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S O C I E DA D E

BOMBEIROS DE VILA MEÃ
INAUGURAM CENTRO DE FORMAÇÃO

Professora

Cidália Fernandes
“NÃO PRECISO ME DROGAR PARA
SER UM GÊNIO;
NÃO PRECISO SER UM GÊNIO PARA
SER HUMANO;
MAS PRECISO DO SEU SORRISO
PARA SER FELIZ.”

Bernardo Soares

Recuperámos o sorriso. Antes da pandemia, que nos obrigou a esconder
metade do rosto, a proteger alguns dos canais de ligação ao mundo que
nos rodeia e que são, na verdade, essenciais, pois ninguém sobrevive sem
ar durante muito tempo, nunca questionei a pertinência da tradicional
máxima de que “os olhos são o espelho da alma”. É verdade que eles podem revelar tristeza, alegria, excitação, mágoa, mas não o fazem sozinhos.
É o sorriso, ou a falta dele, que completa a caracterização de um perfil, é o
sorriso que espelha a alma que temos, a nossa sensibilidade, o nosso interior, que desenha a forma como nos relacionamos com os pares. Recordo
que um dia sorri naturalmente para uma criança, que se encontrava sem
máscara, e que, surpreendentemente, não reagiu; imediatamente percebi
a razão; valeram-me as palavras, que vieram em meu auxílio. Foi nesse
momento que percebi. E noutros que se seguiram durante dois anos, que
foi o tempo do “recolhimento”. É interessante dizer também que este é o
tempo do reconhecimento. Contactamos com pessoas durante todo este
tempo e reconhecemo-las agora, ou não, sem máscara.
O sorriso é inato, isto é, surge espontaneamente como resposta a um
estímulo. Acrescentamos, a propósito, que há vários tipos de sorriso: o
sorriso amarelo, o sorriso honesto, o sorriso franco, dissimulado, matreiro, hipócrita, insolente… e que é uma faculdade exclusiva dos humanos,
apesar de essa expressão poder ser utilizada relativamente ao comportamento amistoso de alguns animais, por exemplo, dos cães e dos gatos,
que nos são mais próximos (parece que estão a sorrir, dizemos).
Recuperámos o sorriso, repito, apesar dos estrépitos da guerra - e esta
referência acompanha inevitavelmente a revolta, a incompreensão, o
desconforto. Todos os dias vemos a destruição, a morte, o sofrimento que
as megalomanias provocam e que os ódios incendeiam. E perante tudo
isto perdemos completamente a capacidade de sorrir, em solidariedade
com todos aqueles que choram e que vivem dias de terror.
Vila Meã tem motivos para sorrir. Os Órgãos Sociais da Associação
Empresarial de Vila Meã tomaram posse. Esta edição é-lhes quase exclusivamente dedicada. É importante ler os testemunhos de toda a equipa
que labuta em prol da comunidade, em prol da defesa de um lugar onde a
dignidade e a integridade falam mais alto, onde se promove o crescimento social, pessoal, económico e cultural.
Vila Meã recuperou o sorriso.
Creio que foi o sorriso,
o sorriso foi quem abriu a porta.

F OTO : B V V I L A M E Ã

Os Bombeiros Voluntários de Vila Meã inauguraram, “Obrigado a todos que tornaram isto possível, em esno dia 24 de abril, o novo Centro de Formação que pecial ao corpo ativo”, enalteceu Ricardo Vieira.
passará a funcionar numa estrutura contígua ao
Ainda a propósito dos 41 anos da fundação dos
quartel da corporação.
Bombeiros Voluntários de Vila Meã o atual presiA inauguração do novo Centro de Formação, que dente da instituição lembrou o mérito daqueles que
pretende “melhorar, ainda mais, a qualidade dos tornaram possível a realização deste sonho.
serviços prestados”, ocorreu durante as comemo“A eles muito devemos. A eles e todos aqueles que
rações dos 41 anos da Associação Humanitária dos neste espaço de tempo, quer nos órgãos sociais, quer
Bombeiros Voluntários de Vila Meã.
como bombeiros, serviram tão honrada casa. Por
Para o presidente da direção dos Bombeiros de isso, o meu agradecimento a todos eles, com a proVila Meã, Ricardo Vieira, este é mais um marco im- messa de que tudo faremos para honrar a sua causa,
portante para a corporação que muito se orgulha da a nossa causa”, acentuou.
obra que tem concretizado.

S O C I E DA D E

EXPOSIÇÃO DE JOSÉ SARAMAGO
NO PÓLO VILA MEÃ, BIBLIOTECA MUNICIPAL
“É preciso voltar aos passos que foram dados, para
repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles.
É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante
volta já”.
São estas as palavras de José Saramago no final
de Viagem a Portugal.
“Voltar aos passos que foram dados” é uma
exposição sobre o escritor, Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, que está patente até 14 de
maio no Pólo de Vila Meã da Biblioteca Municipal
Albano Sardoeira.
A mostra, composta por quinze painéis de
grande dimensão, com textos e imagens, faz um
convite ao público para uma viagem cultural pela
biografia literária de José Saramago, numa descoberta do legado cívico de um dos maiores nomes de
sempre da literatura nacional.
Com seleção e composição de textos de Carlos
Reis e Fernanda Costa e design do ilustrador André Letria, a vida e obra de José Saramago é dada a
conhecer em cinco blocos: “Saramago, a Obra”, “A
Formação do Escritor”, “O Tempo da Estátua”, “O
Tempo da Pedra” e “Saramago, Escritor Universal”.
A exposição tem um propósito de divulgação e
de orientação pedagógica, permitindo um contacto
de iniciação ou de revisão com a literatura e com o
pensamento saramaguianos.
Esta exposição é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Vila Meã numa parceria com a Fundação

José Saramago, enaltecendo o envolvimento na
disponibilização do espaço de exposições ao Município de Amarante.
A exposição, com entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento do Pólo de Vila
Meã da Biblioteca Municipal.
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VILA MEÃ

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL AVANÇA
COM SUPRESSÃO PASSAGENS NÍVEL EM VILA MEÃ

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai concretizar as aguardadas obras de supressão de duas
passagens de nível na linha do Douro, em Vila
Meã, conforme anúncio do concurso público,
publicado em Diário da República, no passado
dia 18 de abril.
Esta intervenção da Infraestruturas de
Portugal contempla a supressão de três passagens de nível na linha do Douro, no troço eletrificado de Caíde – Marco de Canaveses, num
investimento total de aproximadamente nove
milhões de euros.
O anúncio do concurso público aponta
para uma empreitada com prazo de execução
de 600 dias e que concebe a eliminação das
passagens de nível localizadas em dois locais
na freguesia de Vila Meã e outra na localidade
de Santo Isidoro, no Marco de Canaveses. Está
previsto, ainda, a construção de edifícios e salas técnicas de sinalização.

J O RG E R I C A R D O
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No troço da linha do Douro, que compreende a
freguesia de Vila Meã, serão construídas duas
passagens pedonais inferiores e uma passagem inferior rodoviária.
A passagem de nível rodoviária a suprimir localiza-se junto ao Cineteatro Raimundo
Magalhães e a segunda, onde se vai suprimir a
passagem pedonal sobre a via, situa-se na ligação entre a Av. 25 de Abril e a Rua Dr. Joaquim
da Silva Cunha.
Estas são obras, há muito aguardadas, e
que vão melhorar a acessibilidade e a segurança no atravessamento daquela linha ferroviária. As intervenções em Vila Meã consideram
dois pontos sensíveis, cuja supressão da passagem vai contribuir para uma melhor fluidez de
veículos e peões.
De acordo com o presidente da Junta de
Freguesia, Lino Macedo, “este pedido já havia
sido solicitado à empresa há vários anos com o

intuito de melhorar as condições de acessibilidade e segurança da população”.
“É com enorme satisfação que vejo esta
obra a acontecer”, acentua.
Recorde-se que no início do mês de março
do ano passado, a Infraestruturas de Portugal
já tinha lançado concurso para a supressão
destas três passagens de nível na linha do
Douro, cuja empreitada não se chegou a concretizar e que agora constam de novo concurso
público.
No caso do Marco de Canaveses, está prevista a construção de uma passagem inferior
rodoviária, eliminando a passagem de nível
existente, permitindo-se assim o atravessamento desnivelado da via-férrea em segurança. Será também construído um viaduto sobre
o rio Odres, para desviar o trânsito da Ponte do
Bairro.

GRUPO DE JOVENS VALLIS
ORGANIZA TORNEIO DE

SUECA EM OLIVEIRA

O Grupo de Jovens Vallis, de Vila Meã, vai organizar um Torneio de Sueca, a decorrer no
coreto de Oliveira, no próximo dia 1 de maio,
a partir das 15h.
O valor de inscrição, correspondente a 5
euros, reverte em favor das Festas em em Honra de São Paio, em Oliveira, cuja organização
deste ano está a cargo do grupo de jovens.
As inscrições podem realizar-se antecipadamente através das redes sociais do Grupo
Jovens Vallis ou no próprio dia.
Os prémios para os vencedores deste Torneio da Sueca em Oliveira vão contemplar um
galo e duas garrafas de vinho do porto, para
a dupla 1ª classificada, licor beirão e um saco
de cavacas, para o 2º, e um pão de ló, para o 3º
classificado.
Refira-se que o Grupo de Jovens Vallis assumiu a realização das Festas em em Honra
de São Paio, em Oliveira, nos dias 5, 6 e 7 de
agosto de 2022.
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V E JA O V Í D EO

“O MOVIMENTO ASSOCIATIVO TEM UM PAPEL
EXTREMAMENTE RELEVANTE”
António Jorge Ricardo, vice-presidente da Câmara Municipal de Amarante
O vice-presidente da Câmara Municipal de
Amarante, António Jorge Ricardo, destacou, na
intervenção que fez durante a sessão de Tomada de Posse dos novos órgãos sociais da Associação Empresarial de Vila Meã, o “papel extremamente relevante do movimento associativo”.
“O movimento associativo tem um papel
extremamente relevante, principalmente nos
dias de hoje e deste passado mais recente, onde
os empresários viveram e vivem num período
inédito da nossa humanidade, como é o caso da
pandemia que ainda não foi ultrapassada e que
agora se acrescenta esta inqualificável e injustificável guerra que todos assistimos”, disse.
“É nestes períodos que as associações provam a sua verdadeira importância e a Associação Empresarial de Vila Meã mostrou isso
mesmo, com um trabalho de proximidade, de
resolução de problemas, de incentivo e motivação, por forma a mitigar este período negro na

às empresas no processo de recrutamento dos samos estar lado a lado num trabalho em rede,
vida de todos nós”, acrescentou.
atentos às necessidades e que assim Vila Meã
“A Associação Empresarial de Vila Meã é seus recursos humanos”, comentou.
António Jorge Ricardo apontou ainda que e todo o restante concelho possa crescer cada
sem dúvida uma associação importante do
nosso concelho, que reúne desde micro, peque- “uma autarquia tem a responsabilidade e o de- vez mais e se afirme a nível regional e nacional”.
Coube ao vice-presidente da Câmara de
nas e médias empresas, sempre na procura das ver de estar ao lado de associações como estas
melhores soluções para o seu tecido empresa- que lutam diariamente, por vezes em situações Amarante encerrar as intervenções na sessão
rial e consequentemente, para a qualidade de complexas e adversas, mas sempre com ob- de tomada de possa, felicitando os novos órvida da população de Vila Meã. Realço a forma jetivos e estratégias bem definidas no apoio a gãos sociais da AE Vila Meã com augúrio de sude trabalhar reivindicativa, mas colaborati- todas as empresas ou seus associados e comu- cesso para o mandato numa “caminhada que já
dura há mais de 20 anos e que nos tem provado,
va, realço também essa forma ambiciosa, mas nidade em geral”.
“O município de Amarante não será exceção, dia após dia, a importância que esta associação
também sempre disposta a apontar caminhos e
estará ao vosso lado como parceiros ativos em tem para a região e para Amarante”.
soluções”, acentuou António Jorge Ricardo.
“O vosso sucesso será o sucesso de Vila Meã,
O vice-presidente da Câmara de Amarante tudo o que nos for possível. Valorizamos o vosenalteceu os planos estratégicos estruturais so trabalho, a vossa importância para a sobre- um território importantíssimo em especial
que a AE Vila Meã tem desenvolvido, destacan- vivência e crescimento do setor económico, na pela sua posição geográfica, pelas suas boas
capacitação das pessoas em vários setores de acessibilidades, pela considerada densidade podo o Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
“O GIP de Vila Meã presta um serviço es- atividade, e acima de tudo, o trabalho de pro- pulacional que torna a região atrativa a novos
sencial, seja no apoio a jovens e adultos de- ximidade que desenvolvem com todos os asso- investimentos, à fixação de pessoas, criação de
sempregados na sua inserção ou reinserção no ciados tornando o território mais equilibrado e riqueza, entre tantos outros”, concluiu.
mercado de trabalho, ou até mesmo no apoio competitivo”, sublinhou, desejando que “pos-
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V E JA O V Í D EO

“OLHAMOS COM SATISFAÇÃO PARA O QUE TEM
SIDO FEITO, MAS SOBRETUDO COM AMBIÇÃO PARA
O QUE OUSAMOS FAZER”
Geraldino Oliveira, na sessão de tomada de posse dos órgãos sociais AE Vila Meã
O presidente da Associação Empresarial de Vila
Meã, Geraldino Oliveira, reeleito para novo
mandato, compreendendo o triénio 2022-2024,
destacou, na intervenção inicial que fez na sessão Tomada de Posse dos novos órgãos sociais,
a importante ação local e na região, em vários
domínios, da associação.
“Olhamos com satisfação para o que tem
sido feito, mas sobretudo com ambição para o
que ousamos fazer”, referiu.
“Assumimos, com a mesma determinação
de sempre, mais um mandato na direção da
Associação Empresarial de Vila Meã. Acompanham-me, neste renovado mandato de três
anos, um conjunto de empresários de espírito

jovem, astuto, competente e sobretudo muito funções, dos que renovam e dos que se apresenempenhado em fazer o melhor, sempre em fa- tam pela primeira vez - na participação ativa de
vor desta causa associativa”, acrescentou, cons- tão nobre desempenho associativo.
Os Órgãos Sociais da Associação Empresaciente de que “este é um desafio que não será
rial de Vila Meã, que foram reeleitos, no passafácil, agravado com a pandemia e a guerra”.
Geraldino Oliveira, que cumpre o quar- do dia 11 de março, para o triénio 2022-2024,
to mandato como presidente da AE Vila Meã, tomaram posse, no passado dia 31 de março,
destacou ainda a coesão da equipa diretiva na em cerimónia pública no Hotel Quinta da Cruz,
persecução dos objetivos a que se propõem na em Vila Meã.
Reeleito para mais um mandato, acompaassociação: “o que melhor nos carateriza e define o nosso modo de estar e agir é a coesão de nham Geraldino Oliveira na nova direção da
Associação Empresarial de Vila Meã, Domingos
uma equipa diretiva que se complementa”.
Na sessão o presidente da AE Vila Meã, ree- Amaro, Nuno Miguel Queirós, Pedro Pinheiro,
leito para mais um mandato, agradeceu o con- Hugo Magalhães, José Pedro Cunha, Carina
tributo de todos os diretores - dos que cessaram Sofia, como vice-presidente, Alberto Sampaio e

D O M I N G O S A M A RO
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Ricardo Teixeira de Sousa, como suplente.
A sessão tomada de posse dos novos órgãos
sociais da Associação Empresarial de Vila Meã,
evidenciando a coesão, partilha e participação
de todos na direção, contou com intervenções
repartidas por vários elementos da direção, assentes em três eixos estratégicos e que orientarão o propósito deste novo mandato na associação.
Assim, Domingos Amaro falou de estratégia local e regional, Pedro Pinheiro orientou a
sua intervenção para a capacitação empresarial
e internacionalização, enquanto Hugo Magalhães focou-se na qualificação das empresas.

V E JA O V Í D EO

“É NECESSÁRIO PENSAR NO PAPEL ESTRATÉGICO
DAS VILAS NA VALORIZAÇÃO DE NOVOS CENTROS
DE CONVERGÊNCIA”
Domingos Amaro, na sessão de tomada de posse dos órgãos sociais AE Vila Meã
O primeiro vice-presidente a intervir foi Domingos Amaro que começou por realçar a
intervenção da AE Vila Meã como entidade
associativa, representativa e influenciadora,
agente impulsionador de desenvolvimento
económico.
“Olhar estrategicamente para este território é investir na capacidade das pessoas, na
atratividade e capacidade de fixação da população e na dinâmica que pode brotar de um
desenvolvimento efetivo e estruturado, como
sempre o manifestamos e como continuamos
a defender”, considerou, reforçando que “é
este o propósito que nos motiva, prosseguindo
na partilha de propostas, avaliação de possibilidades, encontro de vontades, debate de ideias,

definição de prioridades que provoquem ações
de desenvolvimento”.
“Realçamos, uma vez mais, a premente
necessidade de uma zona de acolhimento industrial que permita o licenciamento rápido
da atividade económica e que entendemos ser
determinante para despoletar novos investimentos e solidificar o circuito de crescimento
económico na região”, acentuou, comentando
que esta “é uma promessa que se arrasta há
mais de duas décadas, mas que finalmente
estamos convictos de que existe vontade para
que se concretize”.
Domingos Amaro referiu ainda a importância de atender aos “desafios que emergem
na sustentabilidade dos negócios locais, a di-

namização dos espaços comerciais, de forma
a atrair consumidores pela relação de proximidade e localização acessível”, destacando o
posicionamento digital e a oportunidade que
representa a conjugação no fluxo comercial
que se gera na digitalização dos negócios.
“É também necessário pensar no papel
estratégico das vilas na valorização de novos
centros de convergência, descentralização de
meios e desenvolvimento de novos espaços
que permitem mais eficiência e um desenvolvimento consistente”, sublinhou, reforçando
a localização estratégica deste território que
urge potenciar e que acreditamos ser merecedor da máxima atenção na estruturação de
condições que permitam o desenvolvimento

industrial, urbanístico, social.
“Acreditamos no movimento associativo e
pela força agregadora de vontades, confiamos
na sua capacidade de influência pelo bem comum. Por isso estamos empenhados e focados
em promover iniciativa, despertar atenção e
trabalhar na potenciação das capacidades que
podemos desenvolver na associação de esforços, olhando o futuro com ambição de que é
possível fazer”, prosseguiu Domingos Amaro.
“A Associação Empresarial de Vila Meã estará sempre pronta para colaborar na planificação e concretização de projetos que aportem
mais e melhores condições de dinamização
económica, social, comercial e cultural”, concluiu.
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V E JA O V Í D EO

“SOMOS BONS NO QUE FAZEMOS E TEMOS QUE
FAZER NOTAR ISSO NOS MERCADOS EXTERNOS”
Pedro Pinheiro, na sessão de tomada de posse dos órgãos sociais AE Vila Meã
Na intervenção seguinte, o vice-presidente e também oportunidades para que a interPedro Pinheiro realçou que a internacionaliza- nacionalização seja uma opção profícua para
ção está acessível a todas as empresas, exem- expandir negócio e alavancar mais valor na
plificando casos bem-sucedidos de pequenas dinâmica comercial das empresas portuguesas.
empresas que estão a exportar e assim aportar Aqui a cooperação entre as empresas e o enmais valor aos seus produtos.
volvimento agregador das associações deve ser
“Somos bons no que fazemos e temos que aproveitado na sustentação de todo o potencial
fazer notar isso nos mercados externos através exportador que possamos ser capazes de exda exportação, perfeitamente acessível e possí- pandir, mas também atrair mais investimento”,
vel para as microempresas”, destacou.
comentou.
“Estamos ao nível dos melhores, e a prova
Aqui o papel da Associação Empresarial,
é a resposta dada num ciclo de crise na última juntamente com o Conselho Empresarial do
década, em que o peso das nossas exportações Tâmega e Sousa (CETS), tem-se concentrado
no PIB passou de menos de 30% para mais de no desenvolvimento de ações de apoio capaz de
40%”, reforçou, considerando que unidos “po- possibilitar às empresas a melhor forma de se
demos criar oportunidade na crise”.
representarem nos mercados externos.
“No contexto atual são muitos os desafios
“A Associação Empresarial de Vila Meã con-

H U G O M AG A LH Ã E S

juntamente com o CETS tem implementado
vários projetos coletivos que apoiam a preparação das empresas no processo de internacionalização. Com estes projetos de apoio técnico, as
associações empresariais contribuem para um
acompanhamento especializado na melhoria
de procedimentos que capacitam mais as empresas no seu desempenho e sustentabilidade
na abordagem a novos mercados”, evidenciou,
sublinhando que, ao longo dos anos, são centenas as empresas apoiadas.
Pedro Pinheiro abordou ainda o potencial
da atratividade turística e as oportunidades
que se geram na dinâmica comercial.
“A importância do turismo na economia local é vital e deve ser potenciada pelos principais
agentes do território, nomeadamente as Câ-

maras Municipais que podem desenvolver políticas de promoção e incentivo ao usufruto do
território e dinamização comercial”, sustentou.
Quanto ao futuro, Pedro Pinheiro, acredita
na capacidade das empresas e na oportunidade
dos desafios.
“Este é também um tempo de antever os
novos desafios que teremos de enfrentar no futuro e que nos exigirão novas soluções e paradigmas de atuação, capaz de garantir o desenvolvimento das empresas, a qualidade de vida
das pessoas e a sustentabilidade do planeta”,
referiu, asseverando que juntos podemos mais.
“À palavra crise, retire-lhe o “s”, e crie. Vamos criar, vamos estar presentes, mais fortes,
porque todos juntos conseguimos fazer melhor”, concluiu.

V I C E - PR E S I D E NTE DA A S S O C I AÇ ÃO E M PR E SA R I A L D E V I L A M E Ã

V E JA O V Í D EO

“TEMOS O DESAFIO DE VALORIZAR O TERRITÓRIO,
CAPTAR INVESTIMENTO, CONSEGUIR MELHORES
OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS”
Hugo Magalhães, na sessão de tomada de posse dos órgãos sociais AE Vila Meã
Para Hugo Magalhães a qualificação é um tema
central para os próximos três anos, nomeadamente a qualificação de ativos e desempregados
e a qualificação das lideranças e das equipas de
gestão.
“Vamos continuar a fazer um esforço muito
grande para captar investimento para a qualificação de ativos e desempregados, pois consideramos fundamental que os recursos que
possuímos sejam mais qualificados e preparados”, referiu, considerando que a qualificação
dos ativos e desempregados é uma área onde
somos experientes no trabalho desenvolvido na
AE Vila Meã.
Uma preocupação bem vincada nos propósitos da AE Vila Meã e que Hugo Magalhães
realçou apontando os valores de investimento:
“No último mandato a quantidade de formação
que foi feita através da associação, representou
um investimento na região de 1,3 milhões de
euros. Neste novo mandato já temos contratua-

S E S SÃO PÚ B LI C A
A sessão pública tomada de posse, que decorreu no Hotel Quinta da Cruz, em Vila Meã,
contou com a presença do vice-presidente da
Câmara Municipal de Amarante, presidentes
de Junta, empresários da região e representantes associativos locais.

lizados, neste momento e provavelmente va- junto e dentro da associação, vamos continuar
mos conseguir mais apoios nesse sentido, 900 a fazer esse esforço, sempre de portas abertas
para que possamos continuar a contribuir para
mil euros de investimento na formação”.
“A qualificação dos gestores e da adminis- aquilo que é de todos nós, o território. Nós que
tração das empresas é outro dos nossos focos, representamos instituições locais, temos o deatravés de atividades para visitar outras empre- safio de valorizar o território, captar investisas e associações, de forma a partilhar novos mento, conseguir melhores oportunidades para
conhecimentos, trazer pessoas que possam ser as empresas, conseguir reorganizar o território
referências e boas práticas para que os gesto- de forma a que empresas de fora se tornem tamres possam ver, como outras empresas estão a bém empresas da região e com isto, certamente
lidar com estas mudanças”, acrescentou, consi- teremos empresas mais fortes”, comentou, saderando as boas práticas de gestão e liderança lientando a cooperação entre a Câmara Muniessenciais para encarar os novos desafios que se cipal, a Associação Empresarial de Amarante,
apresentam como aumento da inflação e conse- juntamente com a Associação Empresarial de
Vila Meã, se desenvolveu, durante os piores moquente perda do poder de compra.
Valorizar o associativismo e o esforço con- mentos da pandemia, uma série de iniciativas
junto para conseguir debelar dificuldades e al- para o comércio local que mobilizaram algumas
cançar objetivos que concretizem crescimento centenas de milhares de euros de vendas a mais
económico é outra das vontades manifestadas para o comércio.
“A questão da estratégia para a região onde
na intervenção de Hugo Magalhães.
“Iremos trabalhar cada vez mais em con- estamos inseridos é fundamental, assim como,

potencializarmos ao máximo a exportação das
nossas empresas e qualificar aquilo que nós somos, seja enquanto colaboradores ou administradores das empresas”, reforçou.
A terminar a sua intervenção, Hugo Magalhães, falou ainda do Jornal de Vila Meã e da
importância para a valorização do território,
enquanto meio privilegiado de comunicação e
repositório de memória.
“O Jornal de Vila Meã, que serve para divulgar as informações que a AE Vila Meã vai desenvolvendo, mas também para veicular tudo aquilo que a comunidade faz, torna-se importante
porque se não houver formas de consolidar esta
informação, além da informação circular muito menos, perdemos memória. E o jornal é esse
esforço que se encontra particularmente dentro
da associação, mas também aportando o contributo das entidades públicas”, comentou.

TO M A DA D E P O S S E O RG ÃO S S O C I A I S DA A E V M
Nesta cerimónia o presidente reeleito, Geraldino Oliveira, enalteceu o empenho e dedicação
da diretora técnica da AE Vila Meã, Rosário
Meneses, e da técnica responsável Gabinete Inserção Profissional Vila Meã, Delfina Carvalho.
A sessão tomada de posse dos Órgãos So-

ciais da AE Vila Meã contou com um momento
musical protagonizado pela jovem intérprete de
Vila Meã, Ana Isabel, e um momento final de
convívio condimentado com o novo Bolo Típico
de Santa Cruz, numa receita da Padaria Estrela,
vinho verde e degustação de chá na Rota do Ro-

mânico com a Infusões com História.
Agradece-se a parceria e trabalho desenvolvido pelo Carlos Moura na reportagem vídeo, Ricardo Alves, no apoio técnico som, formandos no catering e participação, bem como
a todas as entidades presentes.
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A N D R É M AG A LH Ã E S

Presidente da Junta
de Freguesia de Vila Meã

Presidente da Associação
Empresarial de Amarante

Diretor Executivo da InvestAmarante

Presidente do Instituto
Empresarial do Tâmega

A riqueza de uma terra vê-se pelo número de Com a Associação Empresarial de Vila Meã
associações e pela atividade que cada uma tem temos trabalhado de forma contínua, assim
e, efetivamente, a Associação Empresarial é como, com a Invest Amarante, o Município de
um braço importante para a Junta de Fregue- Amarante e com outras entidades da região.
sia de Vila Meã. As nossas preocupações são Só todos juntos e acompanhados é que vamos
as preocupações da Associação e vice-versa, conseguir fazer algo, uma vez que é super importanto, é excelente e muito importante ter- portante este juntar de forças e ideias, porque
mos uma associação com esta atividade a olhar caso contrário nunca vamos ter um resultado
positivo.
pelo interesse dos vilameanenses.
Só conversando e partilhando, não apenas
Quando a Associação nasceu tinha um
propósito, nomeadamente, a zona industrial e só uma associação, mas todos em conjunto
que ainda não aconteceu, mas que se tem ca- é que podemos conseguir arranjar e descobrir
minhado em direção a ela apesar da pressão realmente uma solução para a situação que esfeita pela Associação, junto das entidades, para tamos a atravessar.
Desejo à Associação Empresarial de Vila
que seja possível essa concretização. Mencionar que a Associação colabora, ajuda e incenti- Meã felicidades, muita boa sorte e bom trabava os comerciantes a adaptarem-se às circuns- lho. Acho que estão a fazer um bom trabalho e
tâncias que atualmente vivemos, junto de uma irão continuar a fazer, neste novo mandato, o
bom trabalho que tem sido feito.
pandemia e uma guerra.
A minha mensagem para Associação Empresarial de Vila Meã é de gratidão, pela preocupação que têm com a sociedade e que, cada
RICARDO VIEIRA
vez mais, o associativismo permite levar a bom
porto.

C Â N D I D O ZO I O

Administrador do Externato
e presidente Bombeiros de Vila Meã

Centro de Emprego do Tâmega e Sousa
Estas associações são fundamentais no nosso
território para desenvolverem connosco aquilo
que é o mercado de emprego e as capacitações
que fazemos aos nossos empresários e trabalhadores. O GIP de Vila Meã, promovido pela
Associação Empresarial de Vila Meã, é um
pólo fundamental para o desenvolvimento
desta região. Efetivamente, eles são uma porta
de entrada dos nossos desempregados para o
sistema e assim garantir que possam ter melhores qualificações, de forma a promover o
desenvolvimento das empresas, do tecido empresarial e da própria região. As instituições
públicas, como é o caso do IEFP, necessitam
destas organizações para conseguirem desenvolver a sua atividade de forma organizada,
transversal e a potenciar as suas condições ao
nível do emprego.
Desejo sucesso na atividade desta associação que já tem alguns anos e tem feito um
trabalho extraordinário e, por isso, aos novos
órgãos sociais só posso desejar aquilo que têm
feito até agora.

Estes movimentos associativos na área empresarial tem elevada importância para as instituições de ensino pois, no nosso caso, temos
uma forte componente de ensino profissional
que está ligado ao mundo empresarial. Assim,
quantas mais dinâmicas tiverem as empresas,
maior será a taxa de empregabilidade dos nossos alunos.
A gestão das associações apesar de ser feita
de uma forma amadora, mostra-se com muita
responsabilidade e profissionalismo. De referir
que, a interligação entre associações é muito
importante para que depois as ofertas no território sejam complementadas entre si e assim,
o território terá e tem uma cobertura vantajosa
para os seus habitantes.
Desejo o maior sucesso e louvo a coragem
aos representantes destes movimentos, não
esquecendo que o sucesso da Associação será
o sucesso de Vila Meã, em particular, que é o
que se pretende.

Existem várias organizações e equipas que Aquilo que o território mais precisa são de
pensam na melhoria da economia de um ter- forças vivas, de massa crítica e de entidades
ritório, porque melhorar a economia é tentar que se possam especializar dentro das áreas
melhorar a vida de cada uma das pessoas e é de impacto económico, que são efetivamensempre importante. Ao colaborar, pensar e te áreas que precisam de instituições fortes.
agir em conjunto, o valor que se pode aportar Amarante tem essa vantagem e é algo que
é muito maior e creio que, nos últimos anos, pode diferenciar e fazer com que, por um
têm-se dado passos interessantes e até inédi- lado, possamos não só apoiar as PME’s que
tos na colaboração do Município de Amarante estão no território, trazer e criar novas, mas
com a Associação Empresarial de Vila Meã e também, fazer com as que já cá estão possam
com a Associação Empresarial de Amarante.
ambicionar novos patamares de rentabilidade
Os movimentos associativos são muito im- e crescimento.
portantes, porque permitem aos empresários
Assim, vamos gerar o impacto económico
sentarem-se e discutirem estratégias comuns, que Amarante precisa e o trabalho em rede
ou seja, as ações coletivas que são cada vez vem sempre criar novas dinâmicas e realidamais importantes. Portanto, ter aqui uma es- des. Com a tomada de posse dos novos órgãos
trutura com a sua equipa técnica, com todos os sociais da AE Vila Meã temos essa demonstraseus associados que pensam e implementam ção, isto é, se dentro da própria equipa existe
projetos, é uma mais valia para o território, esta perspetiva de que há um todo com várias
para as empresas e para a capacitação dos pró- partes que vem para somar, com competênprios indivíduos.
cias diferentes, o mesmo acontecerá na relaDeixar uma mensagem de gratidão a todos ção com as atividades externas. Para o Insos associados, em especial, aos que tomam tituto Empresarial do Tâmega é com grande
posse, pelo trabalho voluntariado que se pro- satisfação que vemos uma reeleição do atual
põem fazer em prol do desenvolvimento deste presidente, mas também de uma equipa que
território. Segundo, um voto de maior sucesso vem com uma responsabilidade e com o coe a certeza daquilo que puder ajudar, lá esta- nhecimento do trabalho construído até agoremos para colaborar, discutir e implementar ra. No entanto, vem com uma nova ambição,
projetos.
uma consciência muito clara dos desafios que
temos, do que vamos enfrentar no próximo
tempo e isto é dos melhores indicadores que
Amarante deve ter, da capacidade instalada
e, portanto, só nos pode dar boas condições
E M Í D I O M O NTE I RO
e oportunidades para o futuro. O movimento associativo traz-nos um indicador de dinâmica de uma comunidade e do potencial
instalado no território. Quando temos muitas
associações com atividade real e impacto a ser
gerado, torna-se num ótimo indicador que temos que aproveitar.
Este é um grande desafio, mas as
oportunidades e o impacto que pode ser gerado aqui é algo impagável, uma vez que pode
Presidente da Direção do CETS
mudar a vida da nossa população e impactar
profundamente o futuro das nossas empresas.
Para ser dirigente de uma associação tem que
se ser um bom samaritano e ter muita paciência e resiliência, porque com a pandemia e agoJ O S É S I LV E I R A
ra a guerra, as associações tem pedidos diários
de empresários. As associações empresariais
por vezes não têm meios para responder rapidamente às ansiedades dos empresários, no
entanto, o CETS tenta ajudar com o saber, conselhos e ferramentas que tem à sua disposição
para apoiar o setor empresarial do Tâmega e
Sousa. Esta região possui um setor empresarial
robusto e, por isso, estamos disponíveis para
apoiar as associações empresariais da região,
Diretor do Núcleo
que, com o nosso apoio e com a união de todos,
do
CENFIM
de Amarante
capacitarmos assim uma região forte no setor
Queremos manter e reforçar o espírito cooperaempresarial e social.
Parabenizar a Associação Empresarial de tivo no âmbito da nossa atividade, a formação
Vila Meã pela coragem e pelo sentimento de profissional e podermos apoiar as empresas de
associativismo, pois trabalham em prol da re- Vila Meã, no nosso setor de metalúrgica e megião e a defesa empresarial que representam é talomecânico, que estão presentes no território.
Temos que valorizar o território, valorizanessencial.
do as pessoas e dotando-as de mais conhecimentos, a fim de, valorizar as empresas.
Desejo à Associação Empresarial para este
triénio muito sucesso, e naquilo que precisarem
estamos cá para colaborar.
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Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Amarante
Esta cerimónia prova a capacidade e seriedade com que as pessoas assumem os projetos à
volta do setor empresarial, que é fundamental,
termos empresas cada vez mais fortes, capacitadas e qualificadas com melhores recursos
humanos. A Associação Empresarial de Vila
Meã possui elementos que são do melhor que
temos e, portanto, ajuda-nos a encarar um

futuro promissor. Para a Câmara Municipal
de Amarante serão vários os desafios que nos
serão propostos, mas também quando temos
pessoas que nos colocam esses desafios e que
nos colocam num patamar superior, acho que
isso só nos ajuda cada vez mais a colaborar, de
forma a atingir os desafios e objetivos que são
deles e nossos. Estamos perfeitamente envolvidos neste espírito e os órgãos sociais, que
foram agora empossados, dão-nos a garantia
de que temos parceiros para levarmos a cabo
estes projetos.
Os resultados podem não ser a curto prazo, mas temos a certeza de que este caminho
que estamos a trilhar, terá frutos a longo
prazo. Esta aposta no setor empresarial e a
aposta que o Município está a fazer no setor
tecnológico, irá permitir que os jovens se fixem nas suas terras, porque assim criamos
emprego, riqueza e melhor qualidade de vida
em Amarante.
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neste caso do Baixo Tâmega, em articulação
com os Municípios que são associados, temos
essa particular atenção de trabalhar em rede,
para dinamizar projetos que sejam diferenciadores e que valorizem o nosso território.
Temos trabalhado muito em parceria com a
Associação de Municípios do Vale de Sousa, na
Rota do Românico, num projeto de dinamização turística que junta vários parceiros locais
a nível económico. Temos também trabalhado
com a Associação Empresarial de Amarante,
Secretário-Geral da Associação
num projeto relacionado com o BTinova, para
de Municípios do Baixo Tâmega
impulsionar o vinho verde como uma bandeira
do território.
Quero felicitar a Associação Empresarial
O movimento associativo tem uma grande importância, principalmente pelo trabalho em de Vila Meã pela nova eleição, muitas felicirede, que estas entidades podem e devem fazer dades para o seu trabalho que se prevê difícil,
em prol de um território que é comum. Cada mas desafiador, mediante os tempos que pasorganização tem a sua função. Se, por um lado, samos e que vivemos. Podem contar com a Asas associações empresariais estão mais ligadas sociação de Municípios do Baixo Tâmega para
à parte económica e à ligação com as empresas, desenvolver trabalho em conjunto, que seja
por outro lado, as Associações de Municípios, benéfico para todos.

R I C A R D O M AG A LH Ã E S

S O C I E DA D E

“A MÚSICA ACABA POR SER «UMA FATIA» DE TODOS OS MEUS
DIAS E A MINHA FORMA DE EXPRESSÃO MAIS PODEROSA”
Entrevista com a jovem intérprete musical vilameanense Ana Isabel

A Ana Isabel deu voz aos momentos musicais,
num acústico suave e intimista, na cerimónia
Tomada de Posse dos Órgãos Sociais Associação Empresarial de Vila Meã. Convidada
para interpretar alguns temas em português
a jovem Ana Isabel correspondeu e foi exímia
na interpretação, proporcionando um belo
momento de envolvimento musical, muito
apreciado.
Natural de Vila Meã, quisemos saber
mais sobre esta paixão de Ana Isabel, que faz
brotar um brilhosinho na interpretação tão
sentida com que se entrega.
Tem 22 anos e está a estudar Engenharia
e Gestão Industrial (EGI), na Universidade
de Aveiro, que “fascinada pelos desafios do
mundo empresarial”, revela ser a sua “área
de sonho”. Cresceu em Vila Meã e foi nesta
vila onde fez os seus primeiros amigos, onde
aprendeu a ler, onde aprendeu a tocar guitarra, onde fez toda a formação até ao 12º ano,
e, como nos conta, deu “os primeiros passos
na música e onde tenho o privilégio de residir
atualmente”.
“Sou uma apaixonada pelo que faço e, para
além da EGI, não deixo de alimentar paixões
como o futebol, o associativismo e a música,
que acompanham o meu dia a dia e representam uma grande parte da minha vida”, realça.

samente com isso que mais me identifico: com
a deposição do sentimento em cada tema que
interpreto.

FOTO: THE UNPHOTO

para um público e de interpretar os temas de
uma forma muito pessoal.
Que importância tem para ti, na tua vida?
A música, em todas as suas formas, representa uma parte importante da minha vida.
Seja quando me expresso através de temas
originais, seja quando estou em viagem e me
limito a ouvir as obras dos meus artistas preferidos, seja quando tenho o privilégio de atuar
para um público vasto ou simplesmente quando “canto para mim”. Para mim, a música acaba por ser “uma fatia” de todos os meus dias e a
minha forma de expressão mais poderosa.

Como começou este teu envolvimento com a
música?
A paixão pela música começa desde cedo.
Tenho várias pessoas na família ligadas ao
meio e isso fez com que a curiosidade em to- Qual o teu estilo musical preferido? Porquê?
car algum instrumento também crescesse em
O fado.
mim.
Ora, nem sempre o foi, mas em 2015 tive
Com apenas 7 anos, pedi aos meus pais a oportunidade de conhecer quatro seres mapara me colocarem numa escola de música, ravilhosos, que me desafiaram a enveredar
pois queria muito aprender a tocar guitarra.
por este registo. No princípio considerei uma
Assim, em Vila Meã, surgiu essa oportuni- “loucura”, pois o fado é um elemento da cultura
dade e acopladas às audições de guitarra clássi- portuguesa pelo qual tenho grande respeito,
ca, existiam momentos onde interpretávamos pelo que, interpretá-lo de uma forma “menos
alguns temas e eu oferecia-me sempre para correta”, parecia-me errado. Mas depois percantar. Então, penso que foi exatamente aqui cebi que não existe uma forma correta de ino ponto em que percebi que realmente aquilo terpretar um fado, existe sim, um sentimento
que eu gostava mesmo era de cantar, de atuar profundo que tem de ser partilhado e é preci-

o qual me identifiquei e sou sempre muito feliz
a cantar na minha terra!

Enquanto jovem, qual achas que é a imporConta-nos o que, no domínio da música, tens tância deste tipo de associações e qual a expectativa que devemos ter quanto à postura,
feito?
Sou uma pessoa que gosta de abraçar bons intervenção, na sociedade?
Enquanto jovem e atual membro de uma
desafios, por isso, aquilo que já fiz no âmbito
da música varia desde o Rock ao Fado, das gra- júnior iniciativa na minha universidade, reconheço que o associativismo tem um papel
vações em estúdio aos festivais, etc.!
Falando numa componente mais recente, transformador. Para mim, a palavra-chave
integro um grupo de música portuguesa, cuja acaba por ser IMPACTO, pois estar numa asmissão reside em desmistificar o fado, rearran- sociação permite uma aproximação às pessoas,
jar temas da música portuguesa e através das às organizações e à comunidade, exercendo
nossas atuações, passar sempre uma mensa- um papel ativo.
gem ao público (“Inversos – Fado Novo”).
Integro também outros projetos como a Durante a atuação e numa intervenção que
“Ode Lídia”, que se dedica à criação de temas fizeste, gostava de acentuar, em jeito de peroriginais e, no âmbito deste projeto, tivemos a gunta, a relação e importância que tem para
oportunidade de interpretar uma letra do livro ti Vila Meã?
Tal como referi na minha atuação, Vila
“Durante a queda aprendi a voar”, de Raul MiMeã ofereceu-me um mundo de oportunidanh’Alma.
Num estilo completamente diferente, des que marcam todo o meu trajeto até então.
acompanho os “Mariopreso” numa jornada de Vila Meã possui infantários, escolas e o Exatuações icónicas dentro do estilo Pop e Rock ternato, que providenciam uma educação de
e, no âmbito da gravação em estúdio, colaboro excelência, oferece grandes oportunidades ao
no projeto do Rui Mesquita que, enquanto mú- nível da cultura, possui bons acessos, etc. Para
sico e compositor, me desafia constantemente além disso, regra geral, as pessoas são muito
afáveis e possuem um espírito de entreajuda
a interpretar os seus temas.
A título pessoal faço atuações em bares, inigualável, o que me fez criar inúmeras rerestaurantes e em vários eventos, cujos temas lações com professores, catequistas, colegas
vão sendo adaptados ao contexto em questão, e muitas outras pessoas, que sou muito grata
por me ter cruzado com elas.
perante aquele que é o meu portfólio.
Nesta tua relação com a música, quais são os
teus sonhos, até onde gostarias de ir?
Sou uma pessoa de sonhos e ambições. No
entanto, no que toca à música, o único foco é
estar predisposta a aceitar novos desafios e
tirar o maior prazer desta vertente da minha
vida.
Como foi, para ti, encarado o convite e atuação na Tomada de Posse da Associação Empresarial de Vila Meã?
Senti-me lisonjeada com o convite e aceitei
prontamente, pois trata-se de um evento com

Por fim, na tua opinião, qual deve ser o papel dos jovens hoje e quais os maiores impedimentos ou dificuldades que entendes existir
para que os jovens possam ser mais no contexto da sociedade atual?
Inseridos num mundo cada vez mais digital e interligado, os jovens têm a oportunidade
de criar impacto, mais do que nunca. Na minha opinião, os maiores impedimentos ou dificuldades residem no facto de, nem sempre, os
jovens encontrarem a motivação certa, isto é, o
fator que os faz acordar todos os dias com vontade fazer mais e, lá está, criar impacto.
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DECORAÇÃO PÁSCOA
NO CENTRO VILA MEÃ

A Praça dos ex-combatentes em Vila Meã ganhou um colorido diferente durante o período
de Páscoa com algumas decorações alusivas a
esta festividade.
O grupo de formandos EFA NS de Apoio
à Gestão, da Associação Empresarial de Vila
Meã, deu azas à criatividade, meteu mãos à
obra, e concretizou uma simpática decoração
urbana de forma a assinalar, com alegria, este
tempo tão especial que representa a Páscoa.
Um Coelho de Páscoa gigante e mais alguns elementos decorativos proporcionaram
um contexto diferente à Praça dos ex-combatentes e um atrativo para os residentes e visiPUB

abril 2022

tantes que, por esta altura, frequentam Vila
Meã. Com esta iniciativa também se criou algum envolvimento com o comércio local numa
ação de dinamização deste tempo que é favorável à circulação das pessoas e assim provocar
algum incentivo ao consumo.
Note-se que os formandos reagiram positivamente a um desafio que lhes tinha sido
proposto pelo presidente da direção da AE Vila
Meã, Geraldino Oliveira. Assim, para quem por
esses dias se deslocou a Vila Meã, foi agradavelmente surpreendido, numa praça central
e movimentada, pelos elementos decorativos
alusivos à Páscoa.

FRANCISCO JOSÉ VIEGAS NOS
ENCONTROS COM AUTORES EM VILA MEÃ

O escritor Francisco José Viegas participa,
este sábado, dia 30 de abril, na apresentação
do livro “A Luz de Pequim”.
A apresentação, que conta com a presença
do autor e editor, dinamizada no âmbito do
Ciclo “Encontros com Autores” da Programação Cultural da Junta Freguesia de Vila Meã,
realizar-se-á a partir das 16 horas, na Biblioteca Municipal de Amarante – Polo de Vila
Meã. Os livros do autor estarão disponíveis
para venda no local.
Note-se que o livro “A Luz de Pequim” foi
galardoado com o Prémio Literário Fernando
Namora 2020 e Prémio PEN 2020 Narrativa.
Realce-se que para acesso à sessão, é necessária a inscrição prévia, sendo os lugares
marcados e de lotação limitada. A reserva
de lugares, gratuita, deverá ser feita para o

e-mail: cultura@jf-vilamea.pt.
Também o escritor João Tordo passou,
neste mês de abril, pelo “Encontros com Autores” em Vila Meã.
No passado dia 16 de abril João Tordo participou na sessão de apresentação do seu novo
livro “Naufrágio”.
Antes da sessão de apresentação do livro,
o autor dinamizou uma Masterclass, intitulada “A Arte da Ficção”, que decorreu ao início
da tarde na Biblioteca Municipal de Amarante – Polo de Vila Meã.
Refira-se que estes encontros com escritores ocorrem no âmbito de uma programação cultural diversificada, proposta pela Junta
de Freguesia de Vila Meã, com iniciativas previstas até ao mês de junho.
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CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE:

EXPERIÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO EMOCIONAL
EM AMARANTE COM ANA LUÍSA FERNANDES

VANTAGENS
DO PROJETO
CAE eligível: 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 4932,
4939, 50101, 50102, 50300, 51100, 52220, 52230, 551,
552, 553, 559, 561, 562, 563, 77110, 77340, 77350, 79110,
79120, 79900, 82300, 86905, 90010, 90020, 90040, 91020,
91030, 91041, 91042, 93210, 93292, 93293, 93294, 96040

Mais de 120 pessoas participaram numa ses- Para além da intervenção principal da Ana rio assim tão cheio, quando o propósito é simProjeto cofinanciado por:
Organismo intermédio
são de transformação emocional com a es- Luísa, a sessão contou com a participação das plesmente falar de emoções”.
pecialista em desenvolvimento pessoal, Ana formadoras projeto formação modular (Pro- E prosseguiu: “Trata-se de um projeto arrojaLuísa Fernandes, proporcionando uma at- jecto
POISE-01-3524-FSE-003180-Forma- do, que pretende integrar o desenvolvimento
mosfera incrível e momentos únicos.
ção Modular de Ativos) Sara Lopes e Daniela pessoal em modelos mais eficientes de gestão,
Atraídos pela “maior transformAÇÃO Cunha, bem como de algumas dezenas de com foco em desenvolver negócios, impulsionar empreendedores, desenvolver pessoas e
emocional”, a sessão com Ana Luísa Fernan- formandos.
des, que decorreu durante a tarde do dia 9 de
Na sessão de abertura a promotora do equipas”.
“Façamos este pequeno exercício: 100%
abril, no auditório do Instituto Empresarial evento, Sara Lopes, explicou como tudo acondo Tâmega, foi bastante participada e envol- teceu, revelando que o relacionamento com dos funcionários de uma empresa são pesvente, consciencializando para a prática de Ana Luísa, há mais de 20 anos, tem permitido soas, 100% dos clientes de uma empresa são
pessoas!! Na verdade, as pessoas não negodesenvolver competências emocionais e de- uma constante partilha de ideias e projetos.
monstrando que, efetivamente, têm um peso
“A Ana Luísa iniciou o seu percurso pro- ceiam com empresas, mas sim, com pessoas!!
bastante significativo nas decisões diárias.
fissional como marketeer, mas foi há 12 anos Então como não falar de pessoas, como não
Vícios e feridas emocionais, crenças, sen- atrás que decidiu ir viver para o Brasil, ini- falar de valorização pessoal, se é ponto de
timentos reais, mudanças de atitude, foram ciando o seu percurso no desenvolvimento partida para atingirmos grandes resultados?”,
alguns dos focos de impacto e influência pessoal, formando-se em teologia e especia- sustentou.
“Para finalizar, quero agradecer o apoio inemocional abordados pela Ana Luísa Fernan- lizando-se em Inteligência Emocional e Coades, uma conceituada especialista em desen- ching, desenvolvendo até hoje programas de condicional da minha grande parceira da DSC,
volvimento pessoal.
mentoria para diversos públicos. Dias antes Daniela Cunha. Agradeço à Sara Magalhães,
“Uma tarde linda, um auditório com 120 da sua partida para o Brasil, eu disse-lhe que em representação da União de Freguesias de
pessoas completamente entregues em bus- um dia iriamos fazer um evento juntas... e eis Amarante e à AE Vila Meã e toda a sua equica de transformação…e ela começou! Uma que esse dia chegou!! E como o Universo é pa, pelo apoio, motivação e principalmente
tarde de lágrimas, de muita instrospecção e generoso, tudo se alinhou”, comentou, acres- por acreditarem desde o início”, concluiu Sara
entendimento do caminho a ser percorrido. centando que em parceria com a AEVM a Ana Lopes.
O vice-presidente da AE Vila Meã, Hugo
De coração cheio! Dei o meu melhor, recebi Luísa Fernandes tem vindo a desenvolver,
o vosso melhor”, comentou no fim Ana Luísa desde o início da pandemia, em regime onli- Magalhães, fez uma pequena intervenção iniFernandes.
ne, várias formações sobre o tema e “como a cial de acolhimento a todos os participantes,
Esta conferência foi promovida por Sara maioria dos participantes eram de Amarante reforçando a importância deste tipo de moLopes, com a Associação Empresarial de Vila e arredores, era com a Ana e em Amarante mentos e ações inspiradoras, o compromisso
e envolvimento da associação na capacitação
Meã e a DSC – Desenvolver, Solucionar & que fazia sentido”.
Criar e contou com o apoio da União de FreVisivelmente emocionada e feliz com a e qualificação das pessoas, enquanto recursos
guesias de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, adesão das pessoas, Sara Lopes mostrou-se essenciais na melhoria constante do desemCepelos e Gatão.
“extremamente satisfeita por ver um auditó- penho das empresas.

D E S P O R TO

RALLY DE PORTUGAL:
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA “MARSHALL”
Até 8 de maio decorrem as inscrições de voluntários para a função de “Marshall” que
prestam apoio à organização, às forças de segurança, e no controlo das zonas de espetáculo
do WRC Vodafone Rally de Portugal, que passa
em Amarante a 21 de maio.
Os interessados, maiores de 16 anos, podem inscrever-se aqui e a escolha será feita por
ordem inscrição. Após a seleção, os voluntários
terão que frequentar uma formação on-line assegurada pelo Automóvel Clube de Portugal

(ACP). Além da formação, os voluntários vão
receber merchandise oficial da prova, alimentação e transporte.
Recorde-se que o WRC Vodafone Rally de
Portugal se realiza de 19 a 22 de maio com o
apoio do Município. Amarante integra o percurso, desde o primeiro momento, e tem o
maior troço da prova, num total de 37,36 km.
Com grande repercussão mediática, esta prova do WCR dá visibilidade a todo o território e
tem, na região, muitos aficionados.

DINAMIZAR
SABER MAIS

VI S ITE A FE STA DO
LIVRO E M AMAR ANTE
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