TRAVANCA

INICIATIVAS ASSINALAM

ORGANIZA

PREVENÇÃO

CAMINHADA VIRTUAL

DOS MAUS-TRATOS

NO DIA DA MÃE

NA INFÂNCIA

pág.2

pág.5

LUÍS FILIPE CASTRO

GLOSS COSMÉTICA
AS LINHAS DA INFORMAÇÃO LOCAL

MENDES RECEBE

Edição 244 • abril 2021 • 0.60€

GRANDE PRÉMIO

DESAFIOU A

Mensário Regional de Formação e Informação
Diretor: Cidália Fernandes

DE POESIA TEIXEIRA

E PERFUMARIA

PANDEMIA E CRIOU

DE PASCOAES

LOJA ONLINE

pág.3

pág.12

Segunda Fase Sistema Viário Central
de Vila Meã em Marcha
C U LT U R A

pág. 3

C U LT U R A

VILA MEÃ

Amarante das Profissões aposta no

Junta de Freguesia de Vila Meã

Recordar Acácio Lino, o pintor

desenvolvimento de competências

restabelece água em fontanário

de Travanca que faleceu há 65 anos

centenário
pág.2

pág.4

pág.14
PUB

K

EDITORIAL

TR AVA N C A

TRAVANCA ORGANIZA
CAMINHADA VIRTUAL NO DIA DA MÃE
Professora

Cidália Fernandes
“São como um cristal / as palavras”
EUGÉNIO DE ANDR ADE

Diziam-me para ter cuidado. Se estava bem-disposto, era capaz de elevar um indivíduo aos céus, se tivesse a infeliz sorte de o encontrar indisposto, que me preparasse para o pior. Como em tempos de algum pessimismo se esquece o positivo,
temia, confesso, o pior. Quando entrei no consultório, sentei-me sem pedir licença,
ele também não me disse para o fazer, mas as cadeiras vazias convidavam-me. Que
falta de educação, pensei recriminando-me.
“Diga. O que a traz cá?” Falei, tentei percorrer com o máximo de cuidado as veredas do longo percurso das doenças ancestrais; verifiquei, porém, que a narração
apressada nunca se assemelhará à realidade; de mais a mais, é impossível relatar
todas as dores, todas as maleitas que uma pessoa sente ao longo da vida, como dizia,
sempre que visitava o médico, a minha mãe. A distância relativiza-as e amolece-as.
Falei, por isso. Durante algum tempo, o fluxo da comunicação correu livremente
e as minhas palavras deslizaram pela caneta permanente em direção a uma folha
branca inserida num bloco de notas. Quantas vidas ali encaixadas, protegidas, escondidas? Lembro-me de me ter questionado. Chegou a vez de ele tomar a palavra.
É impossível recordar tudo com pormenor, por muito boa memória que se tenha.
A minha alma registou, contudo, o mais importante, pelo menos o que considerei
não dever ser esquecido.
“Sabe, há muita gente que vive no intermitente. E viver no intermitente durante muito tempo corresponde a viver numa situação de angústia e de incerteza, de
indecisão. O meu conselho é ir ou para o vermelho ou para o verde, isto é, avançar
para o verde, ou recuar para o vermelho. Faça o que fizer, só tem estas duas alternativas. Fuja dessa que acho que está a criar: a intermitente.” Achei pertinente a
imagem, admiti, sorrindo interiormente.
Depois ainda acrescentou: “É importante recorrer ao diálogo, à conversa, única
solução para combater o desânimo dos neurónios; eles gostam de desafios e as conversas inteligentes são o seu melhor alimento.” Continuei a achar que tinha razão
e que tais palavras estavam cheias de sabedoria. Então falou no passado. É óbvio
que o tempo cria uma compensação a quem vai perdendo tempo: a recordação do
ido. “As pessoas que conhecemos ao longo da vida deixam sempre a sua impressão
digital. Somos tanto mais ricos quantas mais impressões registarmos dos outros,
pois somos o resultado de tudo o que existe no todo”. Pensamento profundo, pensei, filosófico, está na verdade a exceder as minhas expectativas. Ele continuou:
“O meu professor primário foi uma das pessoas mais importantes da minha vida
(recordei de imediato a minha que me emprestava os livros que os filhos não queriam ler e que contribuíram também para me transformar na pessoa que sou hoje.)
Dizia ele que atrás de uma pessoa há um ser humano. Um dia estava na urgência
e dei de caras com um idoso dobrado com dores. E mostrou-me umas borbulhas
nas costas, uma alergia qualquer, como lhe disseram, que lhe provocavam dores
terríveis. Ó homem, isso é a zona! Não é alergia nenhuma. Fiquei indignadíssimo.
Foi então que o homem, com esforço desmedido, levanta a cabeça e me grita: Eu
conheço esta voz! Eu conheço esta voz! Não te lembras de mim, rapaz? Olhei-o
intrigado, devia estar enganado, de certeza. Eu sou o teu professor primário, não te
lembras? Quase caí esmagado pela emoção. As lágrimas assomaram, atrevidas. A
vida reserva-nos, de facto, momentos bons, procure expandi-los e tente relativizar
os menos felizes, para não fazerem parte de si e para não interferirem com a sua
vontade.” Concluiu e eu acenei feliz. Eu acabava de encontrar o que procurava há
algum tempo.
De nada nos vale o queixume desmedido, se ao olharmos em redor percebemos
que temos afinal tudo o que precisamos: respirar a vida. E palavras para falar dela.
As Palavras
São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.
Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:
barcos ou beijos,
as águas estremecem.

Desamparadas, inocentes,
leves.
Tecidas são de luz
e são a noite.
E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.
Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,
nas suas conchas puras?
Eugénio de Andrade

A Junta de Freguesia de Travanca e o grupo de jovens Liga Portuguesa Contra o Cancro, tem o objetivo de
“Luz da Vida”, em parceria com a Liga Portuguesa promover e incentivar a atividade física. Podendo
Contra o Cancro, estão a organizar uma caminhada participar qualquer pessoa, pertencendo ou não à
virtual solidária.
freguesia ou ao concelho”.
“Mais um passo contra o cancro” é o nome da iniOs participantes podem definir o percurso e o
ciativa que decorre no próximo domingo, 2 de maio, horário a realizar. Cada inscrição tem um custo de 3
e cujo objetivo é angariar fundos que revertem, na euros e é oferecida uma t-shirt.
totalidade, para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A participação nesta atividade está sujeita a uma
De acordo com o presidente da Junta de Fregue- inscrição prévia, que pode ser feita através da Junta
sia de Travanca, Fernando Cunha, “esta caminhada de Freguesia de Travanca ou pelo grupo de jovens
virtual, além de contribuir monetariamente para a “Luz da Vida”.

C U LT U R A

LUÍS FILIPE CASTRO MENDES
RECEBE GRANDE PRÉMIO
DE POESIA TEIXEIRA DE PASCOAES

FOTO: CM AMARANTE

A cerimónia de entrega do Grande Prémio de Poe- A obra “Poemas Reunidos”, editada em 2018 pela
sia Teixeira de Pascoaes a Luís Filipe Castro Men- Assírio & Alvim, foi eleita por unanimidade pelo
des decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal júri constituído por Clara Rocha, Isabel Cristina
de Amarante.
Mateus e José Tolentino Mendonça.
“Hoje celebramos a vida e a obra deste nosso
No discurso de encerramento, onde lembrou
concidadão que se dedicou às letras, à poesia, ao Teixeira de Pascoaes, Agustina Bessa-Luís e Sophia
estudo das leis, à diplomacia e à política. Uma vida de Mello Breyner Andresen, o galardoado Luís Filicompleta, rica e honorável, que revela um embai- pe Castro Mendes disse: “Tem um especial signifixador da portugalidade e da língua de Camões, cado receber este prémio em Amarante. Se alguma
para além da sua distinta ação enquanto Ministro coisa descobri na minha passagem pela política foi
da Cultura”, afirmou o presidente do Município de a importância das autarquias no trabalho e na criaAmarante.
ção de uma rede cultural no nosso país. Agradeço
José Luís Gaspar - que presidiu a cerimónia profundamente esta distinção”.
onde também estiveram Isabel Cristina Mateus,
Na 6.ª edição, o Grande Prémio de Poesia Teiporta-voz do júri, e José Manuel Mendes, presiden- xeira de Pascoaes resulta de uma parceria virtuosa
te da Associação Portuguesa de Escritores - realçou entre a Associação Portuguesa de Escritores e o
ainda que “esta distinção transforma Luís Filipe Município de Amarante. De caráter bienal, é paCastro Mendes num embaixador de Amarante, trocinado pela Câmara Municipal e tem um valor
honrando com categoria e elevação este prémio e o monetário de 12.500 euros.
seu aclamado Poeta”.
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INICIADA 2ª FASE DA OBRA
DO SISTEMA VIÁRIO CENTRAL DE VILA MEÃ
A Câmara Municipal de Amarante avançou,
recentemente, com a segunda fase do eixo viário central de Vila Meã.
Esta segunda fase faz o prolongamento do
acesso de Vila Meã, às autoestradas A4 e A11,
cujo investimento global deverá rondar cerca
de três milhões de euros.
A obra designada “Sistema Viário Central
de Vila Meã” contempla duas fases, cuja primeira fase permitiu ligar o segundo polo urbano do concelho de Amarante à rotunda de
acesso às duas autoestradas.
A segunda fase, que está agora em curso,
terá 400 metros de extensão e assegurará a
ligação até à zona da Ponte da Pedra, atravessando o rio Odres. Note-se que posteriormente
está ainda previsto um novo acesso à Avenida
Central de Ataíde, considerado fundamental
para melhorar a fluidez do tráfego no centro
da vila.
Em entrevista ao Jornal de Vila Meã, no
início deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, destacou que foi prioridade do município definir
uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) para
estimular a revitalização da mancha urbana
também de Vila Meã.
O edil amarantino já por várias vezes con- Sendo uma obra há muito esperada e deveras rantir melhores condições de mobilidade para
siderou esta obra “um eixo estruturante, ligan- importante, José Luís Gaspar ressalva a von- a população e empresas de Vila Meã”.
do ao nó da autoestrada e a importância que tade de pegar em Vila Meã e fazer aquilo que
Para além destas duas empreitadas, entre
tem no acesso rápido ao centro de Vila Meã”.
sempre disse: “definir estratégias de desenvol- os investimentos considerados estratégicos
Ao mesmo tempo “vai permitir que Vila vimento de partes do território, onde se inclui para Vila Meã, estão incluídos a segunda fase
Meã se possa organizar em termos de cresci- Vila Meã, trazer novas dinâmicas e assim aju- da requalificação da ligação ao centro urbano
mento para os próximos anos, de forma orde- dar a fixar pessoas”.
de Amarante a partir de Fregim, o pavilhão
nada e pensada. Estamos a preparar Vila Meã
Para o presidente da Câmara de Amarante, gimnodesportivo e o parque de estacionamenpara voltar a ser a plataforma comercial de a obra de construção do novo eixo viário neste to em terreno anexo à Estação Ferroviária de
outrora”.
centro urbano “é ainda fundamental para ga- Vila Meã.

UMA OBRA QUE
AGRADA À JUNTA
DE FREGUESIA
DE VILA MEÃ

É com muita satisfação que o presidente da
Junta de Vila Meã, Lino Macedo, vê o arranque
da 2ª fase do Sistema Viário Central desta vila.
“Sem dúvida alguma que todos ansiávamos por esta obra, é uma mais-valia para a
nossa vila, tanto a nível de mobilidade como
de valorização do território”, realça o presidente da Junta.
Outra das prioridades na construção deste eixo viário, e de acordo com Lino Macedo,
seria dar continuidade à obra, nomeadamente
na ligação que está prevista à Avenida Nova,
que dá acesso ao Centro Paroquial de Ataíde.
“Prolongar esta ligação entre a nova variante à Avenida Nova é de extrema importância, porque além de beneficiar os acessos, irá
possibilitar a recolocação da feira quinzenal,
que atualmente se realiza no centro da vila”,
ressalva.
“O espaço terá capacidade para acolher
todos os comerciantes que integram a feira
de Vila Meã e irá permitir uma melhoria na
mobilidade do trânsito, que acaba por ser um
obstáculo e cria algumas dificuldades de acesso, por exemplo ao Externato, nos dias de feira.
Mais vantagens teremos com o prolongamento desta obra, tanto para as pessoas que vivem
próximo a este local como para um melhoramento da ordenação urbanística”.

S O C I E DA D E

AMARANTE DAS PROFISSÕES APOSTA NO DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS PROMOVENDO O EMPREGO E O TALENTO
Face ao momento de incerteza que se vive no
mundo e no mercado de trabalho, em particular, o projeto “Amarante das Profissões” tem
como objetivo capacitar e inspirar na procura
ativa de emprego; promover o desenvolvimento de competências e conhecimentos; aproximar as pessoas à procura de emprego das
empresas e oportunidades de recrutamento;
divulgar oportunidades e incentivos de estímulo ao emprego, sobretudo aquelas que
beneficiem os grupos mais vulneráveis; promover a aprendizagem ao longo da vida e aproximar pessoas e sistema de formação e ensino.
A iniciativa visa ainda desenvolver competências empreendedoras e o conhecimento
sobre a criação e gestão do próprio negócio; e
potenciar a atração de talento para o concelho
de Amarante, fomentando o regresso de amarantinos residentes no país ou na diáspora.
Destinado a jovens e adultos à procura
de emprego e/ou em reconversão de carreira,
estudantes de Amarante, e profissionais empregados e empresários, o Amarante das Profissões constitui-se como um projeto de apoio
gratuito ao cidadão e foi pensado em estreita
coordenação com um conjunto alargado de
parceiros e aliados estratégicos, que funcio-

tão de Carreira; Incentivos IEFP para a empregabilidade; apoios ao desenvolvimento local; e
ação denominada “Na pele de.... Operador de
CNC [Controle Numérico Computadorizado]”.
Estas atividades são gratuitas e abertas a
toda a comunidade, mas de inscrição obrigatória no site do Município de Amarante, por
email (amarantedasprofissoes@cm-amarante.
pt) ou por telefone (914 680 616).
Durante o primeiro trimestre do projeto,
entre abril a junho, todas as atividades serão realizadas online, através de plataforma
ZOOM.
O projeto Amarante das Profissões foi
apresentado, a 9 de abril, no Salão Nobre do
Município, na presença de José Luís Gaspar,
presidente da Câmara de Amarante, André
Costa Magalhães, vereador com o pelouro do
Desenvolvimento Económico, e Alda Barbosa,
diretora do Centro de Emprego do Tâmega e
nam como elemento aglutinador das várias cias, apresentações e atividades de grupo men- Sousa.
salmente, às segundas e quartas, nas áreas do
instituições, públicas ou privadas.
O projeto é promovido pelo Município de
Com atendimento individual de gestão de desenvolvimento pessoal, da empregabilidade Amarante, através da InvestAmarante, em
carreira, para orientação e capacitação pro- e do empreendedorismo.
parceria com o projeto AGIR, o GIP de AmaDurante o mês de abril, por exemplo, rea- rante e o GIP de Vila Meã, e constitui-se como
fissional, às terças, quintas e sextas, entre as
09h00 e as 12h00, o projeto promove ainda lizaram-se as seguintes atividades: “Estágios um projeto de apoio gratuito ao cidadão.
workshops de desenvolvimento de competên- ATIVAR.PT: tudo o que é preciso saber”; Ges-
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SEGUNDA
FASE OPERAÇÃO
CENSOS 2021

DECORRE ATÉ 3 DE MAIO

abril 2021

VILA MEÃ

BOMBEIROS DE VILA MEÃ
CELEBRAM 40º ANIVERSÁRIO
O dia 16 de abril ficou marcado pelo 40º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã, numa cerimónia simbólica assinalada com o hastear da
bandeira.
Devido à pandemia da Covid-19, a cerimónia contou apenas com a presença de elementos da direção dos bombeiros e do corpo de
voluntários.
A ocasião serviu também para apresentar
uma nova viatura, um tanque cisterna de 12
mil litros, que estará agora ao serviço da corporação de Vila Meã.
Fundada a 16 de abril de 1981, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila Meã, através das redes sociais, demonstrou que está “sempre a pensar na melhoria da
qualidade do socorro e no compromisso com a
comunidade”.

Até 3 de maio, os portugueses devem responder ao recenseamento, preferencialmente através da Internet em censos2021.ine.pt
ou nas juntas de freguesia, disponíveis para
apoiar em casos de dificuldade no preenchimento. Pode ainda procurar ajuda no E-Balcão no Mercado Municipal de Amarante, às
quartas-feiras e sábados. Em todos os casos
precisa de se fazer acompanhar da carta com
a combinação código/password que recebeu
por correio.
Em Vila Meã, a equipa de recenseadores é
constituída por cinco elementos: Inês Vieira,
Juliana Macedo, Marta Ferraz, Tiago Lopes
VILA MEÃ
e Manuela Coelho, coordenadora da Freguesia de Vila Meã. Na freguesia de Mancelos, a
Junta anunciou que está disponível para esclarecimento de dúvidas no preenchimento dos
Censos em horário de atendimento na Sede da
Junta de Freguesia, à quarta-feira das 21.00h
às 23.00h e ao sábado das 15.00h às 17.00h.
Em Vila Caiz a Junta também disponibiliza
apoio na Sede da Junta às quartas e sextas-fei- A Junta de Freguesia de Vila Meã está a levar a
ras das 9,00h às 18,30h. Em Travanca a Junta cabo uma intervenção num fontanário da vila,
também se tem disponibilizado a colaborar que há muito estava inutilizável devido à susno preenchimento e a esclarecer dúvidas du- pensão de água.
rante o período habitual de atendimento. Em
Conhecido como fontanário de Vila Meã,
Fregim as recenseadoras vão estar de segunda e que se situa junto ao cruzamento de acesa sexta-feira, das 14h30 às 17h30 na sede da so a Travanca, a fonte tinha ficado sem água
Junta de Freguesia.
“aquando da repavimentação da estrada que
De lembrar que os Censos se realizam por consequência obstruiu a tubagem de pasde 10 em 10 anos e são operações estatísti- sagem da água”, explica o presidente da Junta
cas fundamentais para o conhecimento das de Freguesia, Lino Macedo.
principais características da população e da
Desta forma, a Junta de Freguesia achou
habitação do país, a sua realidade social e
económica, produzindo também informações
imprescindíveis para a tomada de decisões do
sector público e privado.
VILA MEÃ
Todos beneficiaremos dos dados estatísticos que o Instituto Nacional de Estatística
(INE) disponibilizará à sociedade, para planear melhor o futuro e é neste contexto que
se reforça o apelo à participação de toda a população.

Ao mesmo jornal, o presidente dos Bombeiros
Voluntários de Vila Meã, Ricardo Vieira, numa
mensagem à população, assegura que “podem
continuar a contar com os nossos serviços e
sintam-se sempre em segurança pois os bombeiros vão socorrer, sempre que possível, com
um serviço de excelência”.
Em declarações ao jornal de Vila Meã, o
presidente da Junta de Freguesia, e membro da
FOTO: BV VILA MEÃ
direção dos Bombeiros de Vila Meã, Lino Macedo, congratula toda a corporação pelo seu 40º
Em declarações ao Jornal A VERDADE, o co- aniversário.
“Só tenho que agradecer a toda a equipa,
mandante da corporação de Vila Meã, Carvalho Ferreira, “aos 88 bombeiros no quadro seja aos operacionais, ao comando, à direção,
ativo agradeço pelo trabalho desenvolvido, pelo excelente trabalho, pela dinâmica e pela
principalmente neste tempo de pandemia da segurança que presta à comunidade. Não nos
COVID-19. Foram momentos difíceis e os ho- podemos esquecer que é também muito por
mens e mulheres desta corporação estiveram influência do corpo de Bombeiros de Vila Meã
que esta vila cresceu”, enalteceu.
sempre à altura!”.

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA MEÃ RESTABELECE
ÁGUA EM FONTANÁRIO CENTENÁRIO
por bem intervir e restabelecer a água no fontanário público, até “porque estava a criar outros problemas, nomeadamente inundações
em terrenos anexos de habitações mais próximas e no pavimento da rua”.
As obras decorrem a bom ritmo e com a
instalação de tubagem nova o fontanário intervencionado vai ficar com o abastecimento
de água restabelecido. O presidente da Junta vê
com satisfação esta intervenção, uma vez que
“se trata de uma peça urbanística de Vila Meã e
de interesse público”.

JUNTA DE VILA MEÃ
INTERVÉM NA RUA DOS CAMPOS

Recentemente foi realizado o alargamento da
Rua dos Campos, em Real, em cerca de dois
metros. Apesar de se tratar de uma rua sem
saída, com este melhoramento, fica facilitada
a circulação de veículos, principalmente de
maior dimensão, e moradores.
Esta intervenção, realizada pela Junta de
Freguesia de Vila Meã, decorre de um conjunto

de obras que aquela autarquia tem vindo a realizar para melhorar as condições de mobilidade,
sobretudo nos lugares de maiores dificuldades
ou constrangimento nos acessos.
Para ser possível o alargamento do troço,
os trabalhos consistiram ainda na demolição
do muro de suporte, que foi depois restabelecido assim como o gradeamento que o com-

punha. A obra contemplou, igualmente, a
pavimentação a cubos de todo o arruamento
intervencionado.
O presidente da Junta de Freguesia, Lino
Macedo, referiu que a intervenção era necessária, uma vez que melhora consideravelmente
as condições de acesso dos moradores e a circulação de veículos.
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INICIATIVAS ON-LINE ASSINALAM MÊS INTERNACIONAL
DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
Abril é o Mês Internacional da Prevenção dos
Maus-Tratos na Infância e para o assinalar a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens CPCJ de Amarante convidou a comunidade
pré-escolar a partilhar “Os direitos vistos pelas crianças”, no âmbito da campanha “Amarante de Igual para Igual”.
Foram oito os jardins-de-infância que
responderam ao desafio e o resultado pode ser
visto nos diferentes vídeos, registados pelas
alunas estagiárias do Colégio de São Gonçalo,
que estão a ser partilhados ao longo do mês
no Facebook do Município de Amarante e na
recém-criada página da CPCJ Amarante.
Ainda no decorrer deste mês foi lançada
uma campanha on-line dedicada à prevenção
de comportamentos aditivos, consumo de álcool/drogas e uso abusivo dos meios digitais/
jogos/redes sociais. A ação pretende revelar
opções e escolhas saudáveis que os jovens
podem fazer através de uma metodologia positiva.
Ainda, e em parceria com o Eixo da Educação,
Com o slogan #euescolho, esta iniciati- decorreu uma mesa redonda virtual sobre
va - dirigida aos alunos do 2.º e 3.º ciclos e do “Desafios de ser pai e mãe nos dias de hoje Ensino Secundário do concelho - vai dar a co- Prevenção dos comportamentos aditivos em
nhecer jovens inspiradores que vão partilhar contexto familiar”, destinada a pais e encaro seu testemunho, mostrando que a vida é regados de educação das escolas do concelho.
feita de escolhas.
Mas há mais. Durante o mês de abril, os
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CAMPANHA SENSIBILIZA PARA

rei o que me deres… que seja amor”.
A “Campanha Laço Azul” nasceu em 1989,
na Virgínia, Estados Unidos. Este movimento
conta a história de Bonnie W. Finney que tomou a iniciativa de colocar uma fita azul na
antena do seu carro, de modo a demonstrar
a sua dor, face aos acontecimentos trágicos
de que tinham sido vítimas os seus netos. As
crianças tinham sido maltratadas pela mãe
(filha de Bonnie) e pelo namorado e o azul
representava as nódoas negras espalhadas
pelos pequenos e delicados corpos. Uma das
crianças terá morrido vítima das agressões.
A “Campanha Laço Azul” pretende sensibilizar e alertar para a prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens ainda
estão sujeitos.
Recorde-se que a Organização Mundial
de Saúde define abusos ou maus-tratos às
crianças como todas as formas de lesão física
ou psicológica, abuso sexual, negligência ou
Paços do Concelho estão iluminados de azul, tratamento negligente, exploração comercial
conforme repto da Comissão Nacional de Pro- ou outro tipo de exploração, resultando em
moção dos Direitos e Proteção das Crianças e danos atuais ou potenciais para a saúde da
Jovens, e foi colocado um laço azul em todos criança, sua sobrevivência, desenvolvimento
os edifícios municipais e instituições parcei- ou dignidade num contexto de uma relação
ras do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de responsabilidade, confiança ou poder.
para assinalar o mês que repete o slogan: “Se-
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“HORTA URBANA DE AMARANTE” VENCE

OS COMPORTAMENTOS DOS JOVENS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM

Está a decorrer uma campanha de sensibi- Facebook, partilhando a hastag que serve de
lização dedicada à prevenção de comporta- mote à campanha (#euescolho).
mentos aditivos, consumo de álcool, droga,
“Esta campanha surge da preocupação
uso abusivo de meios digitais, redes sociais e conjunta dos parceiros do Grupo da Educajogos, que tem como slogan #euescolho.
ção da Rede Social e pretende encontrar resAté ao final de maio, esta iniciativa da postas com o contributo dos jovens porque é
Rede Social de Amarante, Eixo da Educação, possível usar as tecnologias de forma positipretende sensibilizar os jovens para a escolha va. Alertá-los para as consequências das más
de atividades e hobbies que promovam estilos escolhas e mostrar-lhes que há alternativas
de vida saudáveis.
saudáveis, são os objetivos da campanha #euAtravés de uma metodologia positiva, a escolho. Basta saberem escolher!”, refere Lu#euescolho vai contar com o contributo de cinda Fonseca, presidente do Conselho Local
jovens inspiradores que vão dar o seu tes- de Ação Social e vereadora com o pelouro da
temunho, provando que a vida é feita de es- Ação Social.
colhas. Jovens do 2.º e 3.º ciclos e do Ensino
Ainda no âmbito desta campanha, reaSecundário das Escolas do Concelho são os lizou-se on-line uma mesa redonda sobre
principais destinatários desta campanha que “Desafios de ser pai e mãe nos dias de hoje vai envolver as Associações de Jovens, Des- Prevenção dos comportamentos aditivos em
portivas, Culturais, Recreativas, Ambientais, contexto familiar”. Destinada a pais e encarentre outras.
regados de educação das escolas do concelho,
Os participantes vão ser desafiados a gra- este encontro contou com a participação de
var um vídeo, individual ou coletivo, com uma Sónia Costa, psicóloga do Centro de Resposmensagem positiva, onde demonstrem as tas Integradas (CRI) / Divisão de Intervenção
suas atividades e hobbies como alternativas nos Comportamentos Aditivos e nas Depensaudáveis. Para tal poderão usar, por exemplo, dências (ARS-Norte), e de representantes das
a aplicação TikTok, Instagram (Instastory) e Associações de Pais e Diretores de Escolas.

A “Horta Urbana de Amarante” é o projeto Ao projeto vencedor seguiram-se: “Espaço
vencedor do Orçamento Participativo Jovem Municipal de Criadores”, com 20% dos vo2020/2021. Com 34% da votação, a proposta tos; “Festival de Cinema de Amarante”, com
de Sérgio Jesus, Catarina Cunha, Manuel Pin- 12%; “Corrida à Moda Antiga”, com 11%; “Os
to e Samuel Pereira consiste na criação de um Galgos D`Amarante”, com 8%; “A Arte Saiu à
espaço para a prática da horticultura de lazer Rua”, com 7%; “Reduz Amarante”, com 6%;
em Amarante.
e “(A) Voz de Dentro”, com 2% dos votos. A
“A nossa ideia não se limita à construção votação decorreu de 27 de março a 10 de abril
objetiva de uma horta, mas passa também na plataforma do Orçamento Participativo Jopelo desenvolvimento de atividades que fo- vem, sendo conduzida pela Comissão Eleitoral,
mentem a consciencialização para as práticas constituída por três elementos do Conselho
sustentáveis de produção agrícola e consumo Municipal da Juventude: Inês Batista, Pedro
responsável, nomeadamente com ações de Ribeiro e Rúben Cunha.
formação e com a criação do compostor comuRecorde-se que o OPJ foi lançado em 2015
nitário, dois elos importantes deste projeto”, com o intuito de contribuir para o exercício de
explicam os jovens proponenetes da “Horta uma intervenção informada, ativa e responUrbana de Amarante”.
sável dos jovens nos processos de governação
O projeto vencedor da 6.ª edição do OPJ - local. Destinado a jovens com idades entre os
que irá receber até 15 mil euros para a imple- 14 e os 35 anos, naturais, estudantes, trabamentação do projeto - foi divulgado na Con- lhadores ou residentes em Amarante, o OPJ
ferência Municipal da Juventude “Next Level”. teve como tema, este ano, “Dá voz à tua ideia”.
Na cerimónia, o presidente do Município, José
Incentivar o diálogo e interação entre eleiLuís Gaspar, entregou o Diploma e o Prémio tos, contribuir para a educação cívica, adequar
a Sérgio Jesus, representante dos vencedores.
as políticas públicas municipais às necessidaDo desporto à cultura, passando pelo des e expectativas dos jovens e aumentar a
ambiente, empreendedorismo, urbanismo e transparência da atividade da autarquia, são
ação social, o OPJ 2020/2021 recebeu oito pro- alguns dos objetivos desta iniciativa.
jetos que, no total, contabilizaram 253 votos.
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NOVOS CENTROS DE VACINAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR REFORÇADO

COVID-19 EM AMARANTE E MARCO

COM DOIS NOVOS MINIAUTOCARROS

FOTO: CM AMARANTE
FOTO: CM AMARANTE

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)
Tâmega I - Baixo Tâmega informou que os
concelhos de Amarante e Marco de Canaveses vão dispor de centros próprios para administração da vacina contra a Covid-19.
Desta forma, os utentes correspondentes
ao concelho de Amarante que foram convocados para a vacinação, e mesmo os que já tinham marcado a inoculação da segunda dose
para o Centro de Saúde, devem, para o devido
efeito, dirigir-se ao Pavilhão Desportivo de
Amarante.

O Município de Amarante adquiriu dois miNo caso do Marco de Canaveses, as vacinas niautocarros de 31 lugares para modernizar e
passarão a ser administradas pelos profissio- reforçar a capacidade de resposta dos serviços
nais de saúde no Pavilhão Desportivo Bernar- de transporte escolar no concelho.
Com esta renovação de recursos, reforçadino Coutinho.
De acordo com os dados divulgados pela -se a segurança nos transportes, com veículos
Direção-Geral da Saúde (DGS), até ao dia 26 equipados com os mais modernos sistemas
de abril, foram administradas mais de 2 mi- ativos e passivos; aumenta-se a eficiência amlhões e 900 mil doses de vacinas contra a Co- biental, reduzindo consumos e emissões poluentes, cumprindo as mais recentes e exigenvid-19 em Portugal Continental.
Na região Norte, e segundo os dados da tes normas antipoluição; reduz-se o tempo de
DGS da última semana, foram administradas imobilizações dos veículos para manutenção;
reforça-se o número de meios disponíveis; e
um total de 153.512 mil doses de vacinas.

S O C I E DA D E

consolida-se a redução de custos de manutenção da frota municipal.
Um investimento no valor de 248.460€,
que se enquadra no plano de renovação de
frota que está em curso no Município de Amarante.
Recorde-se que desde 2019 foram adquiridas quatro viaturas para os serviços de Ambiente – três de recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos e uma viatura para lavagem de contentores – com vista a reforçar e melhorar o
serviço de recolha de lixo, mas também a higienização dos contentores e da área envolvente.
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CERCIMARANTE ESTABELECE ACORDO

CERCIMARANTE ABRIU LOJA SOCIAL

PARA SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

NO MERCADO MUNICIPAL AMARANTE

FOTO: CERCIMARANTE

No passado dia 20 de abril foi assinado, entre mitam “a melhoria da qualidade de vida dos
a Cercimarante e o Instituto da Segurança utentes e famílias, nomeadamente com a proSocial, I.P. / Centro Distrital do Porto, o Acor- moção de estratégias de desenvolvimento da
do de Cooperação para a abertura do Serviço autonomia e a prestação de cuidados e servide Apoio Domiciliário.
ços adequados às necessidades dos utentes”,
Este acordo visa apoiar 24 cidadãos porta- explica a Cercimarante.
dores de deficiência ou incapacidade, residenO Serviço de Apoio Domiciliário irá funtes no concelho de Amarante, e é válido por cionar todos os dias úteis, das 8h30m às
um período de 24 meses.
17h30m e conta com uma equipa constituída
Na cerimónia estiveram presentes, em por uma diretora técnica, afeta a 50 por cento,
representação da Cercimarante, o presidente e três ajudantes de ação direta, afetas a 100
e o vice-presidente do Conselho de Adminis- por cento.
tração, Carlos Pereira e Rui Chantre, respetiTodos interessados em usufruir deste servamente. Pelo Centro Distrital do Porto, este- viço devem contactar a Cercimarante através
ve a diretora-adjunta, Rosário Loureiro.
do telefone 255 410 930 ou dos e-mails sad@
Esta nova resposta social vai prestar um cercimarante.pt ou daniela.teixeira@cerciconjunto de cuidados individuais que per- marante.pt.

A Cercimarante abriu uma Loja Social no Mer- A particularidade desta Loja Social prende-se
cado Municipal de Amarante.
com o facto de os produtos, trabalhos ou publiCumpre-se, assim, “um sonho com alguns cações que estão à venda, não serem apenas da
anos”, e que, agora, “passa a ser partilhado Cercimarante, mas também de outras Coopecom a Comunidade”, afirma o presidente do rativas, do norte e sul do país.
Conselho de Administração da Cercimarante,
“Convidamos as nossas congéneres, para
Carlos Pereira.
que também pudessem expor, aqui, os seus
“O objetivo desta nossa Loja Social consis- produtos, trabalhos e publicações lançadas.
te na promoção dos produtos que produzimos, Recebemos feedback positivo da CERCIFEL,
como o vinho tinto, licores, alguns produtos de Felgueiras; da CERCIMA, do Montijo e Alagrícolas e frutícolas da nossa quinta, mel, cochete; da CERCIOEIRAS, de Oeiras, e da
compotas e bolachas artesanais, mas também CERCIMAC, de Macedo de Cavaleiros. Conhetrabalhos realizados pelos nossos clientes, em cemos a qualidade dos produtos e trabalhos
algumas áreas dos Serviços que prestamos”, destas nossas congéneres, e estamos certos
acrescenta.
de que serão uma mais valia para a Loja Social.
Para além da aposta na produção ou con- Deste modo, conseguimos também disponibifeção de produtos e iguarias, com o objetivo lizar uma maior variedade de produtos, à Code valorizar os recursos endógenos, a Cerci- munidade”, comenta.
marante pretende, igualmente, “com esta Loja
A concretização da Loja Social da CercimaSocial impulsionar a sustentabilidade dos pro- rante só foi possível, pelo apoio que recebeu do
jetos da Cooperativa. Algo tão importante e Município de Amarante, como anota Carlos
necessário, nos tempos que correm”.
Pereira: “A cedência do espaço pelo MunicíSendo um espaço destinado à Comunidade, pio, a título gratuito, foi fulcral para podermos
o presidente da Cercimarante refere que, “será concretizar este nosso sonho. Por isso, uma
possível adquirir, a preços bastante acessíveis, vez mais, agradeço, em meu nome, e em nome
os diversos produtos” que, ali, se encontram do Conselho de Administração, todo o apoio
expostos.
do Município de Amarante, na concretização
“Produtos com qualidade e feitos com todo da nossa Loja Social. Um sentido obrigado!”
o empenho e dedicação”, realça.
No decorrer desta inauguração, o presiA Loja Social tem também “uma vertente dente do município amarantino, José Luís
de inclusão social”, como esclarece o presiden- Gaspar, felicitou a Cercimarante por esta inite Carlos Pereira, visto que “alguns clientes, ciativa, que considera “inovadora e com uma
sobretudo do Centro de Atividades Ocupacio- grande vertente de inclusão social”. Deixou,
nais, irão estar neste espaço, a interagir com a ainda, a garantia, de que “a Câmara Municipal
Comunidade”.
irá continuar a apoiar a Cooperativa, porque é,
Os clientes estarão acompanhados por realmente, uma das suas obrigações”.
alguns colaboradores da Cercimarante, bem
A Loja Social da Cercimarante está aberta
como por voluntários da Cooperativa.
de segunda-feira a sábado.

JORNAL DE VILA MEÃ

abril 2021

•

Edição 244 • 11

Há uma linha que une
o comércio às pessoas

GLOSS COSMÉTICA E PERFUMARIA
DESAFIOU A PANDEMIA E CRIOU LOJA ONLINE

Perante as dificuldades em que os diversos se- de proximidade, podermos aconselhar as pes- com uma loja que dispõe de produtos de manitores da economia têm vindo a ser desafiados soas consoante as suas necessidades”, explica cure e pedicure, produtos para o corpo, cabelo,
linhas de maquilhagem, perfumaria e produpela pandemia da Covid-19, há empreendedo- a responsável da loja.
res que se adaptaram e reinventaram. ExemSempre numa perspetiva de inovação, a tos para a casa, como fragrâncias e ambientaplo disso é a Gloss Cosmética e Perfumaria Gloss Cosmética e Perfumaria aposta em va- dores.
É possível também encontrar produtos de
que, mesmo diante destas adversidades, con- riadas marcas, marcas de produção nacional,
seguiu crescer e desenvolver-se.
nas novidades e atualmente em produtos ve- proteção contra a Covid-19, nomeadamente
máscaras cirúrgicas, máscaras KN95 e gel hiA empresa situada na cidade da Lixa, lan- gan, cada vez mais apreciados pelos clientes.
çou, este ano, com o apoio da Associação EmÂngela Meira sente-se realizada com este gienizador.
Dada a diversidade de marcas e produtos
presarial de Vila Meã, no âmbito do Dinamizar, negócio. Afirma que o projeto é a sua casa e a
programa de formação-ação, a primeira loja sua cara, apostando no pormenor sempre em que a loja tem é possível chegar a públicos de
todas as idades, géneros e gostos.
online dedicada a produtos de cabelo, estética, prol do cliente.
beleza e saúde na região do Tâmega e Sousa.
Durante todo o ano, a tendência do merCom presença física na cidade da Lixa des- cado, no que respeita aos produtos de cosméGloss Cosmética e
de julho de 2012, a Gloss assume-se como um tica, é crescente. Por isso, Ângela acredita que
Perfumaria aposta no
espaço de referência, dedicado às melhores “os produtos diferenciados e de exclusividade,
soluções para a beleza. A loja é da responsa- principalmente no concelho, são determinandigital para atrair clientes
bilidade de Ângela Meira, que reparte a gestão tes para o sucesso. Procuramos sempre que o
da loja com o seu marido, Joel Teixeira.
cliente fique satisfeito com os nossos produtos Ainda que também este setor se possa ter resA ideia de apostar num negócio de cosmé- e que os mesmos vão ao encontro das suas ne- sentido da situação económica adversa que se
tica na cidade da Lixa surgiu de uma vontade cessidades”.
atravessa, a Gloss viu as redes sociais como
da empreendedora de trabalhar no segmento
Apesar de ser uma área com muita oferta, aliadas para divulgar os seus artigos.
da beleza que, enquanto amante da área da es- a Gloss Cosmética e Perfumaria tem mantido
As novas tecnologias já há muito que se
tética, se apercebeu das lacunas que existiam o seu vasto leque de clientes, tanto particu- unem aos empresários e facilitam o procesna região face à oferta destes produtos.
lares como profissionais, e de zonas diversas, so de compra de produtos. Desde o primeiro
Uma apaixonada pelo ramo da cosmética e seja Amarante, Guimarães, Penafiel, Vila Meã confinamento, ocorrido no ano passado, que a
da beleza, Ângela decidiu investir num espa- ou até Vila Real.
Ângela Meira ganhou experiência na venda de
ço onde “o cliente pudesse encontrar todos os
Ângela Meira assume que esta área tem produtos online.
produtos necessários ao seu bem-estar”.
sido cada vez mais procurada, “até porque
“Apesar de ter sido um processo mais comAo longo dos anos, o crescimento tem sido houve, desde há alguns anos, uma moderni- plexo, uma vez que era tratado tudo pelas reconstante, “sempre direcionado para uma zação dos profissionais do ramo”.
des sociais, as vendas correram muito bem”,
apresentação atrativa e uma exposição comÉ por isso que esta empresa procura todos confessa.
pleta com uma vasta gama de produtos e so- os dias criar novos objetivos, investir em noNo entanto, admite que se torna mais difíluções”.
vos produtos e ir ao encontro das necessidades cil atender a todas as solicitações, “principalde cada cliente.
mente em responder em tempo útil”.
“Este
negócio
há
muito
que
deixou
de
ser
Embora o contacto presencial seja o meio
Um espaço com produtos
um mercado apenas feminino. Há muitos ho- mais favorável para criar laços com os clientes,
vários e que vão ao encontro
mens, hoje em dia, que se preocupam em cui- Ângela garante que mesmo através das redes
dar da sua imagem”, explica a empreendedora. sociais mantém a proximidade com as pesdas necessidades do
Há nove anos que a cidade da Lixa conta soas: “É este contacto presencial e a relação de
consumidor
Neste espaço comercial pode encontrar-se
uma variedade de produtos, muitos deles exclusivos, e ter um atendimento personalizado,
o que contribui para o sucesso e atração de
clientes.
“As pessoas valorizam o atendimento
personalizado e o acompanhamento. É uma
mais-valia, principalmente neste comércio

Partilhar para Evoluir

proximidade que temos com cada cliente que
geram confiança e que são fundamentais para
o negócio”.
A exigência do consumidor assumiu uma
nova dimensão e por isso mesmo o comércio
online tem atraído, cada vez mais, uma procura diversificada de clientes, uma vez que as
pessoas estão mais habituadas a fazer compras online.
Não indiferente a esta situação, e perante
a necessidade de expandir a venda dos seus
produtos para o online, desde fevereiro que
a Gloss Cosmética tem ao dispor dos clientes,
todos os produtos através de um simples acesso à internet.
Uma página intuitiva e que transporta
o consumidor para um universo repleto de
produtos de beleza, estética e saúde. O cliente
pode escolher os produtos que deseja através
das marcas específicas ou por categorias.
Um dos objetivos de criar um espaço de
venda online foi o de “poder chegar a um número mais elevado de pessoas e de diferentes
zonas da região e até do país”, revela a gerente.
“A venda online vai complementar todo
o trabalho que já fazíamos nas redes sociais,
mas com muito mais pormenor. As pessoas
vão ter as imagens, os preços e mais informações de um produto antes de o comprar. Além
disso, qualquer dúvida que o cliente tenha
pode sempre contactar-nos”, acrescenta.
Refira-se que este upgrade da Gloss para o
online foi concretizado através do programa
formação-ação Dinamizar, com apoios comunitários, implementado pela Associação Empresarial de Vila Meã.
O processo de compra na Gloss Cosmética
é simples. Basta aceder ao site www.glosscosmetica.pt, selecionar os artigos pretendidos e
adicionar ao carrinho. Após o pagamento os
artigos adquiridos na Gloss Cosmética e Perfumaria chegarão comodamente a sua casa
num período de 48h.
Apesar do futuro estar direcionado para
a venda online, a loja física vai continuar a
funcionar na Avenida da República Edifício
Castelhano, na Lixa, tendo a garantia da Gloss
Cosmética e Perfumaria que “cada cliente
continua a ser único”.
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MB DECOR APOSTA EM FORMAÇÕES ONLINE
A MB Decor, situada na cidade de Amarante,
em parceria com a Associação Empresarial de
Vila Meã (AEVM) iniciou, recentemente, novos cursos de formação modelar certificada.
Estas novas ações de formação, em formato e-learning, iniciaram com a formação
online de iniciação à costura, com uma turma
de 15 formandos, provenientes de toda a zona
Norte do país.
Destinada a pessoas empregadas, com
habiliçōes mínimas do 6º ano de escolaridade
e residentes na zona Norte, a formação compreende um total de 50h e termina no mês de
junho.
De acordo com Mariana Basto, representante da MB Decor, implementar formações
na área do têxtil via online permite “chegar a
um maior número de pessoas, de várias zonas
da região e de todas as áreas de trabalho. Há
formandos que trabalham em fábricas de confeção e viram esta oportunidade para adquirirem e expandirem os seus conhecimentos.
Assim como pessoas que trabalham noutras
áreas, mas que também têm interesse em
alargar os seus horizontes”, destaca.

Estas ações presenciais terão lugar aos sábados à tarde, de modo a poder abranger a população de fora do concelho, explica Mariana
Basto.
Embora ainda não estejam definidas datas
para o início das formações presenciais, os interessados poderão enviar a sua inscrição para
o email formacoesfinanciadasmb@gmail.
com ou consultar mais informações em http://
www.mbdecor.eu/.
De salientar que as formações são gratuitas, sendo que os participantes usufruem do
pagamento do subsídio de alimentação (4,77
€/dia) e do Certificado de Qualificação.
Note-se que a MB Decor, que se dedica artigos de decoração, artesanato e vestuário, e
que realiza todo o tipo de decoração de interiores, disponibiliza formação certificada em
várias áreas.
A MB Decor situa-se na Rua da Estrada
Real, Edifício do Queimado, Nº 403, Amarante (junto à rotunda da vinha).
Em parceria com a AEVM, a MB Decor, para
além das formações online, disponibiliza um
vasto leque de formações presenciais, nomea-

VINHOS VERDES QUINTA CARAPEÇOS
EXPORTADOS PARA O BRASIL

damente na área do Marketing Digital, Word e
Excel, Ferramentas Digitais e também Moda e
Modelagem.

ROTEIRO ENOTURISMO POTENCIA
DESTINO VINHO VERDE
NA REGIÃO BAIXO TÂMEGA

Situada em Travanca, Amarante, a Quinta “Trabalhamos com pontos de venda com inde Carapeços é um dos produtores que já há teresse, onde o produto é valorizado, onde o
alguns anos exporta os seus vinhos verdes, preço não é o fator decisivo, mas sim a qualiprincipalmente de casta alvarinho que pro- dade. Mesmo com esta condicionante da Coduz há 40 anos, para o mercado brasileiro.
vid-19, conseguimos manter as vendas que tíA Quinta de Carapeços, que totaliza uma nhamos previsto para o mercado brasileiro, o
área de 20 hectares, iniciou a exportação de que é muito satisfatório”, conclui Miguel Pevinhos para o Brasil em 2016, tendo enviado reira Abreu em entrevista ao canal televisivo.
desde então 75 mil garrafas de vinho para
Para além dos vinhos verdes produzidos
este mercado.
na Quinta de Carapeços, em Amarante, seCom uma exportação anual de 15 mil gar- guem também para o Brasil vinhos do Alenrafas, o responsável da Quinta de Carapeços, tejo, do Dão, Douro e da região vitivinícola de
Miguel Pereira Abreu, esclarece, em entre- Lisboa, explicou na mesma entrevista o presivista à SIC, que a produção de vinhos não é dente da Associação Empresarial de Portugal,
exclusivamente a casta alvarinho, realçando Luís Miguel Ribeiro.
que “continuamos a produzir as castas predoEstes contatos com o mercado internaminantes desta zona, nomeadamente a pro- cional são possíveis através da Associação
dução de vinhos tintos”.
Empresarial de Portugal que, desde há cinco
Apesar da pandemia, este produtor conti- anos, promove encontros entre produtores
nuou a exportar tendo, em janeiro deste ano, portugueses e empresários brasileiros.
revela, enviado 7500 garrafas para o Brasil.

O consórcio entre a Associação Empresarial privados associados ao Vinho Verde e ao cade Amarante (AEA) e a Associação de Muni- pital endógeno, reforçando a visibilidade e incípios do Baixo Tâmega (AMBT), para o terri- crementando os índices de competitividade e
tório do Baixo Tâmega, permitiu ver aprovado inovação das PME abrangidas.
em março último, o projeto BTinova 2.0.
Entre as ações definidas destacam-se a
A candidatura, aprovada pelo NORTE Conferência “Great Wine Capitals” (onde se
2020 ao Sistema de Ações Coletivas – Quali- prevê a participação de representantes das
ficação, permitirá continuar a promover o Ro- seis capitais da rede Great Wine Capitals teiro de Enoturismo “Verde Sentido” e trazer Porto, Bordeaux, Lausanne, Mainz, Verona e
novas ações de qualificação aos agentes do Bilbao); quatro sessões conjuntas de informaterritório do Baixo Tâmega.
ção e sensibilização dos operadores privados
Este projeto irá decorrer até agosto de 2022 para fatores críticos de competitividade; oito
e tem um financiamento aprovado de 425 mil sessões conjuntas de sensibilização e inforeuros, para um investimento de 500 mil euros. mação para apoio à estruturação de prograRecorde-se que este projeto já tinha sido mas de cross-selling de produtos e serviços; a
alvo de financiamento em 2019, o que permi- participação em duas feiras nacionais e o lantiu lançar o roteiro enogastronómico “Verde çamento do website e a APP “Verde Sentido”,
Sentido”, uma marca que associou os opera- permitindo dinamizar as ofertas turísticas de
dores turísticos, os restaurantes e as unidades forma integrada, na Região.
hoteleiras, em torno da ideia de oferecer serviDo projeto fazem parte os concelhos de
ços de animação turística em parceria.
Amarante, Baião, Marco de Canaveses, CeloriO projeto tem como objetivos a estrutu- co de Basto, que já estiveram na primeira fase
ração e posicionamento do Baixo Tâmega, do programa e que, nesta fase do BTinova 2.0,
enquanto destino turístico de excelência no foi alargado também aos concelhos de Monsegmento do enoturismo, através da qualifi- dim de Basto, Cabeceiras de Basto e Resende.
cação do destino, bem como dos operadores
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D E S P O R TO

RALLY DE PORTUGAL:
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
“MARSHALL”

Até 10 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 22 de maio.
Os interessados, maiores de 16 anos, devem contactar a Camara Municpial para proceder à respetiva inscrição; a seleção será feita por ordem de 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 20 a 23 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.
PUB

PUB

14 • Edição 244

•

JORNAL DE VILA MEÃ

abril 2021

C U LT U R A

RECORDAR ACÁCIO LINO, O PINTOR
DE TRAVANCA QUE FALECEU HÁ 65 ANOS
Completaram-se, a 18 de abril, 65 anos desde
o falecimento do pintor Acácio Lino de Magalhães. A data foi assinalada com recordações da
sua vida e obras.
Naquele dia, em 1956, o jornal “Flor do Tâmega” escrevia: “Chegou-nos a notícia que havia falecido uma das mais prestigiosas figuras
da pintura portuguesa contemporânea: mestre Acácio Lino. Com ele desaparece o austero
e inconfundível compositor de motivos históricos, dos maiores, se não o maior no género, e
um dos grandes paisagistas portugueses contemporâneos”.
A sua obra artística mais expressiva e valiosa destacou-se na pintura naturalista e histórica, mas também pintou retratos e temas
religiosos.
Nascido na Casa da Pedreira, na freguesia
de Travanca, Amarante, a 25 de fevereiro de
1878, era o sétimo de doze irmãos de uma família de abastados proprietários rurais, o casal
Rodrigo Pereira da Costa Magalhães e Maria
do Carmo Pinto de Carvalho.
Acácio Lino estudou na Academia Portuense de Belas Artes onde viria a lecionar Desenho Histórico. Acabado o curso, foi admitido
como bolseiro do Estado e em 1904 partiu para
Paris onde se estabeleceu durante vários anos
e conviveu com grandes nomes do panorama
artístico e intelectual.
Retratou os grandes dramas da História
de Portugal, como “O Grande Desvairo” que já

Ao longo da sua vida, Acácio Lino manteve lácio de S. Bento (Sala Acácio Lino), no Museu
sempre ligações afetivas com a sua terra natal, Militar, em Lisboa, na Biblioteca Pública Muconservando um atelier em Travanca, onde se nicipal do Porto, na própria Câmara Municipal
inspirava para as suas criações relacionadas do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis,
com o mundo rural.
na igreja dos Congregados e no Teatro NacioEra na Casa das Figueiras, na freguesia de nal de S. João, no Porto.
Travanca, Amarante, que costumava trabalhar
Podem ainda ser apreciadas obras no Mudurante as férias, tendo aí produzido algumas seu Malhoa, nas Caldas da Rainha, no Museu
das suas mais emblemáticas obras. Atualmen- Amadeo de Souza Cardoso e na Casa Museu
te designada por Casa Museu Acácio Lino é Acácio Lino, em Amarante.
possível visitar-se o espaço museológico deAlém da pintura, Acácio Lino também se
dicado ao pintor e vislumbrar os jardins que evidenciou na escultura, destacando-se os
atravessam toda a casa.
bustos de Soares dos Reis, de António do Lago
Acácio Lino foi galardoado com o Grau de Cerqueira, de Ciríaco Cardoso e da sua esposa
Comendador da Ordem de Cristo, com a Meda- Dina e o medalhão do Mestre José de Brito.
lha de Honra da Sociedade Portuguesa de Belas-Artes, em 1927, com a Comenda da Ordem
de Sant’Iago da Espada e a Medalha de Ouro de
Mérito Artístico da Cidade do Porto, em 1940
e 1941.
A 18 de abril de 1956 acabaria por faleceu
na sua casa, no Largo Soares dos Reis, no Porto,
esteve exposto, muitos anos, na Câmara Muni- com 78 anos. O funeral teve missa na Igreja do
cipal do Porto e que representa a tragédia de D. Bonfim, seguindo a urna para o cemitério de
S. Salvador de Travanca, onde repousa juntaPedro e D. Inês de Castro.
Foi o autor de diversas obras, das pinturas mente com sua mulher.
murais na chamada “Sala Acácio Lino”, no Palácio de S. Bento, e dos painéis que ilustram
Algumas das suas obras
três episódios marcantes da História de Portugal: “A Batalha de São Mamede”, “A Conspira- As suas obras, quer de pintura, quer de esculção de 1640” e “A Reconstrução de Lisboa pelo tura, continuam espalhadas pelo País, em
Marquês de Pombal”.
museus e entidades públicas e privadas: no Pa-

PUB

INFORMAÇÕES GERAIS:
• Programa Operacional: POCH| Programa Operacional Capital Humano
• Tipologia de Operação – 3.3 – Cursos de
Educação e Formação de Adultos (EFA)
DESTINATÁRIOS/AS:
• Desempregados;
• Para cursos de nível secundário: Adultos
com idade igual ou superior a 23 anos, à
data de início da formação, sem ensino
secundário completo que pretendam
completar qualquer ciclo de ensino não
superior e/ou que desejem obter uma
qualificação profissional.
DOCUMENTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
• Cartão de cidadão
• Certificado de habilitações
• Declaração comprovativa de situação de
desemprego (não pode ter data superior
a 30 dias)
• Comprovativo IBAN (é obrigatório que
este comprovativo demonstre que o formando é titular da conta bancária)
• Declaração da Segurança social (comprovando que rendimentos recebe/não
recebe).
REGALIAS FINANCEIRAS:
• Bolsa de formação - até 219, 41€/mês (ou
seja 1,69€/hora de formação) apenas para

•

•
•

•

formandos que não estejam a receber
subsídio de desemprego, subsídio social
de desemprego ou RSI;
Acolhimento - até ao máximo de 219, 41€,
sendo que só será pago se por motivo de
frequência desta formação (ou seja a despesa com acolhimento terá que ter inicio
com o inicio do curso e mediante justificativo legal – recibo);
Subsídio alimentação - 4, 77€/dia (obrigatória a presença de pelo menos 3h/dia);
Subsídio/despesa de transporte - até
ao máximo de 65, 82€ (15% do IAS). De
acordo com a forma escolhida (despesa
ou subsídio), os comprovativos a entregar
são diferentes:
Despesa de transporte – apresentação
mensal do recibo do passe/bilhetes de
transporte público

OU
• Subsídio de transporte – apresentação
de uma declaração da junta de freguesia
atestando que não existem transportes
públicos compatíveis com o horário da
formação entre a residência do formando
e o local da formação, indicando o número de km’s estimado dessa deslocação.
GESTÃO DO CRONOGRAMA/GRUPO
• Formação a realizar-se em horário laboral
• Carga horária diária: 7horas/dia
• Nº de Formandos/Grupo: 18 Participantes

JORNAL DE VILA MEÃ

abril 2021

•

Edição 244 • 15
PUB

EC O N O M I A

ACADEMIA VINHO VERDE

CRITÉRIOS DE
LANÇA
CONCURSO
ELEGIBILIDADE:

PARA ELEGER A “MELHOR
VINHA” DA REGIÃO
Estão abertas as candidaturas para o concurso promovido pela
Academia do Vinho Verde, através da Comissão de Viticultura
da Região dos Vinhos Verdes, designado “A Melhor Vinha 2.1”.
A iniciativa, que se realiza de dois em dois anos, tem como
objetivo promover uma viticultura de qualidade na região e premiar o dinamismo dos viticultores.
A concurso são admitidos todos os viticultores da região,
com vinhas com dois ou mais anos de plantação e com uma área
mínima 1000m2.
As inscrições, que têm um custo de 50 euros, devem ser efetuadas através do preenchimento de um formulário e enviado,
juntamente com o comprovativo de pagamento, para o email
academia@vinhoverde.pt.
Com este concurso, a Comissão de Viticultura da Região
dos Vinhos Verdes pretende ainda criar um espírito inovador,
jovem, empresarial, empreendedor e dinâmico dentro da região,
reforçando e premiando a sustentabilidade ambiental, social e
económica.
Todoeligível:
o procedimento
concursal
é acompanhado
CAE
43, 45, 46,
47, 49, 50,
51, 52, 53, 55,por
56,um
58,Júri
Técnico,
cuja
é visitar
e proceder
à 71,
avaliação
59, 60,
61, missão
62, 63, 64,
65, 66,
68, 69, 70,
72, 73,das
74, explo75,
rações
vitícolas
de81,
acordo
com
previstos
77, 78,
79, 80,
82, 85,
86,os
87,critérios
88, 90, 91,
93, 95, no
96,regula4932,
4939, 50101, 50102, 50300, 51100, 52220, 52230, 551,
mento.
552,
553,
559, 561,
563, 77110,
77340, 77350,
79110, o
Às três
vinhas
com 562,
pontuação
mais elevada
será atribuído
79120,
79900,Prata
82300,
86905,respetivamente.
90010, 90020, 90040, 91020,
prémio
de Ouro,
e Bronze,
91030,
91041,de
91042,
93210, da
93292,
93293,
A Comissão
Viticultura
Região
dos 93294,
Vinhos96040
Verdes,
através da Academia do Vinho Verde, promove e oferece ações
que conduzem à defesa do património, da melhoria da notorieProjeto cofinanciado por:
Organismo intermédio
dade
e do desempenho dos produtos da Região Demarcada
dos
Vinhos Verdes garantindo uma qualificação adequada aos diferentes atores regionais e a criação de valor.
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DINAMIZAR

SABER MAIS

SABER MAIS

PE RC U R S O E M R E D O R D O S LI V RO S

V E JA N O
FAC E B O O K

Cid ál ia Fe r n a n d e s

DISTRIBUIÇÃO | JORNAL DE VILA MEÃ
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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