉM VEJA TAMBÉM

Manuel Pinheiro é presidente da Comis-
são Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes e em Conversas na Linha fala do 
impacto desta pandemia no setor dos vi-
nhos, das oportunidades e dos novos de-
safios com que os produtores estão a ser 
confrontados.

A Comissão de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes (CVRVV) é um orga-
nismo que tem por objeto a representação 
dos interesses das profissões envolvidas 
na produção e comércio da Denominação 

Óscar Meireles, administrador da Quinta 
da Lixa, tem cerca de quatro décadas de 
uma vida dedicada à produção e comer-
cialização do vinho verde. 

Em Conversas na Linha o experiente 
administrador da Quinta da Lixa e do Ho-
tel Monverde, um empreendimento tu-
rístico dedicado ao enoturismo, fala dos 
novos desafios para este importante setor 
de atividade na nossa região. Sem rodeios, 
Óscar Meireles é perentório ao considerar 
o verde branco como um dos melhores vi-
nhos do mundo e reconhece que a região 
dos Vinhos Verdes conquistou, nas últi-
mas décadas, um merecido lugar de des-
taque no universo dos vinhos. 

Óscar Meireles representa um dos 
maiores produtores da região do Vinho 
Verde e assumiu, em 2019, as funções de 
Vogal do Comércio na Comissão Viticul-
tura da Região dos Vinhos Verdes. Uma 
conversa gravada na véspera da reaber-
tura do Hotel Monverde para acompanhar 
em Conversas na Linha.

António Jorge Ricardo é gestor da Fis-
co2000 - Contabilidade & Serviços, Lda, 
uma empresa, com sede em Vila Caiz e 
filial em Lousada, especializada nas áreas 
da contabilidade, consultoria fiscal, ges-
tão e seguros.

Nesta “Conversa em Linha” António 
Jorge Ricardo comenta o momento atual 
e as consequências na economia, provo-
cadas pelo abrandamento abrupto da ati-
vidade perante a ameaça desta pandemia 
e consequentes medidas de confinamen-
to para evitar a propagação do vírus Co-
vid-19. 

A missão da Fisco2000 é contribuir 
para o melhor desempenho dos seus 
clientes, prestando-lhe todo o apoio atra-
vés dos serviços de contabilidade e gestão. 
Neste tempo de imprevisibilidade, An-
tónio Jorge Ricardo reitera que é preciso 
saber ajustar os negócios e encarar novas 
oportunidades.

CONVERSAS NA LINHA

Como parceiro estratégico e de desenvolvi-
mento, a Comunidade Intermunicipal do Tâ-
mega e Sousa (CIM-TS) reposicionou-se no 
território com a reprogramação dos apoios 
comunitários, em áreas cruciais de desen-
volvimento capaz de atenuar o impacto eco-
nómico na região. A entrevista com Telmo 
Pinto, primeiro secretário da CIM-TS, deixa 
visível as preocupações da Comunidade In-

“Temos de estar na linha 
da frente e a ferrovia 

pode tornar-se no 
grande investimento 

público estratégico para 
o desenvolvimento da 
região” – Telmo Pinto

“Estamos em conversações com os Municí-
pios para que este investimento seja coloca-
do em prática, o mais breve possível. É um 
investimento que vai gerar emprego e opor-
tunidades de negócio, para que os empresá-
rios possam enfrentar esta crise económica”, 
afirma o primeiro secretário da CIM-TS.

O forte investimento na reprogramação 
de verbas para o desenvolvimento econó-
mico tem como objetivo ajudar a região, no-
meadamente, as micro e médias empresas 
que estão a passar por muitas dificuldades. E, 
como tal, é importante “o investimento pri-
vado, através de fundos como o Norte 2020”, 
frisa Telmo Pinto.

O trabalho contínuo da CIM-TS com os 
11 Municípios é extremamente importante, 
porque embora existam políticas locais de 
dinamização económica, é crucial ter a visão 
do território como um todo, refere Telmo 
Pinto. 

Como exemplo da coesão territorial é o 
anúncio do investimento da ferrovia para o 
território com a reabilitação da linha do Tâ-
mega e a criação da linha ferroviária entre 
Valongo e Felgueiras, e numa segunda fase, 
de Felgueiras até Amarante. O primeiro se-
cretário-geral da CIM-TS considera que “é 
uma excelente oportunidade não só no que 
diz respeito à mobilidade de pessoas, mas 
também das empresas passarem a escoar 
os produtos pela via ferroviária numa clara 
transformação do território.” 

“Temos de estar na linha da frente e o 
investimento na ferrovia pode tornar-se no 
grande investimento público estratégico 
para o desenvolvimento da região”, conclui.

O território do Tâmega e Sousa é um dos 

territórios com rendimento per capita mais 
baixo do país e como tal, existe a necessida-
de de atrair investimento para a região e dar 
mais ferramentas aos profissionais. “Só com 
formação e capacitação é que se pode reivin-
dicar novas empresas e novas oportunida-
des”, acrescenta o nosso entrevistado.

Criar uma bio região é também um dos 
objetivos da CIM-TS, uma vez que estão a 
apostar na certificação de produtos, na área 
da produção alimentar. “Temos de nos or-
ganizar para produzir de forma local, mas 
também consumir a nível local. As escolas e 
as IPSS’s são um espaço de desenvolvimento 
que devem estar integrados com as produ-
ções locais”, salienta Telmo Pinto.

Sobre a dinamização do turismo na re-
gião, o secretário-geral da CIM-TS afirma 
que, apesar do forte impacto económico que 
este setor está a ter, já começa a existir mais 
procura “até porque o interior passou a ser 
uma oportunidade” de exploração de luga-
res, até então desconhecidos ou pouco valo-
rizados pelos turistas. 

Em relação a expectativas para o futu-
ro, Telmo Pinto frisa que “da parte da nos-
sa Comunidade Intermunicipal existe um 
empenho absoluto e uma reivindicação para 
com situações concretas e executáveis para 
o território. A Comunidade Intermunicipal 
do Tâmega e Sousa é sempre um parceiro es-
tratégico que dá respostas afirmativas e di-
nâmicas. Como parceiro também de desen-
volvimento disponibilizamos recursos para 
as empresas e instituições, com o objetivo de 
sermos um fator de união e criação de valor 
para o nosso território,” conclui.

termunicipal, bem como, as respostas para o 
território enfrentar os novos desafios provo-
cados pela COVID-19.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa em conjunto com os 11 Municípios 
que a integram está a implementar no ter-
ritório novas medidas de atuação para dar 
resposta aos novos desafios, provocados pela 
COVID-19. 

 “A CIM-TS tem estado, desde o início, 
em diálogo permanente com a Direção-Ge-
ral de Saúde (DGS) e com a Administração 
Regional de Saúde para avaliar a situação 
de saúde pública do território, bem como, 
receber orientações de forma a que os Mu-
nicípios estejam preparados para proteger a 
população da COVID-19”, frisa Telmo Pinto, 
primeiro secretário da CIM-TS.

A pandemia trouxe inúmeras conse-
quências para o território, onde as empresas 
de setores como o calçado, têxteis e mobiliá-
rio, que exportavam em grande escala, depa-
raram-se com a suspensão de encomendas. 

Para Telmo Pinto, “as encomendas só 
voltarão, em pleno, quando estiver restabe-
lecida a confiança na Europa e no Mundo. 
Contudo, o nosso território está a ser um 
excelente exemplo com as empresas têxteis 
e vestuário a readaptarem-se ao mercado, ao 
produzirem novos materiais como resposta 
à pandemia, nomeadamente, produção de 
máscaras e viseiras”.

A CIM-TS tem nas suas prioridades o in-
vestimento público que, no âmbito, do Pacto 
do Desenvolvimento e Coesão Territorial já 
conseguiu obter cerca de 120 milhões de eu-
ros para investir no território. 

de Origem (DO) «Vinho Verde» e da Indi-
cação Geográfica (IG) «Minho».

O Vinho Verde afirma-se e valoriza-se 
como único no mundo; está presente em 
mais de 100 países e há mais de uma dé-
cada que cada ano é um novo ano recorde 
de exportações de Vinho Verde.

Em Portugal, destino de consumo de 
cerca de 50% das vendas, o Vinho Verde 
é apreciado ao longo de todo o ano como 
aperitivo ou em harmonização com gas-
tronomia leve e saudável, mas encontra 
o seu ponto alto de consumo e promoção 
nos meses de Verão, trazendo a sua fres-
cura aos momentos de convívio e princi-
pais refeições.

Nos mercados internacionais, lon-
ge de estar esgotado todo o potencial de 
crescimento, o Vinho Verde é reconheci-
do pela crescente qualidade da sua Deno-
minação de Origem, diversidade de esti-
los e castas autóctones.

A pandemia do Covid-19 veio trazer 
novos desafios para a Região dos Vinhos 
Verdes que Manuel Pinheiro acredita pos-
sam trazer novas oportunidades para o 
vinho verde e consequentemente esta re-
gião continuar a afirmar-se como vinho e 
destino de eleição.

https://jornalvilamea.pt/category/videos/entrevistas-covid-19/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/20/conversas-na-linha-com-comunidade-intermunicipal-do-tamega-sousa-telmo-pinto/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/20/conversas-na-linha-com-comisao-viticultura-regiao-dos-vinhos-verdes-manuel-pinheiro/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/20/conversas-na-linha-com-quinta-da-lixa-oscar-meireles/
https://jornalvilamea.pt/2020/05/28/conversas-na-linha-com-fisco2000-antonio-jorge-ricardo/
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COMISSÃO VINHOS VERDES
VISITOU PRODUTORES DA REGIÃO 

SOCIEDADE

O presidente da Comissão Viticultura da Re-
gião dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pi-
nheiro, visitou, acompanhado da comunicação 
social, alguns produtores da nossa região, com 
passagem pela Casa de Cello, em Mancelos, a 
Casa de Vila Nova, em Castelões, a Agrimota/
Casa da Calçada, em Amarante, e a Quinta da 
Lixa/ Hotel Monverde, em Telões, com realiza-
ção de provas e degustação de diversos vinhos 
verdes. 

“A Região dos Vinhos Verdes tem que trazer 
maior valor para a agricultura, para a criação 
de riqueza e postos de trabalho do que tão bem 
se faz aqui na região, e isso faz-se com vinhos 
de maior qualidade”, comentou Manuel Pi-
nheiro.

“Temos que fazer um trabalho enorme para 

não baixar preços, porque reflete-se na re-
gião inteira e este ano é mais difícil, mas nós 
andávamos todos os anos a aumentar preços 
médios e com isto as uvas do vinho verde já 
eram pagas acima do preço médio do resto do 
país. O preço das uvas da região já era um pre-
ço muito razoável e agora não podemos baixar, 
porque assim baixamos o rendimento de toda 
a região”, acrescentou, quando confrontado 
com as dificuldades decorrentes da quebra de 
vendas com os constrangimentos provocados 
na atividade económica pela pandemia. “Este 
período é brutalmente difícil, mas nós temos 
que rapidamente voltar a ter mercado sem bai-
xar preços”, realçou.

Na passagem pela Casa de Cello, em Man-
celos, destacou-se a qualidade da colheita de 

2019 e a crescente afirmação dos vinhos verdes 
nos mercados nacional e internacional, alu-
dindo-se à espectativa de que possa ser um 
fator impulsionador no escoamento do vinho.

“Acreditamos que a região é uma região 
fantástica para produzir brancos, considera-
mos que a Região dos Vinhos Verdes é a melhor 
região para produzir vinho branco em Portu-
gal, tem um potencial brutal e tem feito um 
trabalho fantástico a nível das vendas”, ressal-
vou João Pedro Araújo, responsável da Casa de 
Cello, atestando que na Europa a nossa região é 
provavelmente a que mais vende vinho branco.

Com a produção de 2019 ainda na adega e 
um valor de venda ao público por garrafa de 
vinho entre os 8,00 e os 35,00 euros, na Casa 
de Cello a abordagem no mercado é muito es-

pecífica, mas com reflexos de uma quebra nas 
vendas de 98% provocada pelas consequências 
do Covid-19.

“Temos uma abordagem diferente, engar-
rafamos mais tarde, os vinhos estão em ma-
turação nas cubas durante algum tempo e só 
agora está na fase de engarrafamento”, refere, 
salientando que “o ano é muito interessante 
e estamos convictos de que vamos ter vinhos 
topo de gama”.

A qualidade do vinho, reconhecida por pré-
mios de excelência, demonstra, na opinião de 
João Pedro Araújo, “que o vinho verde pode po-
sicionar-se num patamar de vinhos de grande 
qualidade, com preços que podem trazer uma 
mais valia para dentro da região”.

https://aevilamea.pt/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/19/comissao-vinhos-verdes-visitou-produtores-da-regiao/
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PUB

SONI ESTEVES VENCE  PRÉMIO LITERÁRIO ILÍDIO SARDOEIRA
CULTURA

A autora Soni Esteves, nome literário de Maria 
da Conceição Esteves Silva, de 61 anos, Pro-
fessora, é a vencedora da II edição do Prémio 
de Literatura Infantojuvenil Ilídio Sardoei-
ra, anunciou, hoje, a União de Freguesias de 
Amarante. A autora concorreu com o conto “A 
Casa da Avó”, cuja escolha mereceu decisão 
unânime do Júri, presidido pelo escritor An-
tónio Mota.

Em circunstâncias normais, sem os cons-
trangimentos impostos pela pandemia do Co-
vid-19, este anúncio teria sido feito, conforme 
era previsto, a 23 de abril, na abertura da Festa 
do Livro, evento iniciado pela UF de Amaran-
te em 2014, mas que, este ano, não foi possível 
organizar.

A este propósito, Joaquim Pinheiro, Pre-
sidente da União de Freguesias de Amarante, 
refere que “se as orientações da Direção Geral 
de Saúde (DGS) o permitirem, organizaremos 
a cerimónia da entrega do Prémio e apre-
sentação do livro vencedor durante o mês de 
outubro, para, de seguida, e à semelhança do 
que aconteceu com a primeira edição, percor-
reremos as escolas do concelho de Amarante 
a apresentar a obra vencedora, oferecendo-a 
aos seus alunos e, simultaneamente, conti-
nuando a divulgar o concurso, a promover o 
encontro com o livro e com os autores e a dar 
a conhecer o ilustre amarantino que foi  Ilídio 
Sardoeira”. 

“Enfim, acrescentou, incentivando e pro-
movendo a maneira mais antiga e mais eficaz, 
conhecida até hoje, de adquirir conhecimento, 

que é através da leitura e da escrita”.
Dividido em dois escalões, A (dirigido a 

escritores maiores de 18 anos) e B (destinado 
a autores  com idade entre os 15 e os 18 anos, 
a frequentarem o ensino secundário em Ama-
rante), o Prémio de Literatura Infantojuvenil 
Ilídio Sardoeira não foi, este ano, atribuído 
nesta última modalidade, tendo o Júri con-
siderado que os originais a concurso regista-
vam “fragilidades de discurso” e “inadequa-
ção ao potencial recetor infantojuvenil”. Não 

obstante, Joaquim Pinheiro reafirma a aposta 
do Prémio na promoção de obras de jovens 
autores de Amarante, desafiando, por isso, os 
estabelecimentos de ensino do concelho a te-
rem também como seu este objetivo.

Reagindo após lhe ter sido comunicada a 
vitória na II edição do Prémio de Literatura 
Infantojuvenil Ilídio Sardoeira, Soni Esteves 
disse estar grata à UF de Amarante, pela im-
portância que a autarquia consagra ao livro e 
à cultura, afirmando “não ser necessário viver 
em Amarante para se perceber que, por esses 
lados, a cultura tem vida, uma vida que é aca-
lentada com iniciativas como a Festa do Livro, 
o Concurso de Fotografia, ou o Prémio da Li-
teratura Ilídio Sardoeira”.

E sobre a premiação da sua obra, “A Casa 
da Avó”, disse: “Ser distinguida com este Pré-
mio é para mim uma dupla festa, a primeira 
já a vivi enquanto escrevia um conto que re-

flete um pouco do meu sentir sobre Amarante, 
a segunda vivi-a no momento em que me foi 
anunciada a distinção”. 

“Uma visita virtual a Amarante, que fiz, 
obviamente, acrescentou, para escrever com 
mais propriedade, não substitui a visita que 
se quer feita de sons, de cores, de cheiros e de 
sabores, os quais eu procurei, ainda que ao de 
leve, levar para o meu livro, tal como a trans-
formação que a cidade vive. Não raras vezes, 
nessas transformações urbanas, as terras per-
dem a alma, mas eu creio que esta gente, que 
tão bem preserva a memória de Ilídio Sardoei-
ra, não o vai permitir, pois esta gente sabe o 
valor da memória na construção do futuro”, 
concluíu a autora.

O conto “A Casa da Avó” irá, agora, ser 
editado em livro, cujo processo deverá estar 
concluído no final do mês de setembro.

UF AMARANTE

https://aevilamea.pt/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/16/soni-esteves-vence-premio-literario-ilidio-sardoeira/
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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 Noguei-
rinhas
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

ADIADO
Na sequência dos últimos desenvolvimentos
das medidas decretadas pela DGS (Direção Geral de Saúde)

JVM | PROMOVE

PROJETO TRY PROMOVE 
EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL NAS ESCOLAS 
PROFISSIONAIS

SOCIEDADE

O Projeto TRY é uma Parceria Estratégica, 
apoiada pelo Programa Erasmus+ da União 
Europeia e coordenada pelo Aventura Marão 
Clube (AMC), em parceria com mais duas 
ONGs, três Escolas de Educação Profissional e 
três municípios de Portugal, Polónia e Romé-
nia. Iniciou a 1 de outubro de 2017 e termina 
em 31 de dezembro de 2020.

Projeto TRY: Non formal learning approa-
ches and self-management practices é uma 
Parceria Estratégica (KA2) promovida pelo 
Aventura Marão Clube (AMC) e implemen-
tada em conjunto com outras 8 organizações 

- ONGs, Escolas Profissionais (VET) e municí-
pios - de Portugal, Polónia e Roménia. Os ob-
jetivos do projeto são aumentar a qualidade e 
a relevância do ensino profissional, introdu-
zindo a Educação Não Formal nos métodos 
de ensino nas VET, introduzir princípios de 
gestão autossustentável nas VET, a fim de 
diminuir a dependência de financiamento 
estatal e proporcionar aos alunos uma expe-
riência que desenvolva as suas capacidades 
práticas, técnicas e comerciais. O Projeto TRY 
começou a 1 de outubro de 2017 e terminará 
em 31 de dezembro de 2020. Agora é hora de 
começar a partilhar alguns resultados deste 
projeto entusiasmante. Ao longo da sua im-
plementação o projeto TRY tem as seguintes 
atividades principais:

• 3 atividades de aprendizagem/ensino/
formação (principalmente para profes-
sores e alunos das VET);

• 5 produtos intelectuais;
• Concurso de empreendedorismo nas es-

colas VET envolvidas;
• 3 eventos multiplicadores para visibili-

dade do projeto;

Na implementação e conclusão do projeto, 
os parceiros desenvolverão os seguintes re-
sultados intelectuais: Estudo comparativo; 
Documentário; Desenvolvimento de sites; 
Materiais pedagógicos sobre métodos de Edu-
cação Não Formal; e Jogos com elementos de 
Educação Não Formal.

QUEBRA ACENTUADA
NA VACINAÇÃO CONTRA 
DOENÇAS GRAVES 

SIFIDE: REVOGADA 
SUSPENSÃO
EXCECIONAL DOS PRAZOS 
DE CANDIDATURA

ABERTAS CANDIDATURAS 
PARA O WSA PORTUGAL

SAÚDE EMPRESAS EMPRESAS

Apesar do Comunicado da Direção-geral da 
Saúde, ainda durante o estado de emergência, 
que apelava ao cumprimento do PNV e estabe-
lecia prioridades, a população não se está a va-
cinar contra doenças graves como a Pneumo-
nia. O medo e a falta de conhecimento sobre 
as consequências dramáticas que podem advir 
deste absentismo são as principais causas para 
esta quebra na taxa de vacinação. O Movimen-
to Doentes Pela Vacinação deixa o apelo – para 
que o número de mortes não aumente, é fun-
damental que se retomem práticas de preven-
ção. Urge recuperar o tempo perdido e prepa-
rar uma eventual segunda vaga de pandemia, 
apostando na robustez do sistema imunitário 
de quem está mais fragilizado: pessoas com 
mais de 65 anos e doentes crónicos.

A Pneumonia mata uma média de 16 pes-
soas por dia, no nosso País. Caso a população 
não retome rapidamente rotinas como a va-
cinação contra doenças graves, este número 
pode aumentar exponencialmente. “É impe-
rativo que as pessoas se sintam seguras e con-
fiantes no regresso aos cuidados de saúde. Só 
assim conseguiremos recuperar o tempo per-
dido e preparar uma eventual segunda vaga de 
pandemia”, defende Isabel Saraiva, fundado-
ra do MOVA. “Embora ainda não haja vacina 
contra a Covid-19, sabemos que existem mui-
tas outras doenças graves que são preveníveis 
através de vacinação. Essas, infelizmente, não 
desapareceram, mas podem, e devem, ser evi-
tadas”, conclui.

O MOVA entende que deve ser reforçada 
a importância da prevenção de outras doen-
ças potencialmente fatais que se podem evitar 
por vacinação, como é o caso da Pneumonia. 
O MOVA considera urgente que haja uma co-
municação assertiva por parte das autoridades. 
Explicar à população os riscos que este decrés-
cimo nas taxas de vacinação representa para 
a saúde pública e preparar infraestruturas e 
serviços para receber os seus utentes de forma 
segura, prática e eficaz.  

“Sensibilizar a população, sim, mas já com 
a possibilidade de concretização. Temos de re-
cuperar o tempo perdido e preparar um futuro 
que ainda é incerto. No caso da Pneumonia, 
corremos riscos de mortes, morbilidades e se-
quelas graves. Para quê arriscar?”, continua a 
fundadora do MOVA. Em 2018, a Pneumonia 
foi responsável 43.4% das mortes por doenças 
do aparelho respiratório, 5.1% do total de óbi-
tos no nosso País. A maioria poderia ter sido 
evitada através de imunização. A proteção dos 
grupos de risco através de imunização tem 
vindo a ser defendida pelo Movimento Doentes 
pela Vacinação, especialistas e associações de 
doentes, que apelam à gratuitidade da vacina 
contra a Pneumonia para as pessoas com mais 
de 65 anos, à semelhança do que já acontece 
com a vacina da Gripe. 

“No caso da Gripe, os efeitos da gratuitidade 
são reveladores. Tomemos este bom exemplo e 
repliquemo-lo com a Pneumonia. Só através 
da vacinação antipneumocócica poderemos 
reduzir a média de mortes e internamentos”, 
conclui Isabel Saraiva. Existe uma norma da 
Direção-geral da Saúde que recomenda a va-
cinação antipneumocócica a todos os adultos 
(idades superiores a 18 anos) pertencentes aos 
grupos de risco. A vacina é gratuita para as 
crianças e alguns grupos de risco, embora a 
eficácia esteja comprovada em todas as faixas 
etárias. O MOVA apela a que se estenda essa 
gratuitidade.

De acordo com o artigo 5.º da Lei n.º16/2020, 
de 29 de maio, foi levantada a suspensão ex-
cecional dos prazos para submissão de can-
didaturas ao Sistema de Incentivos Fiscais à 
atividade de Investigação & Desenvolvimen-
to Empresarial (SIFIDE), relativas ao exercício 
de 2019, imposta como resultado da pande-
mia Covid-19.

Assim, as empresas que encerraram o 
exercício fiscal a 31 de dezembro de 2019 de-
vem apresentar candidaturas até 6 de julho de 
2020. No caso das empresas cujo período de 
tributação é diferente do ano civil, a submis-
são das candidaturas ao SIFIDE deve cumprir 
com as seguintes orientações: se o prazo de 
candidatura original devesse terminar entre 
3 de junho e 6 de julho, aplica-se a data limi-
te de 6 de julho; se o termo original do prazo 
ocorrer após 6 de julho de 2020, mantém-se a 
data de termo originalmente prevista.

O benefício fiscal SIFIDE tem como prin-
cipal objetivo aumentar a competitividade 
das empresas apoiando o seu esforço na con-
cretização de atividades de I&D - Investiga-
ção e Desenvolvimento através da dedução 
à coleta do IRC - Imposto sobre Rendimento 
Coletivo de uma percentagem das respetivas 
despesas de I&D. Para obter mais informa-
ções sobre este sistema de incentivo fiscal, 
consulte a plataforma sifide.ani.pt.

O World Summit Awards Portugal 2020 é 
uma iniciativa promovida pela APDC - Asso-
ciação Portuguesa para o Desenvolvimento 
das Comunicações que pretende selecionar 
e promover os melhores conteúdos digitais e 
aplicações digitais inovadoras. Este programa 
visa a consciencialização da sociedade para os 
benefícios de uma informação digital, assim 
como pretende reconhecer as melhores solu-
ções de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação a nível nacional.

O WSA Portugal, através de um painel de 
peritos, irá selecionar os melhores projetos 
digitais inseridos em 8 categorias, nomeada-
mente: Cidadania e Envolvimento Político; 
Saúde e Bem-estar; Educação, Ambiente e 
Energia Sustentável; Turismo e Cultura; Ur-
banização e Ordenação do Território; E-Com-
merce e Gestão; e, Inclusão e Empoderamen-
to. As soluções apresentadas podem consistir 
em websites, aplicações digitais, dispositivos 
e aplicações wearable, soluções baseadas em 
SMS, entre outros.

Os oito vencedores terão a oportunidade 
de participar no World Summit Award 2020, 
uma iniciativa das Nações Unidas para a Ino-
vação Digital, competindo a nível mundial 
com outros projetos no âmbito das soluções 
digitais. As candidaturas para o WSA Portu-
gal decorrem até ao dia 15 de junho e todas as 
informações sobre este concurso encontram-

-se disponíveis em www.wsaportugal.pt.

https://jornalvilamea.pt/2020/06/18/vacinacao-contra-doencas-graves-sem-afluencia-da-populacao/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/17/sifide-revogada-suspensao-excecional-dos-prazos-de-candidatura/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/18/world-summit-awards-portugal-2020-abre-candidaturas/
https://jornalvilamea.pt/2020/06/09/projeto-try-promove-educacao-nao-formal-nas-escolas-profissionais/
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https://www.cm-amarante.pt/pt/novo-coronavirus-covid-19
https://www.cm-amarante.pt/

