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EDITORIAL

S O C I E DA D E

IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO REABREM A 10 JANEIRO

Professora

Cidália Fernandes
COMO O SOL QUANDO NASCE É PARA
TODOS, TAMBÉM O NATAL, QUANDO
ACONTECE, DEVERIA SER PARA TODOS.

Sem dúvida que, neste mês, a palavra mais dita, mais badalada, mais
pensada, mais escutada é a palavra NATAL. Só ou acompanhada. Pai
Natal, árvore de Natal, ceia de Natal sobremesas de Natal, férias de
Natal, prendas de Natal, música de Natal, espírito de Natal…
Obviamente, refira-se. Estamos no mês que a religião católica estabeleceu como a data do nascimento de Jesus, embora várias vozes
se tenham já levantado a pôr em causa esta opinião. Seja como for,
ninguém fica indiferente a esta época. Especialmente ao brilho das
luzes, às iluminações multicolores que embelezam casas, monumentos, ruas e ruelas, e que muitas vezes conduzem a algumas formas de
competição.
Iluminará também o coração das pessoas?
Há o consumismo associado, todos sabemos. E é geral a preocupação para que tudo se desenrole da melhor forma possível e nada falte;
e quando o tempo não sobra, especialmente nas últimas horas, há corridas desenfreadas para que a mesa farta satisfaça os gostos mais simples e mesmo os mais requintados, nas casas quentes e aconchegadas.
E os deserdados da sorte, que abundam em todos os cantos, vítimas de um sistema económico implacável e cruel? Qual será a sua
maior preocupação?
Adquirem-se presentes de todos os tipos, grandes, médios e pequeninos, mesmo aqueles de que não se precisa ou que serve apenas
para celebrar a partilha. Depende apenas do peso da bolsa de cada
um, melhor, dos fundos do cartão de cada um; adquirem-se presentes
principalmente para as crianças, como se sabe. Quer queiramos quer
não, todos nós gostamos de assistir à magia, de ver o brilho do olhar
das crianças quando desembrulham o presente tão ansiado – e a televisão é perita em exacerbar esse brilho.
E nos países do Oriente, onde o fanatismo religioso promove a
guerra como salvação da alma, serão as armas consideradas os únicos
presentes a que as crianças têm direito?
É uma festa de família, na qual deve abundar a alegria; os risos
devem aquecer os ânimos; os infortúnios e as infelicidades devem ser
esquecidas.
E para aqueles que se encontram completamente sozinhos, abandonados pelos dias e pelo tempo? Aqueles que já foram pilares na família, e que semearam e ajudaram a crescer? Aqueles que afinal só
têm passado e apenas um cruel vislumbre do presente?
Como o sol quando nasce é para todos, também o Natal, quando
acontece, deveria ser para todos!

F OTO S : C M A M A R A N T E

A Igreja e Claustro do Convento de São Gonçalo rea- apoio da Direção Regional de Cultura do Norte, no
brem no Dia de São Gonçalo, 10 de janeiro de 2022.
acompanhamento, elaboração de projeto e na exeEncerrados há 16 meses, para obras de reabilita- cução da obra.
ção, conservação e restauro no edifício (coberturas,
Desde o primeiro momento, o Município de
pisos, paredes, vãos), mas também no recheio artís- Amarante é parceiro desta operação dada a sua imtico (retábulos, esculturas, pinturas murais, painéis portância para a sub-região Tâmega e Sousa e para
azulejares, entre outros), a Igreja e Claustro do Con- a região Norte. Teve ainda o apoio de entidades privento de São Gonçalo voltam a abrir à comunidade vadas, como a Fundação Manuel António da Mota, e
com toda a beleza e esplendor.
da comunidade Amarantina.
Recorde-se que a candidatura para a ConservaDe incalculável valor histórico, arquitetónico,
ção e Valorização da Igreja e Claustro de São Gonça- artístico e turístico, a Igreja e Claustro de São Gonlo foi aprovada no final de 2019 e conta com finan- çalo apresentavam condições de conservação draciamento do Norte 2020 – Programa Operacional máticas sendo urgente esta intervenção de requaRegião Norte. Liderada pela Paróquia de Amarante, lificação e valorização. Recorde-se que desde a sua
entidade que há séculos cuida este Monumento, construção, no século XVI, nunca se realizou uma
contou ainda com autorização da Direção Geral do intervenção global no edifício, apenas acrescentos e
Tesouro e Finanças, proprietário do Edifício, e o pequenas obras de reparação.

Está desempregado/a? E agora?
Procura emprego ou formação profissional?
Sabia que existem medidas de apoio ao
Emprego?
Porque não dar uma oportunidade a
um desempregado e beneficiar com isto?
Temos as respostas a todas estas perguntas.
Através de um serviço

TOTALMENTE GRATUITO

Contacte-nos

Urb. da Cruz, Lote 14, Loja 3
4605-359 Vila Meã
Telefone: 255735050
E-mail: gipvilamea@gmail.com

Com o Apoio

Fonte Imagem: http://www.vencerrh.com.br/
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“TEMOS QUE IR AO ENCONTRO
TAMBÉM DAQUELES QUE NÃO VÊM À IGREJA”
Entrevista Pe. Mário Ferreira à Rádio Região de Basto
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S O C I E DA D E

RICARDO VIEIRA
REELEITO PRESIDENTE DA
DIREÇÃO DE BOMBEIROS

VILA MEÃ
Em entrevista à Rádio Região de Basto (RRB) o
Pe. Mário Jorge Ferreira falou da experiência absorvente que tem vivido enquanto pároco de 10
paróquias, que compreende as comunidades de
Real, Ataíde, Oliveira, Travanca, Mancelos, Carvalhosa, Banho, Vila Caiz, Louredo e Fregim.
“Ao juntar estas 10 paróquias a ideia é proporcionar uma experiência numa dinâmica de
unidade pastoral, que surge pela crescente falta de padres, mas também pela reorganização
territorial das comunidades. Perante esta nova
circunstância, não se pretende que as paróquias percam a sua identidade, mas porque, infelizmente, temos um decréscimo de gente nas
comunidades e por isso há necessidade de encontrarmos uma forma de podermos interagir
em comunhão entre todos e por isso é imperativo criar relações entre as comunidades, uma
relação de proximidade e fazer um trabalho
em unidade”, comentou o Pe. Mário Ferreira,
revelando que este é, por enquanto, um caso
único na Diocese do Porto, mas também uma
experiência modelo.
Nesta unidade, que congrega a responsabilidade paroquial em 10 comunidades religiosas, o Pe. Mário Jorge conta com a colaboração
do Pe. Artur Moreira, como vigário paroquial,
do diácono permanente António Abreu e de
dois secretários, que têm a seu cargo, cada um,
cinco paróquias, divididas pelo vale do Odres
e Tâmega.
“Fazemos um trabalho de equipa e isso é
fundamental para nós, pois isso ajuda-nos e
apoia-nos muito”, referiu.
“Há necessidade de dar mais responsabilidade aos leigos, situação que muitas vezes
ainda não fazemos e temos a grande dificuldade de achar que os padres têm de fazer tudo”,
anotou Pe. Mário Ferreira na entrevista à RRB,
considerando que a Igreja tem ainda “muito
que caminhar” na abertura a uma maior participação dos leigos.
“Entendo que os sacerdotes devem estar
mais disponíveis para estar com o povo, isso é
fundamental, para acolhermos, para ouvirmos,

para escutar todas as pessoas que venham ao
nosso encontro, que nos procuram”, ressalvou.
“Com esta quantidade de paróquias fazemos o que podemos, nomeadamente celebrar
a eucaristia, que é fundamental e centro espiritual do sacerdote; atender no sacramento
da reconciliação; estar disponível para ouvir
na direção espiritual, para quem assim entender e quiser. Também para ajudar e apoiar,
escutar, dar conselhos, para visitar doentes e
administrar o sacramento da unção. Isso era
fundamentalmente o que o pároco devia fazer”, acrescentou.
“Entendo que este caminho que se está
Ricardo Vieira foi reeleito, no passado sábaa formar na Igreja, numa reflexão e partilha
do, dia 18 de dezembro, para a presidência da
sinodal, pode ajudar-nos a encontrar um caAssociação Humanitária dos Bombeiros Vominho, porque faz sentir que os leigos são perluntários de Vila Meã, assumindo o mandato
tença, comunhão, que fazem parte da comuni2022-2024.
dade e que são importantes, e são eles que nós
Na presidência da Assembleia Geral, manqueremos ouvir”, acentua, comentando que
tém-se Raimundo Magalhães Carvalho e na
este tempo permitirá à Igreja ouvir cristãos “Os padres acabam por ser um bocadinho de presidência do Conselho Fiscal, Joaquim de
leigos, mas também aqueles que estão mais tudo e assumir uma função predominante de Magalhães Ribeiro.
gestores. Tenho 10 concelhos económicos e
distantes.
Ricardo Vieira completa uma década na
“Queremos ouvir todos, para que nos pos- é ao pároco que cabe sempre a decisão. Para presidência desta importante instituição visam ajudar em Igreja a fazer um caminho de além disso, ainda assumo a presidência de lameanense e realça a satisfação que sente
comunhão, entre todos e é aqui que os leigos duas instituições solidariedade social em Real em servir esta causa humanitária: “Quando
tomam sentido da sua pertença, da sua res- e Carvalhosa. São demasiadas tarefas que nos em janeiro de 2011 iniciei a minha ligação
ponsabilidade na Igreja e acho que é isso que preenchem demasiado tempo, mas mesmo as- aos Bombeiros Voluntários de Vila Meã como
é importante que o povo de Deus sinta que sim, não abdico, nem dispenso as horas para o presidente, tinha como objetivo a recuperaestamos para caminhar com eles, que estamos atendimento das pessoas em horário determi- ção financeira da associação, permitindo que
para colaborar, para ajudar, mas é importante nado em cada uma das paróquias. Elas estão os serviços prestados pelos bombeiros nunca
que sintam que são eles a Igreja, são eles que sempre primeiro”, comentou.
fossem postos em causa, com prejuízo direto
“É por isso que sentimos dificuldade, de para a população. Em cerca de 5 anos consetêm que fazer o caminho e têm que fazer pela
Igreja este modo de estar, de agir e de evange- facto nós estamos assoberbados de trabalho, guimos a total recuperação financeira de uma
porque há certas coisas que não podemos de- instituição que tinha um passivo de 1 milhão
lizar”, asseverou.
E prosseguiu: “Temos de sair fora das por- legar e que somos mesmos nós que temos de de euros”.
tas das igrejas, temos que ir ao encontro tam- fazer. Há outras que podem perfeitamente ser
Eleito para novo mandato, auspicia novos
bém daqueles que não vêm à Igreja, mas estão delegadas e acho que há necessidade verda- desafios, que assume com a mesma determinas instituições, estão nas associações, em to- deiramente de sentirem que cada vez mais os nação de sempre, mas com a colaboração, semleigos, pastoral litúrgica, catequética, com en- pre pronta, de todos os que o acompanham na
dos os lados”.
O Pe. Mário Ferreira reconheceu que se volvimento de bons e verdadeiros leigos, pre- direção e da população, sempre muito solícita
exige muito dos párocos, cada vez mais asso- parados, podem ser um grande auxílio para o e generosa com os bombeiros de Vila Meã.
berbados de paróquias e responsabilidades de pároco”, considerou.
“Muito trabalho nos espera, para isso congestão na organização administrativa e pastotamos com o apoio de todos, em especial dos
ral das comunidades.
voluntários que de forma abnegada servem a
nossa corporação. O futuro ninguém o conhece, mas peço a Deus que me dê a lucidez para
saber sair, o que considero mais importante do
que entrar. Enquanto me considerar útil, manterei a minha disponibilidade para trabalhar
em prol da nossa terra, neste caso, através do
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã. Agradeço a quem em
nós tem confiado”, comentou.
Acompanham Ricardo Vieira, na direção
dos bombeiros de Vila Meã, Amadeu Magalhães, como vice-presidente, Lino Macedo,
como secretário, Joaquim Teixeira, como tesoureiro, José Manuel Sousa, como tesoureiro
adjunto, Cristiano Marcelo Augusto e João
Carlos Pinto, como vogais, e Jorge Augusto
Vasconcelos, José Carlos Silva, Nuno Alexandre Vieira, como suplentes.
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ESCRITOR MÁRIO CLÁUDIO
NOS ENCONTROS
COM AUTORES EM VILA MEÃ

O escritor Mário Cláudio apresentou, nos en- A par desta iniciativa, a Junta de Freguesia de
contros com autores, o seu mais recente livro Vila Meã inaugurou, na tarde desse sábado, 18
“Embora Eu Seja Um Velho Errante”, no pólo de de dezembro, um ciclo de exposições no polo
Vila Meã da Biblioteca Municipal Albano Sar- de Vila Meã da Biblioteca Municipal Albano
doeira, em Vila Meã.
Sardoeira, começando com a Exposição “CaderMário Cláudio falou-nos de Tiago Veiga, de nos, cartas, papéis e notas de um velho erranAgustina e do muito que os seus livros falam, te”, uma exposição de documentos do escritor
em conversa com José Vieira, que tão bem nos Mário Cláudio com curadoria de Jorge Velhote.
fez caminhar com ele nas palavras e nos tri- Esta exposição estará disponível para visita até
lhos da literatura. Numa iniciativa da Junta de ao próximo dia 22 de janeiro.
Freguesia de Vila Meã a tarde foi de palavras,
Note-se que estes encontros com escritores
memórias e livros, num encontro com um dos ocorrem no âmbito de uma programação cultumaiores escritores de língua portuguesa onde ral diversificada, proposta pela Junta de Freguese evidenciou a generosidade e mestria de um sia de Vila Meã, com iniciativas previstas até ao
autor que aconchegou todos os presentes.
mês de junho do próximo ano.

S O C I E DA D E

RICARDO VIEIRA RECONDUZIDO
NA ADMINISTRAÇÃO
DO EXTERNATO VILA MEÃ

O atual administrador do Externato de Vila sistir nem baixar os braços. O foco é o de sempre,
Meã, Ricardo Vieira, foi reconduzido para mais continuar a oferecer ensino público e de qualium mandato na presidência da administração dade a todos os alunos da nossa área pedagógidaquela instituição de ensino.
ca”, prossegue, realçando que este “é dia de con“Hoje foi dia de os acionistas do Externato de tinuar a encarar as situações com frontalidade,
Vila Meã se manifestarem em relação à avalia- sentimento de responsabilidade e rigor”.
ção feita à gestão da nossa escola desde o dia 8
“Nem tudo correrá de forma ideal, mas conde fevereiro de 2018. Propusemo-nos a dar con- fiem em nós, levaremos este barco a bom porto,
tinuidade ao desafio aí iniciado, e foi com agra- mesmo que por mares tortuosos. A bem da nosdo ver a massiva manifestação de apoio que hoje sa terra”, assegura.
obtivemos, mesmo sendo lista única. A quem
Fundado em 1964, o Externato de Vila Meã
em nós depositou confiança, o nosso agradeci- pauta-se por promoção do desenvolvimento
mento”, lê-se num comentário feito, nas redes humano integral, pela aprendizagem ao longo
sociais, por Ricardo Vieira.
da vida e pelo desafio do sucesso dos alunos.
“Iniciam, agora, mais 4 anos, que se esperam
Atualmente o Externato de Vila Meã tem
complicados, com muitos obstáculos a contor- 1250 alunos e mais de 51 salas, entre laboratónar, a única coisa que prometemos é nunca de- rios, salas de informática e salas de aula.

S O C I E DA D E

CARTA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO
DE AMARANTE JÁ DISPONÍVEL

O Município de Amarante já tem uma Carta
Desportiva, um instrumento de planeamento
desportivo que permite detetar e estudar as
carências e assimetrias das infraestruturas desportivas, estudar possibilidades de recuperação,
adaptação e otimização da gestão de forma a
rentabilizar os equipamentos, mas também
definir critérios urbanísticos coerentes e integrados na programação das instalações, satisfazendo as necessidades da população.
A elaboração da Carta Desportiva enquadra-se no âmbito dos planos municipais de desenvolvimento do território, desempenhando
um papel fundamental enquanto instrumento
de planeamento urbano e de desenvolvimento
sociocultural e económico.
Considerando que a prática desportiva contribui para o bem-estar físico e psíquico, para
a integração social e, em termos globais, para
uma melhoria da própria qualidade de vida,

dezembro 2021

ESCOLAS DE AMARANTE RECEBEM JOGO
“À DESCOBERTA DOS POLINIZADORES”

o Município de Amarante encara o desporto
como uma ferramenta fundamental no processo integral de formação, no crescimento saudável dos jovens e cidadãos e no desenvolvimento
sustentável do concelho.
Numa vertente de associativismo, o des- No âmbito da parceria entre o Município de A entrega do jogo pela Quercus decorreu na
porto é um veículo fundamental para o cresci- Amarante – através do Projeto BeePathNet – presença dos vereadores Adriano Santos, com o
mento das diferentes áreas de intervenção da e a Quercus – com o projeto “Polinizadores pelouro do Ambiente, e António Ribeiro, com o
política municipal, desde a educação ao lazer, ON” –, criada com o objetivo de alertar para a pelouro da Educação, assim como dos Diretores
passando pelo ambiente, juventude, cultura e relevância dos insetos polinizadores, nomeada- dos Agrupamento de Escolas.
mente as abelhas, a E.B.1 Luis Van Zeller MaceO jogo “À Descoberta dos Polinizadores” dedesenvolvimento social.
Na Carta Desportiva do Município de Ama- do e a E.B.1 do Barracão, dos Agrupamentos de corre sobre um tapete de 4X5 metros, com basrante estão enumeradas as Instalações Despor- Escolas de Amarante e Amadeo de Souza-Car- tantes ilustrações coloridas e uma abordagem
tivas disponibilizadas pelo Município, os seus doso, receberam, respetivamente, um exemplar do tipo “Jogo da Glória”, onde as próprias crianlocais de implantação, e a capacidade de res- do jogo da glória “À Descoberta dos Poliniza- ças circulam como peões e têm de responder a
posta aos habitantes do concelho. O documento dores”. Um recurso lúdico-pedagógico, criado diversas perguntas de conhecimento e fazer
passou por vários processos de construção, co- pela Quercus para aumentar a cultura biológica mímicas. Adaptado para ser jogado em espaços
meçando com um levantamento exaustivo das junto da comunidade escolar, abrindo aos mais exteriores ou em pavilhões multiusos, este jogo
instalações desportivas, suas características, novos o mundo dos polinizadores mais impor- envolve manuseamento mínimo, estando por
tantes em Portugal.
isso adaptado aos tempos de pandemia.
local de implantação e estado de conservação.

JORNAL DE VILA MEÃ
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HÁ NATAL NA “LINHA ENCANTADA”
DO COMÉRCIO LOCAL DE VILA MEÃ
ATA Í D E

O Natal saiu à rua para animar estes dias de festa proporcionando alguns momentos emocionantes de animação de Natal no comércio local
de Vila Meã.
Até ao próximo dia 23 de dezembro, numa
iniciativa da Associação Empresarial de Vila
Meã, o espírito natalício anda nas ruas do comércio local de Vila Meã e Vila Caiz, animando o ambiente com diversificadas ações, que
têm proporcionado momentos envolventes,
divertidos, reforçando a atratividade para as
tradicionais compras de Natal no comércio de
proximidade.
O Natal na Linha Encantada apresenta a
emocionante chegada do Pai Natal, animação
com duendes, música ao vivo, canhão de neve,

C R UZ

muita diversão e alegria para que, nestes dias
que antecedem o Natal, possam animar todos
quantos optarem por fazer as suas habituais
compras de Natal no comércio local de Vila Meã.
Esta iniciativa, dinamizada pela Associação Empresarial de Vila Meã, que conta com o
apoio da Câmara Municipal de Amarante, pretende proporcionar, apesar das condicionantes
decorrentes da pandemia e dos efeitos que tem
tido na economia local, maior envolvimento e
emoção nesta quadra natalícia e assim fortalecer a relação com os consumidores ao privilegiar as compras no comércio local.
Para Geraldino Oliveira, presidente da Associação Empresarial de Vila Meã, “esta iniciativa pretende impulsionar mais envolvimento

VIL A C AIZ

com o comércio local, recuperando o espírito
de proximidade que, pelas reações que vamos
sentindo na rua, acrescenta valor na economia,
fomenta as relações e proporciona confiança
em setores de atividade vitais e que continuam
bastante afetados por esta pandemia”.
“Sente-se entusiasmo nas ruas, envolvimento generalizado das pessoas e dos comerciantes numa maior dinâmica comercial que
se pretende gerar nestes pequenos negócios
de família, porque consideramos muito importante devolver este estímulo ao comércio local,
determinante para a vitalidade dos nossos territórios e essencial para muitas pessoas que direta ou indiretamente vivem destes pequenos

negócios familiares”, reforçou, acentuando a
importância que o comércio local tem na dinâmica económica e social do nosso concelho.
A AE Vila Meã, consciente das dificuldades
sentidas pelos comerciantes em atrair os consumidores às suas lojas tradicionais e sensível à
necessidade de desenvolver dinâmicas que potenciem a atratividade do comércio de proximidade, desenvolve a iniciativa “O Natal na Linha
Encantada” para animar as ruas do comércio
local, envolvendo as pessoas.
Compre no comércio local e venha viver,
com alegria e aquele entusiasmo que o Natal
proporciona, momentos agradáveis, embarcando na “Linha Encantada” do Natal em Vila Meã!
PUB
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PRESIDENTE
CÂMARA MARCO
ELEITA PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO
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“ESTAMOS A PASSAR
POR UMA GRANDE TRANSFORMAÇÃO
NO TECIDO EMPRESARIAL”
Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

MUNICÍPIOS
BAIXO TÂMEGA

F OTO S : C M M A R C O C A N AV E S E S

Realizou-se no passado dia 7 de dezembro, na
sede da Associação de Municípios do Baixo
Tâmega (AMBT), em Amarante, o ato de instalação do Conselho Diretivo da Associação, a A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certique se seguiu a primeira reunião deste órgão ficados, Paula Franco, numa entrevista que conexecutivo para efeitos de eleição dos seus pre- cedeu ao Jornal de Vila Meã, acentuou o papel
sidente e vice-presidente.
determinante dos contabilistas durante o difícil
O cargo de presidente do Conselho Direti- período de pandemia e o importante apoio que
vo, para o mandato de 2021-2025, será exercido prestaram nas empresas.
pela presidente da Câmara Municipal do Mar“Os contabilistas garantiram que as empreco de Canaveses, Cristina Vieira, que sucede a sas usufruíram de todos os apoios. Se não fosPaulo Pereira, presidente da Câmara Munici- sem os contabilistas certificados os apoios não
pal de Baião, e o de Vice-Presidente, pelo pre- tinham chegado às empresas e isso foi fundasidente da Câmara Municipal de Celorico de mental. Numa altura em que se perspetivavam
Basto, José Peixoto Lima. Na mesma reunião meses demasiado difíceis, acabaram por não
foi ainda aprovada a continuidade de Ricardo o ser, porque os apoios foram céleres a chegar
Magalhães nas funções de Secretário-geral da com muita pressão da Ordem dos Contabilistas
instituição.
Certificados”, afirmou.
O Conselho Diretivo será ainda composto
“Os profissionais, são hoje, inegavelmente,
pelo presidente da Câmara Municipal de Ama- os agentes económicos mais capacitados e que
rante, José Luís Gaspar, pelo presidente da Câ- melhor apoiaram o tecido empresarial durante
mara Municipal de Baião, Paulo Pereira e pelo a pandemia. Somos vistos pela sociedade civil,
presidente da Câmara Municipal de Resende, tecido empresarial e poder político, como os
Garcez Trindade.
mais confiáveis, tecnicamente conhecedores e
No mesmo dia também tomaram posse preparados profissionais da área económica e
os membros da Assembleia Intermunicipal financeira. Somos os agentes que mais permada AMBT - três por cada município associado nente valor acrescentam aos seus clientes e que
- sendo eleito para presidente da Mesa da As- mais rapidamente encontram soluções para os
sembleia o presidente da Câmara Municipal de problemas e questões dos contribuintes. Somos
Resende, Garcez Trindade, para vice-presiden- agentes de interesse e fé pública, sinónimo de
te o vereador da Câmara Municipal de Celorico transparência e credibilidade, o nosso valor é
de Basto, Manuel Machado e para Secretário o imensurável”, acentuou.
vereador da Câmara Municipal de Baião, José
Para a bastonária da Ordem dos ContabilisLima Soares.
tas Certificados os “contabilistas tem que estar
Cristina Vieira, agora eleita, expressou “a mais tempo nas empresas, tem que ter menos
importância da AMBT na captação, em arti- empresas, menos clientes e melhores avenças.
culação com as diversas entidades supramu- As empresas não precisam de um contabilista a
nicipais que atuam no território, de fundos tempo inteiro, nem têm porventura capacidade
comunitários para a região do Baixo Tâmega financeira para isso, mas precisam de ter o cone Douro Sul, que no atual quadro comunitário tabilista mais tempo e se assim não for, não vão
de apoio, o NORTE 2020, ascende já a cerca de ter sucesso, não vão conseguir ultrapassar todas
3,6 M€”.
as dificuldades”.
Destacou ainda que “a AMBT é um ator
Sobre o momento atual, Paula Franco enimportante para potenciar o trabalho em rede tende que a “economia está a sofrer uma transdos diferentes municípios que a integram, em formação muito grande”, reforçando que “este
interesses comuns para os territórios, de onde impasse político não ajuda, estamos nuns pós
se destacam a promoção turística e valoriza- pandemia em que as empresas estão na sua reção dos produtos endógenos, do património toma e de repente fomos impedidos de ter um
natural e cultural”.
orçamento de estado que permitisse uma continuidade de recuperação estável”.
“Há preocupação nas empresas, mas não
podem parar, dentro do que têm, devem ultrapassar os obstáculos e ainda que o impasse
político exista, tentar continuar a valorizar o

BANCO ALIMENTAR
PORTO ANGARIOU
380 TONELADAS BENS
ALIMENTARES

Mais de 380 toneladas de bens alimentares. Foi
este o número de toneladas angariadas pelo
Banco Alimentar (BA) Contra a Fome do Porto
na mais recente Campanha de Recolha de Alimentos.
A iniciativa – que envolveu 310 super e hipermercados do distrito do Porto – contou, ainda, com o apoio de 3.700 voluntários: 3.000 distribuídos por estas superfícies comerciais e 700
que ficaram responsáveis pela receção, separação e armazenamento dos produtos doados no
armazém do BA do Porto, localizado em Perafita.
No top 10 dos produtos angariados, destacam-se o arroz (98 toneladas), o leite (85 toneladas) e as massas (84 toneladas). Já as bolachas
e as leguminosas em conserva contabilizaram,
entre si e de forma equilibrada, 51 toneladas.
Açúcar, charcutaria em conserva, conservas,
óleo e azeite fecham esta listagem e representam, entre si, mais de 40 toneladas.
O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto angariou, nesta campanha, mais 12 tonelaseu negócio, a reinventarem-se e a trabalhar”, das de bens alimentares relativamente à últiconsiderou.
ma campanha realizada, em 2019.
“Estamos a passar por uma grande transPara António Cândido da Silva, presidente
formação no tecido empresarial português do BA Contra a Fome do Porto, “estes números
pós-pandemia e as pandemias e estas crises mostram-nos, sem margem para dúvida, que
profundas não têm só coisas más, a aceleração a comunidade está hoje, e mais do que nunca,
que existe a seguir no momento da retoma é solidária e preocupada em ajudar o próximo”.
positiva. As empresas portuguesas têm que
E acrescenta: “Quero, em nome do BA do
aproveitar este balanço para estarem num pata- Porto agradecer a toda a comunidade que, uma
mar completamente diferente. Têm de ser mais vez mais, respondeu positivamente a este noscompetitivas a nível europeu e sentirem que o so apelo e que, com a sua enorme generosidamundo é global e, como tal, dedicarem-se ao de, nos permite continuar a ajudar quem mais
exterior. Mas esse posicionamento das empre- precisa”.
sas, se não for acompanhado por profissionais,
por contabilistas certificados, será um caminho
mais débil e mais difícil”, reforçou, evidencianS O C I E DA D E
do que é importante posicionar os contabilistas,
como consultores ao lado das empresas.
Perspetivando o futuro “o grande problema SEMINÁRIO “ADAPT.
que vamos ter que lidar no próximo ano prenLOCAL.21”
der-se-á com falta de matérias-primas, falta
mão de obra e aumento generalizado preços, EM AMARANTE ADIADO
obrigando as empresas a reajustar as margens”.
“Preocupa-me a inflação no próximo ano e
o impacto que vai ter em todos os serviços, mas Devido à evolução da pandemia e às recentes
um período de inflação também pode ter van- orientações da Administração Regional de
tagens económicas, saibamos nós aproveitar Saúde do Norte (ARS-Norte), que desaconseestas situações”, ressalvou Paula Franco.
lha a realização de eventos, festas e jantares
“Acreditamos que o Contabilista Certificado que promovam a aglomeração de pessoas, o
é hoje um ator chave na relação com o contri- seminário “adapt.local.21” foi adiado para 25
buinte, a Autoridade Tributária e o poder políti- de fevereiro de 2022.
co e por isso temos trabalhado arduamente para
Inicialmente previsto para sábado, dia 17, o
melhorar processos e ir ao encontro das necessi- 5.º Seminário Anual “adapt.local.21.” promodades dos nossos membros”, destacou.
vido pela Rede de Municípios para a Adaptação
Para os próximos anos considera que é de- Local às Alterações Climáticas (adapt.local) ia
terminante “ter um manual de procedimentos realizar-se na Casa da Calçada, em Amarante,
para que os contabilistas certificados tenham e contava com a presença de vários especialisuma orientação comum”.
tas nacionais e internacionais em adaptação
“Uma das nossas prioridades é elevar a pro- às alterações climáticas, os quais, juntamente
fissão, elevar o rigor e a qualidade, com vista a com os responsáveis e técnicos autárquicos de
que esse rigor e essa qualidade sejam reconhe- todo o país, iam abordar um vasto conjunto de
cidos pelos empresários e pelos clientes. É mui- temas-chave como: Desafios da adaptação clito importante que a simbiose entre o cliente e mática local, em Portugal e na Europa; Adapo contabilista certificado tenha um futuro di- tação climática setorial, nas áreas da floresta,
ferente. Um futuro de proximidade, de parceria, água e orla costeira; Missão ‘climate adaptaem que o contabilista certificado tem que ter tion’; e, Iniciativas futuras para a adaptação às
claramente mais tempo para o seu cliente e o alterações climáticas.
cliente também tem que perceber que tem de
Constituída em 2017, a Rede ‘adapt.local’
dispor de mais recursos para que o contabilista conta com mais de 40 Câmaras Municipais ascertificado o acompanhe mais”, concluiu.
sociadas, além de diversas entidades públicas e
privadas que trabalham na área do Clima.

JORNAL DE VILA MEÃ

dezembro 2021

• Edição 251 • 7
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ILUMINAÇÃO DE NATAL ESPALHA MAGIA
O espírito da época de Natal já se encontra espalhado por Amarante e Vila Meã, com a iluminação que traz cor às ruas do concelho mais
alegria, entusiasmo e atratividade.
A iluminação presente no concelho volta a
envolver as principais ruas do comércio local e
a atrair atenções para as tradicionais árvores
de Natal que iluminam a Alameda Teixeira de
Pascoaes e a Rua da Feira, em Vila Meã.
Note-se que a iluminação da Câmara Municipal de Amarante, instalada em Vila Meã,
foi solicitada pela Associação Empresarial de
Vila Meã (AEVM), num pedido e colaboração
que foi atendido pelo município.
“A iluminação faz parte desta época festiva,
proporciona aquela graciosidade própria deste
tempo e com mais brilho reforça a exposição
das montras das lojas tradicionais, incentivando à saída e compra nwo comércio local,
que tanto necessita de ajuda neste contexto de

pandemia que nos tem assombrado e provoca- Assim, a Junta de Freguesia de Vila Meã, à sedo inúmeras dificuldades na economia local”, melhança de anos anteriores, colocou ilumirefere Geraldino Oliveira, presidente da Asso- nação em diversos pontos da freguesia, com
uma mensagem de “Boas Festas”, que pode
ciação Empresarial de Vila Meã.
Também o presidente da Junta de Fregue- ser vista na rotunda junto ao Estádio Municisia de Vila Meã, Lino Macedo, reforça a impor- pal, em frente ao Cine Teatro Raimundo Matância da iluminação, que tradicionalmente galhães, no loteamento da Cruz, na Praça dos
Combatentes e na Sede da junta de freguesia,
ilumina as ruas de Vila Meã.
“É uma época de festa em que se celebra a em Oliveira.
Além da iluminação de rua, a Junta de Freamizade, união e partilha. Nesta altura as famílias juntam-se e partilham compras e o nos- guesia também apoia na iluminação das igrejas com a tradicional estrela no topo da cúpula.
so comércio tem muito para oferecer”, realça.

Também as Juntas de Freguesia de Mancelos,
Travanca e Vila Caiz procederam à colocação,
nos edifícios sede daquelas autarquias e em
alguns lugares específicos da freguesia, iluminação alusiva ao Natal.
A exemplo de anos anteriores as Juntas de
Freguesia não deixaram de colocar a tradicional iluminação de Natal, que sempre adquire
um significado especial e procura demonstrar
confiança no espírito natalício que perservando ao mesmo tempo a confiança a amizade e a
união entre as pessoas.

PUB
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Há uma linha que une
o comércio às pessoas

MB DECOR COM NOVAS E AMPLAS
INSTALAÇÕES EM AMARANTE
A MB Decor abriu novas e mais amplas instalações na cidade de Amarante, passando
a dispor de um espaço renovado e funcional
para melhor desenvolvimento da atividade no
domínio da formação profissional e empresarial.
O novo espaço da MB Decor, de Mariana
Basto, está situado na Rua Capitão Salgueiro
Maia, na Bouça do Pombal, em Amarante.
A mudança de instalações permite à MB
Decor maior capacidade, sustentando o crescimento e ambição de novos desafios. Para
Mariana Basto, este novo espaço consuma
a necessidade de ter mais espaço, oferecer
melhores condições para diferentes áreas e
sala de formação profissional, capacitar em
infraestrutura a dinâmica e crescimento de
toda a estrutura da MB Decor.
“Precisávamos de mais espaço, que nos
permitisse ter uma boa sala formação, um
espaço autónomo para desenvolver os nossos
projetos e concretizar o trabalho, um espaço
para loja e exposição das nossas criações, que
temos vindo a desenvolver no âmbito da Mariana Basto, marca com um conceito muito
próprio de vestuário”, explica.
“Passamos a ter uma capacidade maior de
resposta em diversas áreas e isso deixa-nos
muito mais confiantes quanto a novos desafios e preparados para corresponder ao cresPUB

cimento que desejamos concretizar na MB
Decor”, realça Mariana Basto.
Na área da formação profissional, a MB
Decor conta com o apoio da Associação Empresarial de Vila Meã, enquanto parceiro local no desenvolvimento de diversos cursos de
formação modelar certificada. É uma área de
ação muito importante e que Mariana Basto
pretende disponibilizar, no novo espaço, uma
oferta vasta de formação com condições adequadas a um maior proveito e capacitação dos
formandos.

Para Mariana Basto, a relação com a AE Vila
Meã é importante e permite a promoção de
um vasto leque de formações presenciais financiadas, nomeadamente na área do Marketing Digital, Word e Excel, Ferramentas Digitais e também Moda e Modelagem.
“Temos que destacar o envolvimento e incentivo dos nossos parceiros, nomeadamente
da Associação Empresarial de Vila Meã, mas
também a participação e interesse dos nossos
formandos, cujas distâncias não representam impedimento para estar e assim poder

aumentar os seus conhecimentos e capacitar
novas aprendizagens”, enalteceu.
Nas novas instalações e a par do novo e
funcional espaço de formação, Mariana Basto
pretende desenvolver um projeto de vestuário
feminino com marca própria, um atelier onde
se vai potenciar o desenvolvimento de novas
e originais peças de vestuário, com exposição
e espaço comercial, capaz de envolver uma
equipa dedicada a exponenciar este projeto
empresarial.
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O PAI NATAL?

ÁRVORE DE NATAL

PRESÉPIO

O PAI NATAL é uma figura que, em muitas
culturas ocidentais, traz presentes aos lares de
crianças bem-comportadas na noite da Véspera de Natal, o dia 24 de dezembro, ou no Dia de
São Nicolau (6 de dezembro). A lenda baseou-se, pensa-se, em contos hagiográficos sobre a
figura histórica de São Nicolau. Uma história
quase idêntica é atribuída no folclore grego e
bizantino a Basílio de Cesareia. O Dia de São
Basílio, 1 ou 1.º de janeiro, é considerado a época de troca de presentes na Grécia.
O personagem foi inspirado em São Nicolau, arcebispo de Mira na Turquia, no século
IV. Nicolau costumava ajudar, anonimamente,
quem estivesse em dificuldades financeiras e
colocava o saco na chaminé das casas. Foi declarado santo depois de muitos milagres lhe Civilizações antigas que habitaram os conti- Presépio remete para o nascimento de Jesus
nentes europeu e asiático, no terceiro milênio em Belém, na companhia de José e da Virgem
terem sido atribuídos.
Enquanto São Nicolau era originalmente antes de Cristo, já consideravam as árvores Maria. Conta a Bíblia Sagrada no livro de Luretratado com trajes de bispo, atualmente O como um símbolo divino. Eles cultivavam-nas cas 2,1-7 que, por motivo de recenseamento de
PAI Natal é geralmente retratado como um e realizavam festivais em seu favor. Essas cren- toda a Galileia, José e a Virgem Maria foram
homem rechonchudo, alegre e de barba branca ças ligavam as árvores a entidades mitológicas para as imediações da Judeia, na cidade de Davi,
vestindo um casaco vermelho com gola e pu- e a sua projeção vertical, desde as raízes finca- chamada de Belém. De acordo com a mesma
nho de manga brancos, calças vermelhas de das no solo, marcava a simbólica aliança entre fonte, após o nascimento, Jesus foi envolto em
panos e deitado em uma manjedoura destibainha branca, e cinto e botas de couro preto. os céus e a mãe terra.
Nas vésperas do solstício de inverno, os po- nada para a alimentação de animais, pois não
Esta imagem tornou-se popular nos Estados
Unidos e no Canadá no século XIX devido à in- vos pagãos da região dos países bálticos corta- havia lugar para eles na estalagem, e foi visitafluência significativa do poema de 1823 “Uma vam pinheiros, levavam-nos para as suas casas do, após o nascimento, por pastores da região,
visita de São Nicolau” e do caricaturista e car- e enfeitavam-nos de forma muito semelhante avisados por um anjo, de acordo com o livro
tunista político Thomas Nast. Esta imagem foi à que se faz nos atuais dias. Essa tradição pas- de Lucas 2,10-16, e, uns dois anos mais tarde,
mantida e reforçada através de música, rádio, sou aos povos Germânicos, que colocavam não na manjedoura, mas na casa de Jesus, por
presentes para as crianças sob o carvalho sa- Três Reis Magos vindos do oriente, guiados por
televisão, livros infantis, filmes e publicidade.
uma estrela, os quais ofereceram ouro, incenDe acordo com o mito, o Pai Natal mora grado de Odin.
Uma das versões para a origem da tradição so e mirra à criança, de acordo com o livro de
no Extremo Norte, numa terra de neve eterna.
Na versão americana, ele mora no Polo Norte, refere que no início do século VIII, o monge Mateus 2,1-12.
O primeiro presépio do mundo teria sido
enquanto na versão britânica frequentemente beneditino São Bonifácio tentou acabar com
se diz que ele reside nas montanhas de Korva- essa crença pagã que havia na Turíngia, para montado em argila por São Francisco de Astunturi na Lapônia, Finlândia. O pai natal vive onde fora como missionário. Com um macha- sis em 1223. Nesse ano, em vez de festejar a
com a sua esposa, com incontáveis elfos mági- do cortou um pinheiro sagrado, que os locais noite de Natal na Igreja, como era seu hábito,
cos e oito ou nove renas voadoras. Outra lenda adoravam no alto de um monte, e como teve o Santo fê-lo na floresta da cidade de Greccio,
popular diz que ele faz uma lista de crianças insucesso na erradicação da crença, decidiu na Itália, para onde mandou transportar uma
ao redor do mundo, classificando-as de acordo associar o formato triangular do pinheiro à manjedoura, um boi e um burro, para melhor
com seu comportamento, e que entrega pre- Santíssima Trindade e suas folhas resistentes explicar o Natal às pessoas comuns, camponesentes, como brinquedos ou doces, a todas as e perenes à eternidade de Jesus. Nascia assim ses que não conseguiam entender a história do
CRITÉRIOS DE
nascimento de Jesus.
crianças do mundo, na noite da véspera de Na- a Árvore de Natal.
ELEGIBILIDADE:
O costume espalhou-se por entre as prinO primeiro uso registrado de uma árvore
tal. Papai Noel consegue esse feito anual com
o auxílio de elfos, que fazem os brinquedos na para celebrar o Natal e o Ano Novo ocorreu em cipais Catedrais, Igrejas e Mosteiros da Europa
Riga, na Letónia, em 1510. Acredita-se tam- durante a Idade Média, começando a ser monoficina, e das renas que puxam o trenó.
Com o passar dos anos, foi sendo criada bém que esta tradição começou em 1530, na tado também nas casas de Reis e Nobres já ducerta oposição ao Pai Natal, devido ao consu- Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, rante o Renascimento. Em 1567, a Duquesa de
mismo desenfreado que caracteriza a época. enquanto caminhava pela floresta, Lutero fi- Amalfi mandou montar um presépio que tinha
Alguns religiosos acreditam que a tradição de cou impressionado com a beleza dos pinheiros 116 figuras para representar o nascimento de
Papai Noel desvia do propósito verdadeiro do cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram Jesus, a adoração dos Reis Magos e dos pastores
Natal, pois originalmente as datas de 24 e 25 a compor a imagem que Lutero reproduziu ao Menino Jesus e o cantar dos anjos.
Foi já no Século XVIII que o costume de
de dezembro foram escolhidas para a celebra- com galhos de árvore na sua casa, além das
estrelas, algodão e outros enfeites, como velas montar o presépio nas casas comuns se disseção do nascimento de Jesus de Nazaré.
O visual vermelho e branco ganhou im- acesas, para mostrar aos seus familiares a bela minou pela Europa e depois pelo mundo.
pulso em 1931, quando a Coca-Cola realizou cena que tinha presenciado na floresta.
Há outras versões, segundo as quais a mouma grande campanha publicitária usando
VANTAGENS
um Pai Natal vestido conforme a criação de derna árvore de Natal teria realmente surgido
PROJETO
Alemanha
entre os séculos XVI e XVIII.
Nast.[] Historicamente, a Coca-Cola não foi a na DO
primeira empresa de bebidas não alcoólicas a Durante o século XIX a prática foi levada para
usar este visual moderno numa campanha pu- outros países europeus e para os Estados Uniblicitária: Já em 1915, a White Rock Beverages dos. Apenas no século XX essa tradição chegou
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,
o tinha feito para vender água mineral. Tornou à América Latina.
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 4932,
Atualmente essa tradição é comum a catóa recorrer ao visual para um anúncio de ginger
4939, 50101, 50102, 50300, 51100, 52220, 52230, 551,
ale em 1923. Ainda mais cedo, o gorducho ves- licos, protestantes e ortodoxos.
552, 553, 559, 561, 562, 563, 77110, 77340, 77350, 79110,
79120, 79900, 82300, 86905, 90010, 90020, 90040, 91020,
O dia de decorar a árvore de Natal varia
tido no atual traje vermelho e branco já tinha
91030, 91041, 91042, 93210, 93292, 93293, 93294, 96040
aparecido em várias capas da revista Puck nos em cada país. Enquanto nos Estados Unidos
se prepara a árvore de Natal no Dia de Ação
primeiros anos do século XX.
Projeto cofinanciado por:
Organismo intermédio
Nos países do Norte da Europa, diz a tradi- de Graças, no Brasil, é no 4° domingo antes do
ção que o Papai Noel não vive propriamente no Natal, dia que marca o início do Advento; em
Pólo Norte, mas sim na Lapônia, mais propria- Portugal a tradição diz que deve ser montada
mente na cidade de Rovaniemi, onde de fato a 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição.
existe o “escritório do Papai Noel” bem como No dia 6 de janeiro, Dia de Reis, em que se aso parque conhecido como “Santa Park”, que se sinala a chegada dos Três Reis Magos a Belém,
encerram-se as festas do Natal.
tornou uma atração turística do local.
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E O NATAL
ACONTEC EU
O Cantinho da Cidália
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DINAMIZAR
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