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EDITORIAL

S O C I E DA D E

Professora

Cidália Fernandes

PADRE AVELINO ALVES
UMA VIDA DE SERVIÇO

“Animais – eles são a medida da
nossa paz com o mundo criado”
– Agustina Bessa-Luís

Abordei a questão dos direitos do Homem,
no último editorial. Ainda estão ao rubro os
acontecimentos relacionados com os direitos (ou não) daqueles seres que, quer queiramos quer não, quer aceitemos quer não,
são seus vizinhos nesta grande casa que é a
Terra, e com os quais partilha ventos, marés,
frios, calores e tempestades. Quando se fala
de animais mais próximos do Homem, pensa-se imediatamente naquele que se tornou
seu amigo inseparável, e cuja fidelidade se
tornou inquestionável, o cão. Porém, também poderíamos falar no gato, adorado no
antigo Egito, ou no elefante, tão amado na
Índia. Seria injusta para tantos outros se
apenas falasse nos que acabei de citar. Por
ouro lado, não quero multiplicar frases feitas, recheadas de conceitos como o respeito,
amizade, simpatia, carinho, pois considero
que eles deviam fazer parte integrante da
humanidade de cada um de nós. Assim sendo, optei por recorrer às fontes escritas.
De acordo com a Convenção Europeia para a
Proteção dos Animais de Companhia, (aprovada a 13 de abril de 1993) reconhece-se que,
e cito, “o homem tem uma obrigação moral
de respeitar todas as criaturas vivas, tendo
presentes os laços particulares existentes
entre o homem e os animais de companhia;
a importância dos animais de companhia
em virtude da sua contribuição para a qualidade de vida e, por conseguinte, o seu valor
para a sociedade; a posse de espécimes da
fauna selvagem, enquanto animais de companhia, não deve ser encorajada; ninguém
deve inutilmente causar dor, sofrimento ou
angústia a um animal de companhia; são
proibidas todas as violências injustificadas
contra animais, considerando-se como tais
os atos consistentes em, sem necessidade, se
infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal”.
Estas palavras são a razão, o grito oportuno
e verdadeiro que fala mais alto do que qualquer sensacionalismo ou qualquer emoção
espontânea. Como dizia Agustina Bessa-Luís, “As palavras não significam nada se
não forem recebidas como eco da vontade de
quem as ouve.”
O poema que transcrevo é, para mim, a
melhor homenagem que se pode fazer aos
animais, pois perdura no tempo. Pertence a
Pedro Diniz (1839-1896) e foi recolhido por
Antero de Quental, no Tesouro Poético da
Infância. Dar voz a alguém é respeitar a sua
dignidade e a sua existência, é aceitar a sua
individualidade.

VOZES DOS ANIMAIS
Palram pega e papagaio
E cacareja a galinha
Os ternos pombos arrulham;
Geme a rola inocentinha.
Muge a vaca; berra o touro;
Grasna a rã; ruge o leão;
O gato mia; uiva o lobo,
Também uiva e ladra o cão.
Relincha o nobre cavalo;
Os elefantes dão urros;
A tímida ovelha bala;
Zurrar é próprio dos burros.
Regouga a sagaz raposa
(Bichinho muito matreiro);
Nos ramos cantam as aves;
Mas pia o mocho agoureiro.
Sabem as aves ligeiras
O canto seu variar;
Fazem às vezes gorjeios,
Às vezes põem-se a chilrar.
O pardal, daninho aos campos,
Não aprendeu a cantar;
Como os ratos e as doninhas,
Apenas sabe chiar.
O negro corvo crocita;
Zune o mosquito enfadonho;
A serpente no deserto
Solta assobio medonho.
Chia a lebre; grasna o pato;
Ouvem-se os porcos grunhir;
Libando o suco das ﬂores,
Costuma a abelha zumbir.
Bramam os tigres, as onças;
Pia, pia o pintainho;
Cucurica e canta o galo;
Late e gane o cachorrinho.
A vitelinha dá berros;
O cordeirinho, balidos;
O macaquinho dá guinchos;
A criancinha, vagidos.
A fala foi dada ao homem,
Rei dos outros animais.
Nos versos lidos acima,
Se encontram, em pobre rima,
As vozes dos principais.

FREGUESIA DE VILA MEÃ

Ao cair da tarde do passado dia 25 de Junho, partiu a possibilidade de continuar a residir na casa paropara a Casa do Pai o Pe. Avelino Vieira Alves, de 96 quial de Ataíde durante algum tempo. Finalmente,
anos. Este sacerdote, natural de Lufrei (Amaran- nos últimos dias de 2019, depois de algumas crises
te), residia há alguns meses na Casa Sacerdotal da assinaláveis de saúde, o Pe. Avelino ingressou na
Diocese do Porto. As suas exéquias foram celebra- comunidade da Casa Sacerdotal, onde foi devidadas por D. Manuel Linda, na igreja de São Pedro de mente acompanhado, o que lhe permitiu alguma
recuperação e paliou algum do seu sofrimento. A
Ataíde, no dia 26 de Junho.
Na sua homilia, D. Manuel destacou dois traços segunda característica do Pe. Avelino – um «hoda vida deste sacerdote, que definiu como um «ho- mem popular» – tem que ver com o seu estilo de
mem universal» e um «homem popular». A primei- pastor, próximo das pessoas e envolvido nos movira característica ressalta do seu percurso de vida, mentos e instituições das terras por onde passou. A
que D. Manuel delineou brevemente: nascido a 20 presença de muitos amigos das paróquias onde serde Agosto de 1923, o Pe. Avelino ingressou na Con- viu foi um sinal «bonito» desta sua «popularidade».
D. Manuel agradeceu a presença e oração de
gregação dos Missionários do Espírito Santo em
Viana do Castelo, tendo passado por vários semi- todos e deixou ainda uma palavra especial ao acnários até concluir a sua formação na Universidade tual pároco, louvando-o pelo apoio prestado ao Pe.
Gregoriana de Roma, que frequentou durante dois Avelino, sobretudo nesta última fase da sua vida. O
anos; ordenado sacerdote em 19 de Maio de 1951, bispo do Porto fez ainda um apelo à unidade entre
começou por lhe ser confiada a formação dos futu- todos e à colaboração pastoral com os órgãos reros espiritanos em Viana do Castelo, leccionando presentativos das paróquias. Que melhor forma de
na área da Filosofia; mais tarde, partiu para Cabo honrar a memória do Pe. Avelino, educador na fé de
Verde; a seu tempo, pediu a incardinação na Dio- várias gerações de paroquianos, do que colaborar
cese do Porto. Uma vez aceite no presbitério dio- com aqueles que, legitimamente constituídos, concesano, trabalhou em Anta (Espinho) e em Lomba tinuam o trabalho que ele realizou?
No final, o corpo do falecido sacerdote foi a inu(Gondomar). Na década de 70, veio trabalhar para
a agora extinta Vigararia da Livração, onde foi pá- mar em jazigo de família no cemitério de Carvalhoroco de Ataíde (1975-2014), Oliveira (1975-2014), sa, paróquia para a qual ele veio viver ainda muito
Banho (1979-2002) e Real (1994-1995). Deixou a jovem e na qual cresceu.
UM PAROQUIANO DE ATAÍDE
paroquialidade em 2014, tendo-lhe sido concedida

S O C I E DA D E

BAR DO LARGO DA FEIRA IRÁ
ABRIR AO PÚBLICO NO PRÓXIMO MÊS
A Junta de Freguesia de Vila Meã adiantou, ao Jornal
de Vila Meã, que o bar situado no Largo da Feira vai
abrir brevemente ao público.
Recorde-se que em março a Junta de Freguesia
de Vila Meã colocou o Bar do Largo da Feira a concurso para exploração do espaço, tendo, entretanto,
concluído este processo com a assinatura do contrato de cedência do mesmo a uma empresa do concelho de Amarante.
Lino Macedo, presidente da Junta de Freguesia
de Vila Meã, está satisfeito por o processo se ter concluído rapidamente, e contente por ter havido muitos interessados naquele espaço, enaltecendo a importância do mesmo na dinamização daquele local.
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RECUPERAÇÃO DO SOLAR

PISCINAS MUNICIPAIS

DOS MAGALHÃES IRÁ INICIAR ESTE MÊS

REABRIRAM COM NOVAS REGRAS

CM AMARANTE

A Câmara Municipal de Amarante anunciou, A utilização dos balneários existentes nas insem nota enviada para a redação do Jornal de talações, estão interditos e todos os utentes
Recorde-se que Álvaro Siza Vieira já tinha Vila Meã, que no sábado, dia 11 de julho, as devem evitar utilizar equipamentos “lúdicos
estudado o Solar dos Magalhães, no final dos piscinas municipais de Amarante, inseridas e ou de uso coletivo, como boias, colchões ou
anos 90, quando a ideia era transformar o es- no Parque Florestal, reabriram ao público, outros da mesma natureza” que possam copaço na sede da Fundação Rei Afonso Henri- com novas regas, quatro meses depois do en- locar em causa o “cumprimento das regras
de distanciamento social de segurança” e
ques, projeto que nunca chegou a avançar. Em cerramento devido à pandemia da Covid-19.
De forma a garantir a máxima segurança dificultar a utilização das piscinas por outros
2015, o Município de Amarante conseguiu
negociar com a Fundação a transferência dos dos utentes, as instalações das piscinas muni- utentes.
É obrigatório a utilização de calçado, nas
direitos sobre o projeto, assim como a sua cipais estarão fechadas às segundas-feiras de
reformulação para a “Casa da Memória” de manhã para “desinfeções profundas” e aber- áreas de circulação das piscinas como nos
tas nos restantes dias da semana, entre as 9h chuveiros exteriores, e o bar das piscinas
Amarante junto do arquiteto.
estará em funcionamento, apelando sempre
Edifício da segunda metade do séc. XVI, o e as 12h, e das 14h às 19h.
A lotação máxima do recinto foi “reduzi- ao respeito de distanciamento social exigido
Solar dos Magalhães foi residência senhorial
da família dos Magalhães de Alvellos, tendo da para as 167 pessoas, e a entrada é feita por pela prevenção à Covid-19.
Informam também que as instalações
sido incendiado em 1809. Desde então, as ordem de chegada” devendo-se “cumprir as
suas ruínas simbolizam a heroicidade e re- medidas de etiqueta respiratória e proceder à do pólo de Vila Meã ainda se encontram em
sistência da população amarantina às tropas limpeza frequente das mãos” para prevenir e manutenção e que ainda não existe data para
controlar a infeções pela Covid-19.
reabertura.
napoleónicas comandadas por Loison.
CM AMARANTE

No dia três de junho, foi assinado o contrato
da empreitada de recuperação do Solar dos
Magalhães, projeto da autoria do arquiteto
Álvaro Siza Vieira. O início da obra deverá
acontecer ainda este mês, após emissão do
visto do Tribunal de Contas. O prazo de execução será de 730 dias.
Trata-se de um dos edifícios mais importantes do concelho de Amarante, destruído
por um incêndio durante as invasões francesas, em 1809, que vai receber a “Casa da
Memória”, dedicada à História e Cultura amarantinas.
O investimento é de cerca de três milhões
de euros financiado pelo NORTE2020, através do programa PARU (Plano de Ação para a
Reabilitação Urbana).

CM AMARANTE
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PORDATA RETRATA O MUNICÍPIO DE AMARANTE

AO PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO
O Innovation Fund é um dos maiores programas de financiamento a nível mundial
para demonstração de tecnologias limpas em
grande escala. Este programa pretende apoiar
projetos que visem a neutralidade carbónica
através da introdução de novas tecnologias
no mercado, em 5 grandes áreas: Energias
Renováveis; Captura e uso de carbono; Construção e operacionalização de captura e armazenamento de carbono; Armazenamento Para celebrar o 10º aniversário da PORDATA
de energia; e Tecnologias limpas e processos - projeto da Fundação Francisco Manuel dos
inovadores para Energy-Intensive Industries. Santos, no decorrer de 2020, vão ser divulgaSucintamente, este financiamento tem dos uma série de retratos estatísticos sobre
como objetivo ajudar a mitigar os riscos liga- cada um dos 308 municípios portugueses,
dos à comercialização e demonstração destas sendo assinalados nos respetivos feriados mutecnologias de larga escala, apoiando-as na nicipais.
entrada no mercado. Este fundo tem um monAmarante celebrou o feriado municipal,
tante total de 10 mil milhões de euros para in- no passado dia 8 de julho, que assinala a elevestir entre 2020 e 2030 e, para projetos com vação de Amarante a cidade. Como tal, foram
potencial que ainda não estão prontos para disponibilizados 54 indicadores-chave do muentrar no mercado, foi criado um orçamento nicípio de Amarante, baseados em mais de 20
suplementar de 8 milhões de euros.
fontes oficiais, que comparam dados de 2010
A submissão de candidaturas ao progra- com a realidade de 2018, a mais recente.
ma Innovation Fund, decorre até 29 de ouSeguem alguns destaques com os dados
tubro e todas as informações encontram-se mais recentes sobre o município:
disponíveis em www.ec.europa.eu.
• Feriado municipal: 8 de Julho
• 53.280 habitantes;
• Por cada 1000 residentes, 6 são estrangeiros;
PUB

• 18 alojamentos turísticos, mais 13 do que
em 2010;
• 14 farmácias;
• 12 bancos e caixas económicas, menos 5
que em 2010;
• Saldo financeiro negativo da CM: -333
mil € (receitas: 27,6 Milhões €; Despesas:
28 Milhões €);
• 16% das despesas da C.M. foram destinadas à cultura e desporto, valor superior
ao de 2010 (6% do total das despesas);
• 5% das despesas do município são relativas ao ambiente, 3 pontos percentuais
abaixo do valor registado a nível nacional (8%);
• O valor médio de avaliação bancária da
habitação foi de 882 € por m2, 310 € inferior à média nacional;

• Por cada 100 residentes, há 12 jovens
com menos de 15 anos, 69 adultos e 19
idosos com 65 ou mais anos;
• Nasceram 339 bebés e morreram 505
pessoas;
• Há 156 idosos por cada 100 jovens, me- Segundo a PORDATA, “Em 2018, a cidade do
Tâmega tinha pouco mais de 53 mil habitannos 2 idosos do que a média nacional;
• 2.214 desempregados inscritos nos cen- tes, um número inferior ao registado em 2010.
tros de emprego (6% da população resi- Também diminuiu, de 420 para 296, o número
dente entre os 15 a 64 anos), 47% a me- de estrangeiros residentes. Noutras áreas, de
notar que a recolha selectiva de resíduos na cinos que os inscritos em 2010 (4.210);
• 8.594 alunos matriculados nos ensinos dade é muito inferior à média nacional e que o
número de crimes por 1000 habitantes é tampré-escolar, básico e secundário;
• Por cada 100 residentes com 15 ou mais bém inferior.”
Há dezenas de outros dados disponíveis
anos, há 31 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de sobre Amarante, consulte em Dados do Município de Amarante - PORDATA
Aposentações;
As fontes oficiais utilizadas foram: INE,
• 878€ é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no mu- ANSR, APA, BP, CGA, DGAL, DGEEC, DGEG,
nicípio, 289€ abaixo do ganho médio a DGO, DGPJ, DGS, ERSAR, GEE, GEP, ICA, IGP,
IISS, ISS, SEF, SGMAI, SIBS.
nível nacional;
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TERMAS DE AMARANTE
REABRIRAM ONTEM
COM NOVAS REGRAS
DE FUNCIONAMENTO

bispo diocesano o ministério da condução
dos fiéis e suas comunidades, em cooperação com os outros ministros ordenados. Esta
tarefa, que também pode ser definida como
ministério do governo ou da presidência, é
substancial e estende-se a todos os campos
da ação pastoral: evangelização, edificação da
comunidade na fé e na caridade e celebração
dos sacramentos e demais ações litúrgicas”,
refere D. Manuel Linda numa nota pastoral
FOTO: CM AMARANTE
publicada esta quarta-feira no site da Diocese
do Porto.
As Termas de Amarante reabriram ao público
Ainda na vigararia de Amarante o Pe. na segunda-feira, dia 20, quatro meses depois
Artur José Dias Moreira foi nomeado para do encerramento devido à pandemia da Coas paróquias de Aboadela, Ansiães, Bustelo, vid-19.
Candemil, Várzea, que, aquando da morte do
Com novas regras de funcionamento, e seanterior pároco Manuel Vilar, foram tempo- guindo todas as diretrizes da Direção Geral da
rariamente assumidas durante o último ano Saúde, as Termas de Amarante terão um novo
pelos padres Mário Jorge Ferreira e Celestin horário de atendimento: das 08h00 às 20h00
Bizimenyera.
de segunda-feira a sábado, encerrando à hora
Para assumir as suas novas paróquias, na de almoço, entre as 13h e as 15h, para reforO Pe. Germano Ferreira Leça, pároco de São Jorge na atividade pastoral das paróquias que Serra do Marão, o Pe. Artur Moreira deixa fi- ço dos protocolos de desinfeção. Foram ainMartinho de Mancelos e Divino Salvador de lhe estavam confiadas, e um diácono estagiá- car a paroquialidade de Vandoma, Astromil e da definidas medidas preventivas adicionais,
Travanca, vai cessar funções naquelas duas rio, José Pedro Novais, natural de Carvalhosa, Vila Cova de Carros, no concelho de Paredes, nomeadamente na admissão dos termalistas
com uma triagem médica não presencial até
paróquias onde permaneceu durante algu- ordenado a 12 de julho e que durante este ano onde permaneceu cerca de 20 anos.
Note-se ainda que o Pe. Celestin Bizimen- 72 horas antes da consulta no estabelecimenmas décadas, anunciou o Bispo do Porto ao pastoral fará, nesta nova realidade paroquial,
divulgar, esta quarta-feira, no site da Diocese o seu estágio com vista à ordenação sacerdo- yera, vigário paroquial do Pe. Mário Jorge to termal, na suspensão de alguns tratamenFerreira, nas paróquias que lhe estavam con- tos e outros serviços não essenciais e nos indias nomeações para o próximo ano pastoral.
tal em julho do próximo ano.
Para substituir o Pe. Germano Leça na
Ainda no âmbito desta reformulação, o Pe. fiadas, vai assumir novas funções em Ancede, cadores de frequência máxima de termalistas
paroquialidade de Mancelos e Travanca, o António Jorge Oliveira vai deixar a paroquia- Baião (Stª Leocádia), Covelas, Gôve, Grilo, Ri- por tratamentos/áreas do edifício. Foram ainBispo D. Manuel Linda nomeou os padres lidade do Divino Salvador de Castelões, no badouro e Santa Cruz do Douro, no concelho da reforçados os procedimentos de higienização das instalações e equipamentos, protocoMário Jorge Ferreira e António Jorge Oliveira concelho de Penafiel, que passará a ser assu- de Baião.
Na nota pastoral, divulgada esta quarta- lo de higiene necessários para os termalistas
que juntos, mantendo as paróquias de Fregim, mida pelo Pe. Prabesh Jacob, pároco de MauLouredo, Vila Caiz, Carvalhosa, Banho, Real, reles, São Mamede Recesinhos, São Martinho -feira, o Bispo do Porto, D. Manuel Linda, di- (pré e pós-tratamento) e as recomendações de
vulgou as nomeações sacerdotais da diocese conduta social.
Ataíde e Oliveira, vão constituir a primeira Recesinhos e Vila Boa de Quires.
O período entre consultas/tratamentos
Unidade Pastoral da Diocese do Porto.
O Pe. Germano Ferreira Leça, de 76 anos, para o ano pastoral consciente de que “nem
Esta Unidade Pastoral, que constituirá natural de Santo Tirso, deixará, por motivos sempre é fácil coordenar estas dimensões será mais espaçado e as marcações devem ser
uma experiência piloto na Diocese do Porto, de idade, no mês de setembro, de assumir a com as legítimas expectativas dos fiéis, as es- feitas previamente, de preferência por telefoserá composta por 10 paróquias e contará paroquialidade de Mancelos e Travanca, onde pecíficas sensibilidades dos sacerdotes e dos ne (914371333) ou e-mail (termasdeamaraainda com a colaboração pastoral de dois diá- permaneceu algumas décadas num dedicado diáconos e uma organização que tenha em rante@cm-amarante.pt). Está ainda proibida
conta não somente o momento presente, mas a entrada de acompanhantes, excepto crianconos. O diácono permanente António José serviço pastoral.
ças e clientes com mobilidade reduzida.
da Silva Abreu, que já auxilia o Pe. António
“As leis e a tradição da Igreja confiam ao também as previsões a curto e médio prazo”.
As aulas de grupo Hidrofit são de acesso
PUB
limitado e haverá um intervalo de uma hora
entre cada aula. Para garantir o distanciamento físico, foram criados circuitos de circuS . PEDRO DE FE RNANDO PE S SOA
lação e barreiras.
Profe s s o r a
Recorde-se que as Termas de Amarante
e E s crit o r a Cidália Fe rn an de s
abriram ao público em janeiro de 2019 com
indicações terapêuticas para doenças do aparelho respiratório (rinites alérgicas, sinusites,
laringites, asma brônquica e alérgica e DPOC),
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas
(sequelas de traumatismos osteoarticulares,
osteoartroses, reumatismos inflamatórios e
abarticulares, entorses e sequelas de fraturas).
Recorde-se que a primeira grande referência histórica às águas minero-medicinais
de Amarante surge no Aquilégio Medicinal de
Francisco da Fonseca Henriques, em 1726. Em
1895 é atribuído o primeiro alvará de concessão de termalismo em Amarante, tendo passado para a Câmara em 1968. Em 2013, o Presidente da Câmara Municipal de Amarante,
José Luís Gaspar, avançou com o projeto para
a construção das Termas. Em 30 de setembro
de 2016 é lançada a primeira pedra da obra.
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CONVERSAS NA LINHA
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.

do em que tivemos as portas encerradas foi
as marcações. Não tivemos nenhum cliente
que ficasse sem ser atendido ou com algum
problema como quebra de óculos ou problemas com as lentes. Fizemos esse atendimento
presencial apenas por marcação, com todos
os cuidados que precisamos de ter em termos
de segurança, até perceber como poderíamos
abrir portas. Fizemos entregas ao domicílio,
mantendo sempre o contacto com os clientes
enquanto estivemos fechados, mas com outras restrições para as quais não estávamos
preparados na altura.

EN T R E V I S TA

O P TI C ALIA
S a r a Pin t o

Jornal de Vila Meã - Como está a viver este
momento?
Sara Pinto - Para mim foi uma situação
um pouco mais complicada, porque tive um
bebé nesta fase, ou seja, o meu confinamento foi ainda mais obrigatório e continuo assim. Tenho-me mantido muito por casa, vou
às lojas um bocadinho menos do que gostaria.
O que tenho feito é realmente estar em casa e
as saídas são mesmo apenas para as compras
essenciais, no comércio local, que foi uma
das coisas que conseguimos talvez aproveitar
mais com esta situação. Percebemos a qualidade que temos no nosso comércio local.
JVM - Como está a reagir o seu negócio?
SP - Antes de ser decretado o Estado de
Emergência e todas as restrições que foram
impostas pelo Governo, decidimos encerrar
as portas a 17 de março. Nessa altura, já estávamos a sentir quebras em termos de faturação. Já tínhamos uma quebra a rondar os 60%
comparado com o ano anterior. Havia perda
de movimento na rua, ou seja, menos clientes
a entrarem nas lojas. Por isso, tomámos essa
decisão, para salvaguardar a nossa equipa e os
nossos clientes.
Neste momento é levar o dia-a-dia, estamos a recuperar aos pouquinhos. Reabrimos
também um bocadinho mais tarde do que
muita gente, apesar de sermos nós uma área
em que podíamos ter mantido as portas abertas ao público, porque somos considerados
bens essenciais. O que nós fizemos no perío-

JVM - O que pensa acerca das medidas tomadas pelo Estado?
SP - Para lhe ser sincera, a gestão não é a
minha área, em termos de formação. Eu sou
formada em Optometria e vou-lhe dar a minha opinião a nível pessoal.
Na minha opinião, são muito insuficientes.
Estão longe de ajudar realmente as empresas
a aguentarem-se. Com certeza, infelizmente,
vai haver muitas pequenas empresas a não
conseguirem aguentar ou suportar este tempo encerradas por causa das quebras que vamos ter. Eu acho que a única solução, a meu
ver, seria dar uma ajuda em termos de cargas
fiscais, ou seja, a carga fiscal teria de reduzir
muito para se conseguir suportar e de uma
forma mais prolongada. Acho que as ajudas
que foram dadas em termos de lay-off e os
financiamentos a nível bancário não são de
todo suficientes.
Nós, felizmente, para já, conseguimos
aguentar estes meses que estivemos fechados. Tivemos que recorrer às ajudas a nível
de financiamento, mas a questão é que, apesar da burocracia ser muito menor do que era
anteriormente, desengane-se quem acha que
isto foi um processo rápido. São processos
muito demorados e felizmente nós tínhamos
uma boa “almofada” para aguentar os custos
enquanto estivemos encerrados, mas temos
a perfeita noção de que há muitas empresas
que podem não conseguir suportar e os custos
continuam a aparecer. Apesar de tudo, temos
de cumprir com as nossas obrigações, porque
senão entramos numa “bola de neve”. Nós não
recebemos, mas também se não pagarmos vai
haver ainda mais empresas a ter dificuldades
acrescidas.

JVM – Como pensa contornar as dificuldades mos garantir porque compramos tudo o que
que possam surgir?
é necessário, quer a nível de produtos, quer a
SP - Tivemos obrigatoriamente de nos nível de equipamentos de proteção individual.
adaptar a esta nova realidade. Para nós, que Temos máscaras para oferecer aos nossos
somos da área da saúde, o mais difícil de clientes caso não tragam, ou seja, pequeninas
perceber foram as noções de segurança que coisas para terem a certeza de que podem entínhamos de ter, ou seja, implementar todos trar com toda a segurança. Continuamos a dar
esses hábitos diários. Temos, neste momento, preferência às marcações para que possamos
um processo de desinfeção quer a nível pes- manter o distanciamento entre os clientes e a
soal, quer a nível da loja, entre cada um dos desinfeção necessária de toda a loja e de todos
clientes. Por muitos cuidados que já houvesse, os produtos, de todos os óculos que são expetemos de ser muito mais rigorosos e lidamos rimentados.
diariamente com saúde. O mais importante
À população em geral, só queria pedir que
para nós foi implementar esse comportamen- continuassem a ter os máximos cuidados.
to de imediato.
Todos nós estamos fartos de estar em casa, é
Em termos de aguentar a empresa, diga- cansativo realmente estar tanto tempo isolamos assim, eu acho que o segredo vai estar dos e estarmos afastados dos nossos amigos e
na proximidade que temos de dar ao cliente. da nossa família. Falo por mim, porque tenho
Mostrar-lhe que tem toda a segurança para um bebé prestes a fazer 3 meses que ainda não
vir às nossas lojas e temos a certeza que sim, conhece praticamente a família e isso custaque estamos a adotar todos os procedimen- -nos imenso, mas é um esforço que todos nós
tos necessários para que as pessoas estejam temos de fazer. Eu acho que é realmente imconfortáveis e não corram qualquer risco em portante começarmos a desconfinar, a sair, a
dirigirem-se às nossas lojas e esse foi o nosso consumir, mas com todos os cuidados e com
primeiro foco.
todas as precauções. A utilização da máscara
A nível de procedimento de vendas, que para mim é essencial, sempre foi desde o início,
isso é o que nos gera dinheiro, não estamos a mesmo antes de ser obrigatório e acho que as
aproveitar-nos desta situação. Continuamos pessoas devem realmente mentalizar-se disso.
com as campanhas que já tínhamos. Temos Custa, está calor e é muito sufocante utilizar
novidades e melhorias de produtos que se a máscara, mas eu tenho a certeza de que, se
adequam a esta nova realidade que vivemos e todos fizermos um esforço, as coisas correrão
acho que esse é o segredo, que é continuarmos muito melhor. As questões de higiene, tea mostrar às pessoas que temos os melhores nham todos os cuidados que tivemos desde o
produtos aos melhores preços para que pos- início e, se todos dermos o exemplo, acho que
sam a continuar a ter o que necessitam diaria- vamos conseguir todos ultrapassar isto. Eu
mente. Oferecemos facilidade nos pagamen- sou otimista por natureza, mas sem fazermos
tos, que neste momento é muito importante esforços todos, a coisa vai complicar. Estamos
para as famílias, porque sabemos que a nível a ter o exemplo, nestes últimos dias, que tede orçamentos as pessoas estão a passar uma mos tido notícias menos boas, infelizmente.
fase mais difícil. Este é o nosso foco, trabalhar mais e melhor, para que o cliente sinta a JVM - Gostaria de acrescentar algo mais que
confiança e continue a poder contar connosco considere importante?
diariamente.
SP - Sim, só felicitá-los pela iniciativa que
têm tido, por estas conversas e mesmo pelas
JVM – Que mensagem gostaria de deixar aos notícias. Penso que o Jornal de Vila Meã está a
seus clientes e comunidade em geral?
trabalhar bem. Deixar um agradecimento esSP - Para os clientes diretamente, é o pecial por me terem convidado também para
que acabei de dizer. Nós estamos realmente dar a minha opinião que vale o que vale, mas
preocupados e essa foi sempre a nossa maior é a realidade que eu vivo. E deixar um abraço
preocupação, desde que se começou a falar da virtual para toda a gente. Que tenham cuidaCOVID-19, termos a certeza absoluta de que do e mantenham-se em casa sempre que postemos as lojas com segurança e isso consegui- sível, por favor.
MARTA SOUSA

VISITE A NOSSA
PÁGINA PARA
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.LINHADOCOMERCIO.PT

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

EN T R E V I S TA

E MALITE

H e le n a S an t o s

Jornal de Vila Meã – Como está a viver este
momento?
Helena Santos - Muito mal. Quando vemos
o nosso negócio a ter uma quebra para menos
de metade, as despesas a serem as mesmas, é
desmotivante. Sentimos uma impotência, que
nem sabemos como explicar.

que surgirem?
HS - Tenho feito publicidade na página da
ourivesaria, tento cativar com descontos, faço
vendas online e entregas ao domicílio. Apesar
de tudo, é diferente de ter o cliente na loja, cara
a cara. Com o atendimento personalizado dá
outra confiança ao negócio.

JVM – Como está a reagir o seu negócio?
HS - Muito lentamente. As pessoas estão
com receio e não compram ainda, não sentem
confiança. Há ainda muitos receios, apesar de,
na nossa loja, termos todas as condições de higiene. Sinto que também há falta de dinheiro.

JVM – O que pensa acerca das medidas tomadas pelo Estado?
HS - O Estado é uma desilusão. Afirma que
ajuda, mas não faz nada. O dinheiro vai parar
ao Novo Banco e para a TAP que são um poço
sem fundo. O pequeno comerciante só tem deveres, direitos nenhuns. É triste. Como quem
faz as distribuições do dinheiro para os em-

JVM - Como pensa contornar as dificuldades

VEJA MAIS CONVERSAS NA LINHA
CLIQUE AQUI

PUB

préstimos são os Bancos é outra desilusão; é
todo um jogo de interesses. O povo português,
que é pacífico, nada faz para mostrar a sua revolta.
JVM – Que mensagem gostaria de deixar aos
seus clientes e comunidade em geral?
HS - Que acreditem em nós, no comercio
local. Que comprem o que é português. Só nos
ajudando, vencemos as dificuldades.
JVM – Gostaria de acrescentar algo mais que
considere importante?
HS - Que o comércio em Vila Meã se una
para juntos vencermos. A união faz a força.
MARTA SOUSA
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MUNICÍPIO DE AMARANTE FINALIZA

JOVENS AGRICULTORES:
ABERTAS CANDIDATURAS

SINALIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE SANTIAGO
O Município de Amarante concluiu o processo de sinalização do Caminho de Santiago no
seu território. Num total de 28 quilómetros, o
percurso sinalizado corresponde ao itinerário
Torres que tem início em Salamanca e que,
depois de entrar em Portugal, por Almeida
segue no sentido Sudeste/Noroeste pela Beira Alta até à Região do Douro, atravessando o
Rio Douro em Peso da Régua e daí, por Mesão
Frio até Amarante. De Amarante passa por
Guimarães em direção ao Alto Minho, onde
entra na Galiza, terminando em Santiago de
Compostela.
A sinalização adotada pelo Município de
Amarante obedece às normas definidas pelo
Conselho da Europa e pela legislação nacional em vigor e organiza-se do seguinte modo:
sinalização direcional constituída por placas
com prumo em HPL de fundo azul com seta
e vieira estilizada a amarelo. No Centro Histórico de Amarante, as placas direcionais foram
substituídas por uma vieira apontada em latão
cravadas ao chão.
Há ainda locais onde os peregrinos a cavalo ou de bicicleta, por questões de regulamento do trânsito ou de desnível (escadas,
por exemplo), terão de efetuar um percurso
alternativo. Para o efeito, foi colocada sinalização apropriada com dístico de peregrino em
bicicleta ou cavalo com vieira estilizada e seta
direcional a amarelo sob fundo azul.
À entrada e à saída do Concelho de Amarante, designadamente em Carneiro e em Cas-

AO PRÉMIO À PRIMEIRA
INSTALAÇÃO

tanheiro Redondo, foram colocados dois mupis informativos, onde o peregrino, além de
uma mensagens de boas-vindas ou despedida,
tem acesso a uma vista geral do percurso sobre o Concelho de Amarante, os pontos de interesse, os locais de pernoita e de restauração,
bem como a contatos telefónicos pertinentes.
Foi ainda colocada informação complementar, destinada aos condutores, informando que a via pública é cruzada por uma rota
de peregrinação ou que é utilizada por peregrinos. Por sua vez, os peregrinos encontram
sinalização informativa da aproximação a estrada nacional.

O Município de Amarante tem ainda disponíveis, na receção do Museu Municipal Amadeo
de Souza-Cardoso e na Loja Interativa de Turismo, um carimbo oficial alusivo aos Caminhos de Santiago.
Na cidade há estabelecimentos de restauração que disponibilizam um “Menu de
Peregrino” e alguns equipamentos hoteleiros
praticam um desconto especial, mediante a
apresentação da credencial do peregrino.
A Credencial do Peregrino poderá ser obtida junto da entidade local creditada para o
efeito: Delegação de Amarante da Associação
Espaço Jacobeus.

Encontra-se a decorrer a apresentação de candidaturas ao Prémio à Instalação de Jovens
Agricultores, inserido no PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural. Através deste
incentivo financeiro pretende-se fomentar a
renovação e o rejuvenescimento das empresas
agrícolas e aumentar a atratividade do sector
agrícola aos jovens, promovendo o investimento e a participação no mercado.
Este apoio é dirigido aos jovens agricultores, com idade compreendida entre os 18 e os
40 anos, que se instale pela primeira vez numa
exploração agrícola. O apoio concedido no
âmbito deste programa reveste a tipologia de
prémio à instalação com valor base de 20.000
euros por jovem agricultor, a “fundo perdido”,
acrescido de 5.000 euros no caso de o investimento do plano empresarial ser igual ou superior a 80.000 euros, por jovem agricultor, e de
5.000 euros no caso de o jovem agricultor se
instalar em regime de exclusividade.
As candidaturas decorrem até ao dia 8 de
setembro de 2020 e todas as informações relevantes estão disponíveis em www.pdr-2020.pt.
CM AMARANTE

CM AMARANTE
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TRANSPORTE PÚBLICO

UTILIZAÇÃO DE AR

DA CIM TÂMEGA E SOUSA FOI RETOMADO

CONDICIONADO É SEGURA

Os serviços de transporte público rodoviário
de passageiros dos 11 concelhos do Tâmega e
Sousa, geridos pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e
Sousa) enquanto Autoridade de Transportes,
vão ser retomados a partir desta segunda-feira,
dia 20.
Esta retoma, que representa um investimento de aproximadamente 900 mil euros por
parte da CIM do Tâmega e Sousa, visa permitir
um regresso à normalidade da mobilidade na
região, após a suspensão da oferta de serviço
na sequência da pandemia de COVID-19.
Os horários das linhas agora repostas poderão ser consultados nas páginas da internet
e bilheteiras dos operadores de transporte público rodoviário da região: Auto Viação Landim, Auto Viação Pacense, Auto Viação Feirense, Rodonorte e Transdev Douro, Transdev
Norte e Valpi.
Recorde-se que as resoluções adotadas

devido à situação de saúde pública ocasionada pela pandemia levaram a uma drástica redução nos passageiros do transporte público
e à consequente supressão de serviços pelas
empresas privadas de transporte público de
A Associação dos Instaladores de Portugal (AIpassageiros.
Para fazer face a esta situação excecional, a POR) reafirma que a utilização de equipamenCIM do Tâmega e Sousa assegurou, durante o to de Ar Condicionado é segura, não existindo
período de estado de emergência e de calami- risco acrescido de transmissão do vírus SARSdade, uma rede de transportes de serviços mí- -Cov-2. A AIPOR estima que tenham sido insnimos através da determinação de obrigações talados mais de 3 milhões de aparelhos de Ar
de serviço público aos agentes económicos que Condicionado nos últimos 15 anos.
“Qualquer partícula presente no ar, se
operam nesta região.
A retoma do serviço de transporte público submetida a um fluxo de ar, irá projetar-se a
de passageiros do Tâmega e Sousa insere-se no uma determinada distância, pelo que, se esPrograma de Apoio à Densificação e Reforço tivermos presentes num espaço interior com
da Oferta de Transporte Público (PROTransP) um indivíduo contaminado, sem proteção, e
e pelo Programa de Apoio à Redução Tarifária o mesmo espirrar, tossir ou mesmo ao falar, as
(PART) do Tâmega e Sousa, financiados pelo gotículas poderão ser projetadas a maiores ou
Ministério do Ambiente e da Ação Climática, menores distâncias no caso de existir Ventilação ou não. O mesmo acontece em qualquer esatravés do Fundo Ambiental.

paço exterior onde exista algum vento, condição muito característica em Portugal”, afirma
Celeste Campinho, presidente da AIPOR. “A
ideia de que o Ar Condicionado propaga o vírus
responsável pelo COVID-19 ou qualquer outro
vírus é completamente errada pois o mesmo
não só não aumenta a carga viral, como a diminui pelo seu efeito de difusão e diluição no
ar”, conclui.
A utilização do equipamento de Ventilação e Ar Condicionado não só não contribui
para a propagação, como deverão manter-se
a funcionar pois ajudam, em conjunto com as
indicações da DGS, a mitigar a propagação da
doença COVID-19.
AIPOR
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SEM FESTAS E ROMARIAS OS PROFISSIONAIS
ITINERANTES AGUARDAM MELHORES DIAS
A pandemia da covid-19 cancelou as festas e
as romarias que por esta altura trariam animação às localidades, deixando os profissionais itinerantes sem trabalho e sem qualquer
fonte de rendimento.
Alguns comerciantes e feirantes da região
do Tâmega e Sousa, em articulação com a
Associação de Profissionais Itinerantes Certificada (APIC), têm reivindicado nos últimos
meses mais atenção ao setor, apelando ao Governo e à Direção-Geral de Saúde (DGS) que
lhes permita retomar a atividade.
A recém-criada associação chegou mesmo
a protestar junto ao Ministério da Economia,
em Lisboa, e frente à DGS, num apelo desesperado por apoios à sustentabilidade dos negócios itinerantes.
Luís Paulo Fernandes, representante da
APIC, considera que o Governo andou a “discriminar” estes profissionais, uma vez que
não dispõem dos mesmos apoios do Estado
face a outros setores, que em contraste foram
reabrindo.
O representante da associação fala em
cerca de cinco a seis mil pessoas diretamente afetadas e a passar dificuldades. “São microempresários, empresários em nome individual. Desde o pequeno artista da concertina,
desde o aluguer de som, de palco e luzes, geradores, a carrosséis, farturas e cachorros”,
enumera.
A associação entregou ao Governo proto-

colos sanitários para a retoma das atividades de farturas que é ar livre? Uma pista de carde diversão e de alimentação neste contexto rinhos de choque, por exemplo, vai demorar
de pandemia, a DGS concordou em permitir mais tempo a desinfetar carrinhos, mas fazo regresso, que entretanto mereceu despacho -se, é possível”, expõe.
O empresário local Tiago Lemos, que
favorável.
O apelo é agora dirigido às autarquias, integra a APIC e participou ativamente nas
para que colaborem com o setor e não se- várias reivindicações desenvolvidas por esta
jam um fator de bloqueio. “Queremos cha- associação em defesa do sector, espera que a
mar à razão os presidentes de Câmara, para retoma se concretize, garantindo que se vão
que exista um princípio de cooperação. Os cumprir com as normas que forem definidas
cinemas estão abertos, os teleféricos estão pela DGS, nomeadamente circuitos de entraabertos, porque não está aberta uma roulote da e saída, desinfeção dos carros, no caso dos

carrosséis, assim como o distanciamento de
divertimentos.
Tiago Lemos espera que esta possível retoma possa colocar um ponto final no encerramento a que esteve votado o setor durante
largos meses.
“Estamos a falar de empresas familiares,
algumas das quais já não laboravam desde setembro, outubro e novembro do ano passado”,
comentou.
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REGIÃO DO NORTE REGISTA
QUEBRA SIGNIFICATIVA DAS EXPORTAÇÕES

MIL MILHÕES EUROS
PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS

O Governo vai disponibilizar uma nova linha
de crédito de mil milhões de euros dirigida a
micro e pequenas empresas, anunciou, esta
terça-feira, o ministro da Economia, adiantando que possa estar acessível “na semana de dia
20”.
“Já na semana de dia 20 vamos abrir uma
nova linha de crédito dirigida a um conjunto
de atividades económicas, mas incidindo exclusivamente nas micro e pequenas empresas”,
anunciou o ministro de Estado, da Economia e
da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, numa
audição regimental na Comissão de Economia,
Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, noticia o jornal online
“O Observador”.
A nova linha de crédito, esclareceu o Ministro, terá uma dotação de mil milhões de euros adotando-se procedimentos, já em curso
com o setor bancário, de forma a que os apoios
cheguem “ao maior número de empresas de
forma mais célere possível”. Refira-se que esta
linha de crédito se destina a micro e pequenas
empresas de todos os setores de atividade.
Entretanto, para o setor do turismo, será
disponibilizado um crédito às microempresas,
com uma componente de 20% que pode ser
convertido em fundo perdido, se forem atingidos critérios em termos de manutenção do
emprego.
Ainda em relação ao turismo, o ministro da
Economia, citado pelo Observador, anunciou o
reforço para 100 milhões de euros da linha de
crédito gerida pelo Turismo de Portugal e que
vai “alargar a Linha Capitalizar para o Turismo
em mais 300 milhões de euros”.
No Programa de Estabilização Económica
e Social estão ainda previstas, especificamente
para o turismo, um programa de apoio à realização de eventos, o reforço do programa VIP
para captação de rotas aéreas e a possibilidade
de dar uma devolução do valor do IVA às empresas organizadoras de eventos.

NORTE CONJUNTURA dá nota de uma que- A NORTE CONJUNTURA salienta, ainda, o
bra muito significativa da atividade económi- crescimento do número de desempregados
ca da Região do Norte nos primeiros meses registados nos centros de emprego da Rede 2020. Dedicada à avaliação do impacto gião, que observou um aumento de 23,4 por
económico da pandemia COVID-19 sobre o cento em maio de 2020. Com o encerramento
território da região, é referida uma redução de temporário de várias empresas, o número de
42,3 por cento das exportações da Região do horas trabalhadas diminuiu 33,7 por cento
Norte em abril de 2020 face ao mês anterior, na indústria do vestuário, 33,9 por cento na
após uma queda de 16,6 por cento em março fabricação de têxteis e 45,3 por cento na indo mesmo ano. No conjunto dos dois meses dústria do couro e produtos do couro. Ainda
a região exportou menos 1,1 mil milhões de assim, a aplicação das medidas de lay-off,
euros do que no período homólogo de 2019, durante o estado de emergência, conseguiu
cerca de 11 por cento do valor exportado pela suster uma queda do emprego de amplitude
região em 2019. A atividade turística, por seu equivalente nas indústrias com implantação
turno, foi praticamente inexistente em abril mais consolidada na região. À data de abril de
de 2020: as dormidas nos estabelecimentos 2020, as reduções do emprego eram de apenas
de alojamento turístico da Região Norte di- 4,7 por cento na indústria do vestuário, 3,1 por
minuíram 95,3 por cento e os proveitos totais cento na fabricação de têxteis e 5 por cento na
baixaram 97 por cento face a abril de 2019.
indústria do couro e produtos do couro.
Este relatório, que apresenta as tendências
da evolução económica na Região no curEXPORTAÇÕES NA SUBto prazo, e que analisa outros dados relativos,
REGIÃO DO DOURO
por exemplo, ao crédito às empresas e às famílias, aos preços no consumidor e ao turisAUMENTARAM 17,4
mo, está disponível on-line em www.ccdr-n.
POR CENTO, COM
pt/norte-conjuntura . Nesta edição especial,
CONTRIBUTO DA
é dada atenção particular aos meses de março,
abril e maio, horizonte temporal do estado de
INDÚSTRIA ALIMENTAR
emergência.
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Na sequência dos últimos desenvolvimentos
das medidas decretadas pela DGS (Direção Geral de Saúde)
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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

Café Belos Ares
Café Moderna 2

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

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

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

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