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M A N C E LO S

JUNTA DE MANCELOS ENCERRA UTILIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS NA FREGUESIA

Professora

Cidália Fernandes
“Um homem só é nobre quando consegue
sentir piedade por todas as criaturas”
BUDA

Akashinga. É uma palavra estranha, como são todas as palavras desconhecidas, enquanto destituídas de significação. São como os ramos secos, sem
vida e sem alma. Mas tal como os ramos ganham vida, quando a primavera
lhes toca, também as palavras adquirem alma, quando nos falam.
Acabei de ver um pequeno documentário de 2020, no National Geographic,
intitulado “Akashinga: the brave ones”. Pesquisei e entre outras informações, retive as mais relevantes. Trata-se de um grupo exclusivamente feminino que combate a caça furtiva no Zimbabué. Akashinga foi fundada
em 2017. As mulheres de Akashinga foram recrutadas pelo conservacionista australiano Damien Mander, fundador da International Anti-Poaching
Foundation. Os dezasseis Akashinga originais foram recrutados para serem
agentes de conservação do Phundundu Wildlife Park. Em contraste com outros grupos que combatem a caça furtiva exclusivamente femininos, como
a Unidade Anti-caça furtiva Black Mamba na África do Sul, os guardas florestais de Akashinga estão armados. Desde 2017, o grupo prendeu centenas
de caçadores ilegais. Muitos dos Akashinga são sobreviventes de violência
doméstica e/ou agressão sexual.
Amazonas. Outra palavra menos estranha, que inevitavelmente surge associada à anterior. As amazonas formavam, de acordo com a mitologia grega,
um reino independente, exclusivamente feminino, governado por uma rainha; a primeira, ter-se-ia chamado Hipólita. Heródoto chamou-lhes matadoras de homens. Avançando muitos séculos, durante os quais muito aconteceu, nasce na civilização moderna a figura da Mulher Maravilha. Filha da
rainha Hipólita, a princesa Diana possui habilidades super-humanas e foi
enviada ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da
verdade e da vida, na luta entre os homens e o firmamento, entre os mortais
e os deuses.
Este nome está também associado a mulheres que montam a cavalo, participando em provas de equitação em destreza ou salto.
Aqui chegados, constatamos que, na verdade, o conceito é o mesmo.
Embora as amazonas não usassem armas de fogo, serviam o propósito de
combater pela justiça e pela igualdade de direitos. As sociedades que se seguiram não lhes permitiram o sucesso que mereciam, porque foram dominadas por ideais formatados pela estrutura de uma sociedade estritamente
masculinizada. Mesmo as versões masculinas que, entretanto, foram criadas para combater os males sociais, como o Homem-Aranha ou o Super-Homem, só tiveram sucesso no mundo virtual dos ecrãs cinematográficos. O
que é que nos resta, afinal? A fatal conclusão de que se a mulher não teve
sucesso nessa luta hercúlea, o homem também não. Regressemos ao conceito referido em primeiro lugar – Akashinga. São guerreiras da atualidade,
convenientemente preparadas, que pegam numa arma e combatem a caça
furtiva ao elefante. Não são produto da ficção, existem e honra lhes seja feita.
Sem açucarar a ideia, direi mesmo que será, de facto, necessário que grupos
destes proliferem para que a alteração se verifique, para que os animais, nossos vizinhos no planeta, com quem partilhamos a respiração, a alimentação
e a habitação, sejam respeitados; para que o mundo recupere a sua essência,
a sua virgindade original.
Auguro que talvez este isolamento social, penso já o ter escrito várias vezes e dito muitas mais, permita que as pessoas abram as consciências para
este facto: o homem é um simples convidado neste planeta e, por isso, deve
protegê-lo incondicionalmente, abolindo atitudes de destruição e de devastação, como tem feito ao longo dos séculos. A Natureza responde de uma
forma cada vez mais musculada, como temos verificado, e o homem é a sua
principal vítima.

A Junta Freguesia de Mancelos anunciou o encerra- “Agradecemos a compreensão, sendo que esta decimento, com efeitos imediatos, de equipamentos de são tem por base a segurança de todos, como mediapoio ao cemitério e de lazer na freguesia.
da de contenção desta pandemia”, esclarece-se em
Assim, “de forma a dar cumprimento ao De- Edital emitido pela Junta de Freguesia.
creto nº3-B/2021”, as instalações sanitárias dos
A sede da Junta também se encontra encerrada,
cemitérios do Mosteiro de Mancelos e da igreja de S. sem o habitual atendimento ao público.
Martinho de Mancelos, o parque de lazer da Sra. da
“Na sequência da declaração de estado de emerCosta, o parque de manutenção física de Noguei- gência e do vasto conjunto de medidas de confinara, junto às piscinas e o parque de jogos e parque mento anunciadas, informamos que a Junta de Freinfantil de Pidre, estão encerrados desde o passa- guesia Mancelos não estará aberta ao público como
do dia 19 de janeiro, cumprindo algumas das re- habitualmente”, informa-se, ressalvando que, para
comendações das medidas entretanto anunciadas atendimento, tratamento documentação ou outros
pelo Governo, no âmbito do Estado de Emergência assuntos deverá efetuar o agendamento.
em que o país se encontra provocado pela pandemia do Covid-19.

M A N C E LO S

JUNTA DISTRIBUIU
KIT DE PROTEÇÃO COVID

M A N C E LO S

CEMITÉRIOS DE MANCELOS
ENCERRADOS

A Junta de Freguesia de Mancelos ofereceu aos seus A Junta de Mancelos anunciou o encerramento dos
fregueses um kit de proteção individual composto cemitérios da freguesia com efeitos desde as 18h00
por duas máscaras e um frasco de álcool gel.
do passado dia 22 de janeiro.
A Junta de Mancelos contou com a colaboração
“De forma a dar cumprimento ao Decreto nº
do Grupo de Jovens “Pedras Vivas” na distribuição 3-B/2021, a Junta de Freguesia de Mancelos delikit pelos habitantes da freguesia.
berou o encerramento do cemitério do Mosteiro de
“Este ano de uma forma simbólica, quisemos Mancelos e de Manhufe, salvo para realização de
presentear a população de Mancelos com a distri- funerais”, anuncia em Edital.
buição de um kit de proteção individual, adequado
A Junta apela à consciência de todos, prudência
aos tempos que vivemos”, explica.
e cautela, acentuando a necessidade destas medi“Agradecemos ao Grupo de Jovens Pedras Vivas das de contenção da pandemia para segurança da
e aos restantes jovens, que colaboraram na distri- população.
buição dos kits de proteção”, acrescentou, apelando
à proteção de todos, sempre com a máxima proteção e cuidado.
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VILA MEÃ
V I L A C A IZ

APROVADO NOVO BRASÃO
DA FREGUESIA DE VILA MEÃ

RESTAURO DA IGREJA
DE VILA CAIZ AVANÇA
EM BOM RITMO

A Assembleia de Freguesia de Vila Meã apro- três freguesias”, especificam, numa nota pu- Refira-se que os novos símbolos heráldicos de
vou, na última sessão ordinária realizada a 29 blicada na página oficial da Junta de Freguesia. Vila Meã, aprovados pela Assembleia de Frede dezembro, o novo brasão daquela freguesia
No novo brasão da freguesia de Vila Meã, guesia, foram previamente objeto de parecer
que resulta da junção de Ataíde, Real e Oliveira. explicam, estão representados o “rio, que favorável da Associação dos Arqueólogos PorNa mesma sessão, os membros da Assembleia perpassa no centro do nosso território e pelo tugueses e aprovados pela Comissão de Heráltambém aprovaram o selo e nova bandeira, Leão, que era o símbolo principal do brasão da dica.
Recorde-se que esta nova organização adque passam a representar os símbolos heráldi- família Castelo Branco e que é utilizado em
cos da Freguesia de Vila Meã.
vários emblemas de muitas das associações da ministrativa e autárquica de Vila Meã resulta
da junção das freguesias de Real, Ataíde e Oli“Foi nosso objetivo que este brasão fosse freguesia”.
representativo da vila de Vila Meã, em que os
“Temos um brasão simples, mas cheio de veira, em 2013, e da aprovação pela Assembleia
elementos gráficos assumissem o todo, que é simbologia e em que todos, certamente, nos da República do nome - Freguesia de Vila Meã,
muito maior que a soma das partes, cuja iden- revemos. Usem-no, divulguem-no e adotem- em 2015.
tidade nos une muito antes da agregação das -no como vosso”, realçam.

VILA MEÃ

FEIRA DE VILA MEÃ SUSPENSA
POR TEMPO INDETERMINADO

Estão a decorrer, em bom ritmo, as obras de
restauro da igreja de Vila Caiz, numa empreitada da responsabilidade da paróquia. A
intervenção, profunda no restauro dos altares e peças religiosas, restruturação e requalificação completa do edifício da igreja, vão
restituir àquele templo uma nova dinâmica e
engrandecer o património da freguesia.
Para o presidente da Junta de Vila Caiz
esta “era uma obra que apresentava já sinais
de bastante degradação, de alguma preocupação, e que o nosso pároco há algum tempo
que ia manifestando o interesse de oferecer
outras condições aos fieis”.
Recentemente o presidente da Câmara de
Amarante, José Luís Gaspar, acompanhado do
presidente da Junta, António Jorge Ricardo, e
do pároco, Pe. Mário Jorge Ferreira, visitou o
andamento das obras de restauro da igreja,
evidenciando a satisfação com o avançar da
empreitada.
Recorde-se que a Câmara de Amarante
tem demonstrado interesse em acompanhar
e colaboração pelo restauro da igreja de Vila
Caiz, tendo assumido o pagamento do projeto
de arquitetura.
“Agora também manifestou abertura para
poder apoiar nesta obra a paróquia de Vila
Caiz e não tenho dúvidas que o vai fazer”, revelou António Jorge Ricardo.

V I L A C A IZ

JUNTA AVANÇA

COM NOVA ILUMINAÇÃO
NO ADRO DA IGREJA

As realizações das feiras quinzenais de Vila
Meã foram canceladas “por tempo indeterminado, face à pandemia originada pela COVID-19, que se mantém agravada, e conforme
a indicação das autoridades de saúde competentes”, anunciou a Junta de Freguesia na sua
página oficial.
Como é habitual as feiras no centro da vila
de Vila Meã realizam-se nos dias 6 e 22 de cada
mês durante a manhã.
Entretanto e face às contingências provocadas por esta pandemia, a Junta de Vila Meã
vai manter a isenção de taxas de ocupação
da feira que aquela autarquia vilameanense

tinha determinado até ao final do ano 2020,
aquando do regresso da feira, no mês de junho,
adiantou o presidente da Junta de Vila Meã,
Lino Macedo.
Recorde-se que a realização da feira quinzenal também foi suspensa durante o primeiro
confinamento, no mês de março do ano passado, retomando a atividade, condicionada às
normas da Direção Geral da Saúde (DGS), no
início do mês de Junho.
Desde então as feiras quinzenais em Vila
Meã decorreram cumprindo as normas da
DGS, nomeadamente uso de máscara ou viseira, obrigatório para feirantes e consumidores,

atendimento realizado de forma organizada,
cumprindo as normas de distanciamento, utilização regular de gel desinfetante, cumprimento dos alinhamentos do espaço atribuído.
Com o agravamento da situação epidemiológica da Covid-19 na região e em Portugal a
Junta de Vila Meã decidiu comunicar a suspensão por tempo indeterminado das feiras quinzenais com efeito imediato.
“Fique em casa! Siga, por favor, as recomendações das autoridades de saúde. Cuide de
si, cuide de todos”, apela a Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia já adquiriu as colunas
para a instalação de um novo sistema iluminação no adro da igreja de Vila Caiz que vai
requalificar toda a envolvente da igreja.
A sua instalação será concretizada logo
que o evoluir das obras de restauro do edifício da igreja o permitam para que assim fica
dotada do melhor enquadramento, valorizando toda a envolvente com o novo sistema de
iluminação.
Esta intervenção da Junta decorre depois
da restruturação, concretizada no ano passado, da iluminação no Parque de Estacionamento da Igreja e do sistema de iluminação
na Rua da Igreja.
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OLHAR EM FRENTE
Sei que estamos atrofiados e “tolhidos” pelo
medo!
O “filme” das nossas vidas é tal, que quando saímos parece que estamos a provocar o vizinho, mesmo que essa saída seja essencial ou
mesmo para trabalhar.
Parece que viver, sociabilizar, rir, tornou-se um “pecado”, quase que obrigados a manter-nos em silêncio, pois a qualquer momento
podemos ser fustigados por transgredirmos.
Ai de nós… vem aí o castigo, o vírus vai apanhar-nos.
Realmente o cenário é surreal. Terá de ser
assim? Chegamos ao segundo confinamento
geral e agora?
Há duas opções: metemo-nos debaixo da
cama, à espera que passe, ou reagimos, com
determinação e respeito, sem negar os números
da mortalidade e a perigosidade do contágio.
Vamos analisar e comparar a realidade com
que somos confrontados, confinamento geral
em março e confinamento geral em janeiro.
O que já conhecemos do vírus, os apoios
que existem para fazer face ao encerramento
de atividades, à quebra de faturação, o financiamento, as moratórias.
Em março, perante a imprevisibilidade
inesperada da pandemia, a atividade económica, os gerentes, simplesmente não sabiam o que
vinha a seguir. Uma parte reagiu, fechou, antes
do estado de emergência. Não se sabia sequer
se haveria apoios do Estado. Não havia termo
de comparação com nenhuma outra crise.
Percebeu-se “na carne” a clara desigualdade entre o público e o privado. O sector público
que pode ir para casa, com salário por inteiro,
proteger-se. O privado que vai para casa, com
apenas parte do salário.
As associações empresariais regionais, nacionais, setoriais “meteram os pés ao caminho”
e tentaram desenhar com o Governo uma rede
de apoio à atividade privada, que foi melhoran-

do dia a dia. Esta rede atenuou o desespero de
muitos empresários. Na execução dos apoios
contamos com o serviço da contabilidade, os
contabilistas permitiram, muitas vezes, em
serviço extra, sem pagamento adicional, que
a rede chegasse às empresas e aos seus trabalhadores. Assisti às inúmeras horas de sessões livres dirigidas pela
bastonária da ordem dos
contabilistas a esclarecer
as imensas dúvidas, e ao
desespero da classe.
Com o tempo, a
economia, cada atividade, foi reabrindo com o
apoio da associação de
setor. Mas, sabia-se que
provavelmente o Inverno seria muito complicado. O frio, os aquecimentos, espaços fechados
conjugados com a gripe seriam, salvo sorte,
uma mistura muito propícia à explosão do número de contágios.
Assim, este confinamento, não é o de março, para as empresas. Há mais informação de

Há aqui
a oportunidade
de sonhar, planear,
afinar a estratégia,
ajustar expetativas.

TE STE M U N H O

Carmen

Formanda
Terminei agora 2ufcd’s ( “Comunicação
interpessoal – comunicação assertiva” e “
Gestão do stress profissional) com a AEDL,
instituição que não conhecia, tão pouco a
formadora.
Porém, não podia deixar de expressar o
meu testemunho face ao processo que decorreu com as duas acções.
A instituição esteve bem representada
na pessoas da drª Joana Caarneiro, que fez
o assessoramento de tudo e que não deixou
nada por esclarecer.
A formadora - drª Paula Maia - teve o
condão de motivar o grupo, quer pela sua
personalidade, quer pela abordagem com

apoio à decisão empresarial.
Neste confinamento, sabemos que há vacinas, que há alguns apoios para fazer face ao
encerramento, à quebra de faturação, ao investimento. Há programas que chegam com serviços técnicos gratuitos às empresas. Conheçam-nos junto das associações empresariais.
É claro que temos muitas atividades ligadas ao
atendimento ao público
que estão obrigatoriamente encerradas. Outras, mais valia terem
sido obrigadas a encerrar, porque não conseguem trabalhar, não há
clientes, não têm trabalhadores (estão doentes
ou confinados). É muito
angustiante! Um verdadeiro exercício de equilíbrio.
No entanto, há diferenças. Estamos obrigados a não andar pelas ruas, a viver no submundo virtual, mas há luz ao fundo do túnel.
Muitas vezes as empresas e os seus cola-

boradores, no corre corre dos dias, não têm
possibilidade de melhorar competências, serviços, estudar tendências, melhorar espaços,
organizar processos, perceber o mundo virtual,
acrescentar maior valor ao produto ou serviço.
Fazer parte de um coletivo, uma associação,
para poder ser ouvido.
Assim quem está parado, o que está a fazer?
Dentro de alguns meses a economia vai
ressurgir. Vai existir uma ânsia de retoma das
atividades, rotinas, hábitos de consumo e lazer,
as pessoas estão desesperadas por sair, comprar, conviver.
É necessário tentar perceber que economia
vai surgir? Quais irão ser as mudanças? Que
hábitos vão mudar? Que necessidades surgirão?
Se é dirigente empresarial aproveite para
refletir o negócio, para estudar as oportunidades que estão a surgir ao nível dos apoios
ao seu negócio. Por vezes esses apoios não são
apenas um cheque de apoio financeiro, são
serviços que o ajudam a refletir, para que a sua
decisão seja mais ponderada. A planear, a projetar a empresa a curto, médio e longo prazo.
Planear, como se fosse estar doente ou de
férias. Há muitos empresários que não preparam as empresas para a sua ausência. Há famílias inteiras a viver de um negócio, será que
deve ser assim? O Covid também mostrou isso,
na falha de um o que acontece aos outros?
Se é colaborador, tem aqui a possibilidade
que nunca imaginaria de melhorar competências. Há perguntas que um colaborador deve
sempre colocar a si próprio. O que me torna
empregável? Continuo a ser útil à empresa?
Das maiores queixas que ouvimos por parte das pessoas é a falta de tempo.
A pandemia obrigou a isso, a parar. Há aqui
a oportunidade de sonhar, planear, afinar a estratégia, ajustar expetativas.
Conte Connosco!
ROSÁRIO MENESES

TE STE M U N H O
que trazia os temas. Reconheço-lhe o valor
dos conteúdos trazidos, bem como a capacidade e a competência demonstrada. Teve
também o mérito de se manter resiliente
enquanto falava , em modo on line (como
exige o contexto que vivemos), vendo que
parte das pessoas permaneciam de câmara
fechada, independentemente dos motivos
que tinham para o fazer.
Detentora de uma imensa energia psicológica e um profundo caminho vivencial
no autoconhecimento, teve sempre uma
postura empática para com todos nós.
Pessoalmente, foi um prazer conhecê-la. As suas frases eram poderosas e
emanavm uma força motivadora que
transbordou na minha direcção. O seu empoderamento, o modo como o aprendeu a
viver e o demonstrou de forma tão transparente, foi marcante para a minha caminhada. Graças a ela, revi conceitos e crenças
bloqueadoras. Levo comigo, o seu sorriso, a
sua tenacidade, o incentivo e o alento para
novas aprendizagens.
Bem haja!
Obrigada, Paula Maia!

O que dizer sobre a Formação de gestão
de stress?
Todos nós sabemos alguma coisa sobre o stress devido ao fato de já o termos
sentido. este foi o motivo que me levou a
fazer esta formação. Percebi que o stress
quando vivido de forma desadequada tem
um impacto negativo na minha qualidade
de vida, abala o meu equilíbrio e produtividade e. o pior influência... o modo como
me relaciono com os outros e põe em risco
a minha autoestima. A formação foi muito
bem direcionada e correspondeu às minhas
expectativas. As atividades de caráter prático convidaram-me a refletir e sobretudo a
mudar...obrigada por me fazerem perceber
que lidar com o stress de forma confiante
e positiva é a receita certa para levar para
a vida sendo. a cada dia que passa uma
pessoa melhor. A cereja no topo do bolo? O
facto de a formação ser totalmente on-line
diminuiu muito o meu stress.

Partilhar para Evoluir

O que dizer sobre a Formação de Comunicação Assertiva?
A arte de bem comunicar passa, sobretudo, pela nossa postura enquanto atores
sociais que somos e pelos papéis que desempenhamos ao longo do nosso percurso pessoal, social, familiar, profissional…
tendo essa consciência, pareceu-me importante mergulhar neste assunto e foi o
que fiz durante estas sessões. A formação
foi muito bem orientada e correspondeu às
minhas expectativas. As atividades de carácter prático convidaram-me a refletir e
sobretudo a mudar.... obrigada por me fazerem perceber que o mais importante não
é aquilo que dizemos, mas como dizemos, é
isto que torna as outras pessoas interessadas na nossa mensagem e faz com que o objetivo da comunicação seja alcançado. A cereja no topo do bolo? O facto de a formação
ser totalmente on-line, apesar de estarmos
separados por um ecrã não senti qualquer
bloqueio na comunicação.
( FORMANDO AE VILA MEÃ )

Há uma linha que une
o comércio às pessoas

CAMPANHA DE APOIO AO CONSUMO NO NATAL
EM AMARANTE ALAVANCOU COMÉRCIO LOCAL

V E JA O V Í DEO

“UM NEGÓCIO É O SONHO
DE UMA VIDA É O SONHO
DE UMA FAMÍLIA”

Ao longo do mês de dezembro, a campanha
“Viva o Natal na magia da economia local” –
promovida pelo Município de Amarante em
parceria com a Associação Empresarial de
Amarante, a Associação Empresarial de Vila
Meã e o Movimento We Will Rise – mobilizou
o concelho no apoio à economia local e os resultados são muito positivos: as 200 empresas
participantes distribuíram 58 mil bilhetes de
sorteio, atribuindo 20 mil euros em vouchers
que deverão ser gastos até 31 de março.
“Esta iniciativa teve um impacto muito
positivo. A adesão foi significativa por parte dos empresários, que tiveram um papel
fundamental no sucesso da campanha, mas
também por parte da comunidade, que aderiu
dando preferência ao comércio local”, comentou André Magalhães, vereador com o pelouro
da Promoção e Desenvolvimento Económico.
“Com estes resultados, comprovamos a
qualidade do serviço e a diversidade de oferta, a confiança, o sentido de missão e a união
dos amarantinos que, num período particular,
demonstraram sentido de comunidade e entreajuda”, realçou, considerando que “apoiar
a economia local é uma missão e um compromisso que vai além desta iniciativa e deve
mobilizar-nos a todos: ao município, às associações e à comunidade civil”.
“Fica, então, o desafio: numa altura em

que lutamos contra uma pandemia, estejamos todos unidos em prol deste objetivo, não
só da saúde e do bem estar mas também do
desenvolvimento económico de Amarante”,
apelou.
Dirigida ao comércio de rua, lojas de
prestação de serviços, hotelaria, restauração
e operadores turísticos de Amarante, esta
campanha foi desenvolvida para promover
e apoiar a economia local num final de ano
atípico com quebras brutais no setor do comércio e restauração devido à pandemia da
Covid-19.
Para Geraldo Oliveira, presidente da Associação Empresarial de Vila Meã, “esta campanha trouxe mais envolvimento ao comércio
local recuperando o espírito de proximidade
que, pelas reações que fomos sentindo na
rua, acrescentou valor na economia, fomentou as relações e proporcionou confiança em
setores de atividade vitais e tão afetados por
esta súbita pandemia. Sentiu-se entusiasmo,
envolvimento generalizado dos comerciantes
que muito contribuíram para o sucesso alcançado na dinâmica comercial que foi capaz de
se gerar.”
“Foi também muito importante para devolver 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.
“É importante que esta dinâmica se mantenha, num envolvimento conjunto, em ações
concertadas com as associações empresariais,
que sempre estiveram e estão empenhadas
no fomento da economia local”, considerou.
Também Bruno Costa, presidente da Associação Empresarial de Amarante, destaca o
balanço muito positivo da iniciativa: “A ação
teve bastante impacto junto dos comerciantes e dos consumidores que aderiram de forma elevada, apoiando o comércio de Amarante e promovendo-o junto dos consumidores.
Este tipo de iniciativa é de louvar e gostaria
de agradecer a todos os envolvidos, apelando
a que continuem unidos em prol de Amarante
e dos amarantinos.”
A iniciativa está agora na segunda fase,
numa altura que se adivinha difícil pelo contexto pandémico. Até 31 de março, os 20 mil
euros atribuídos em vouchers poderão ser
descontados numa das 200 empresas que
participaram na “Viva o Natal na magia da
economia local”, incentivando, uma vez mais,
ao consumo local e à dinamização económica
do concelho.

V E JA O N LI N E

VENCEDORES DA CAMPANHA
DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL DE NATAL
Decorreu, até 31 de dezembro, a campanha
“Viva o Natal na magia da economia local”,
uma iniciativa do Município de Amarante
em parceria com a Associação Empresarial de
Amarante, a Associação Empresarial de Vila
Meã e o Movimento We Will Rise, com vista a
apoiar a economia local.
O sorteio foi organizado pelas associações
empresariais, sendo realizado de acordo com
as normas legais em vigor. Todas as semanas,
ao final da tarde, foram efetuados os sorteios
semanais referentes a compras efetuadas na
semana anterior. Assim, ao final da tarde des-

ta quinta-feira, 7 janeiro, realizou-se o derradeiro sorteio desta Campanha de Apoio no
período de Natal e Ano Novo, que gerou muita recetividade e dinâmica no Comércio Local
do concelho de Amarante.
Saiba quais são os números e lojas contemplados nos quatro sorteios já realizados
nas instalações das associações empresariais
de Amarante e Vila Meã.
Os vencedores deverão recolher o voucher
correspondente ao prémio até dia 31 de março
de 2021 na associação empresarial mais próxima.
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Situada numa das extremidades do concelho
de Amarante, a formosa vila de Vila Meã está
perto de tudo e longe das confusões. Aqui sentimos a serenidade do tempo num território
cheio de história, património, tradições e a genuídade de um povo simples que vive apegado
ao bom da vida!
A relação é espontânea e as pessoas vivem
num compasso de quem se sente em casa onde
quer que esteja. Em cada rua as portas do comércio abrem-se para que possa entrar, sem
constrangimentos, e com a maior comodidade
(e conforto) fazer compras de confiança.
Aqui o comércio é envolvente, de interação fácil, acessível, agradável, ajustado a cada
cliente num atendimento com identidade que
oferece um acompanhamento personalizado.
O comércio faz parte do quotidiano da
vida que gravita nas ruas da vila, está ao virar da esquina, no rés-do-chão das casas, na
galeria dos edifícios, nos hábitos das pessoas,
tudo é tão genial que a relação comercial faz-se com a maior das naturalidades.
Estamos num território que nos leva por
ruas arejadas, caminhos de encantos, campos
abundantes, vinhas abastadas, montes verdejantes, paisagens arrebatadoras e pessoas
acolhedoras com aquele jeito bem português
de sempre receber pelo bem. Vamos de Vila
Meã e num deambular nos emaranhamos pela
efervescente atividade destas gentes que fazem os dias de Figueiró, Travanca, Mancelos,
Vila Caiz e se unem num território que se conhece na proximidade do trato.
Aqui tudo é especial, porque genuíno no
sentir da vida que pulsa nos gestos concretos
de quem sente os dias mais completos na convivência salutar que se gera no trabalho, no
comércio, no lazer, na vizinhança onde quase
tudo e todos se conhecem.
Na Associação Empresarial de Vila Meã
acreditamos no potencial da região, no empreendedorismo das organizações e empresários, na capacidade das pessoas, na resiliência
das adversidades, na superação da imprevisibilidade de um tempo amarrado pela pandemia que nos obriga a reinventar uma mudança
possível.
Porque estamos próximos, conseguimos
mais de uns pelos outros. Este é tempo de viver a essência do que somos nesta relação do
que, pela vizinhança, bem se conhece e confia.
É tempo de continuar a fazer girar esta economia local que faz parte das nossas rotinas e
acrescenta valor nos hábitos de consumo.
Eu, tu, nós, confiamos no que é nosso e por
isso fazemos compras no comércio local da
nossa terra.
Um “NEGÓCIO” é o “SONHO” de uma
VIDA … é o SONHO de uma FAMÍLIA!!!
MIGUEL CARVALHO

Há uma linha que une
o comércio às pessoas
A S S O C I AÇ ÃO

CONSELHO
EMPRESARIAL APELA

CIM TÂMEGA E SOUSA ANUNCIA CANDIDATURAS
PROGRAMA APOIO PRODUÇÃO NACIONAL

À CELERIDADE
NA APLICAÇÃO
DE MEDIDAS DE APOIO

Estão abertas as candidaturas ao Programa de
O Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa Apoio à Produção Nacional da Comunidade
apela à celeridade na aplicação e execução das Intermunicipal do Tâmega e Sousa (PAPN do
medidas de apoio às empresas face ao novo Tâmega e Sousa), no âmbito do Sistema de Inconfinamento decretado pelo Governo, acen- centivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E).
tuam numa tomada posição pública.
O programa é dirigido a micro e peque“É fundamental garantir que os apoios dispõem de um acesso mais alargado, simplifica- nas empresas do Tâmega e Sousa – Amarante,
do e que cheguem às empresas com maior rapi- Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cindez, a fim de promover a sustentabilidade dos fães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses,
negócios e empregos”, realçam, alertando para Paços de Ferreira, Penafiel e Resende – ligadas
uma especial atenção para as empresas do co- à indústria, à construção e ao turismo, três semércio de proximidade, serviços e restauração. tores empresariais estratégicos da região.
No atual contexto pandémico, em que é
Para o Conselho Empresarial do Tâmega e
Sousa é recomendável, por parte das entidades fundamental apoiar a retoma económica, atracompetentes, uma maior análise sob o benefí- vés da melhoria da produtividade das emprecio sanitário do encerramento destes setores sas, da expansão e modernização da produção
considerando-se o enorme prejuízo económico e da criação de novos modelos de negócios, o
PAPN do Tâmega e Sousa apoiará a aquisição
e social que esta decisão acarreta.
Nas medidas elencadas na tomada de po- de máquinas e equipamentos, serviços tecnosição pública do Conselho Empresarial do Tâ- lógicos e digitais, bem como sistemas de qualimega e Sousa perante os prejuízos económi- dade e de certificação que permitam alavancar
cos provocados por este novo confinamento processos produtivos mais eficientes, apoiansão enumeradas o alargamento da proposta do as empresas na transição digital e energéde um regime especial de apoio às rendas do tica e na introdução de processos mais amigos
primeiro trimestre de 2021, que assegure a do ambiente. O principal objetivo do programa
comparticipação integral do valor das rendas é estimular a produção nacional e, consequendos estabelecimentos encerrados ao abrigo do temente, reduzir a nossa dependência face ao
exterior.
confinamento.
“Defende-se a implementação de layoff
simplificado comparticipado a 100% pela Segurança Social para as empresas cuja atividade
tenha sido encerrada ao abrigo do confinamento e, que este apoio congratule todas as empresas cuja atividade é permitida durante o confinamento, mas cuja faturação seja fortemente
penalizada pela efetivação do dever geral de
recolhimento domiciliário”, acrescentam.
Para o Conselho Empresarial do Tâmega e A balança comercial de bens do Norte atingiu
Sousa este é um momento em que a coopera- um excedente de 1.4 mil milhões de euros no
ção de todos é vital para combater a pandemia terceiro trimestre de 2020, um valor superior
e por isso, “apela-se à concretização por parte em 14 por cento ao do período homólogo de
do Governo de um programa de promoção da 2019. É necessário recuar até ao 1.º trimestre
retoma das atividades económicas afetadas de 2018 para se observar um saldo mais elevapelo confinamento, tais como comércio tradi- do na Região, avançou a Comissão de Coordecional, alojamento, restauração e indústria”.
nação e Desenvolvimento Regional do Norte
O Conselho Empresarial do Tâmega e Sou- (CCDR-N).
sa é constituído pelas 11 Associações EmpreO excedente resultou do valor das exporsariais da região, nomeadamente a Associação tações de bens do Norte ter recuperado para
Empresarial de Vila Meã e de Amarante.
5.4 mil milhões de euros no terceiro trimestre
de 2020, um valor ligeiramente inferior ao do
trimestre homólogo do ano anterior (3,3 por
cento), segundo dados do relatório trimestral
NORTE CONJUNTURA.
Em contrapartida, a taxa de desemprego
do Norte aumentou para 7,9 por cento no terceiro trimestre de 2020. Na população jovem
(15 aos 24 anos) a taxa de desemprego subiu
de forma mais acentuada, para 24,3 por cento.

Em contrapartida, as empresas apoiadas no Amarante (Ansiães, Candemil, Gouveia (São
âmbito do PAPN do Tâmega e Sousa deverão Simão), Jazente, Rebordelo, Salvador do Monassumir o compromisso de manter os postos te, União das freguesias de Aboadela, Sanche
de trabalho, não havendo a exigência de cria- e Várzea, União das freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei, União das freguesias
ção de novos.
Os apoios a conceder no âmbito do PAPN de Olo e Canadelo, e Vila Chã do Marão), Casdo Tâmega e Sousa ascendem a um montante telo de Paiva (Real e União das Freguesias da
máximo de 235 mil euros, no caso das empre- Raiva, Pedorido e Paraíso) e Marco de Canavesas com Classificação de Atividades Económi- ses (Várzea, Aliviada e Folhada).
Às referidas taxas base de financiamento
cas (CAE) da Secção B – Indústrias Extrativas
(CAE 05 a 09), da Secção C – Indústrias Trans- acrescem as seguintes majorações, até um máformadoras (CAE 10 a 33), da Secção F – Cons- ximo de 20%: projetos das CAE 05 a 33 e das
trução (CAE 41 a 43) e da Secção I – Alojamen- CAE 55 e 56, até um máximo de 15%, e projeto, Restauração e Similares (CAE 55 e 56), e a tos cujos beneficiários tenham o estatuto de
um montante máximo de 100 mil euros, para Investidor da Diáspora, até um máximo de 5%.
O PAPN do Tâmega e Sousa dispõe de
empresas da Secção G – Comércio a Retalho
uma verba superior a 8 milhões e 200 mil eu(CAE 47).
Os apoios revestirão a natureza de subven- ros, destinando-se 5 milhões e 500 mil euros
ção não reembolsável. Ou seja, as empresas à indústria e o restante valor, de 2 milhões e
beneficiárias não terão de devolver a verba que 700 mil euros, às outras atividades económicas.
O prazo para a submissão de candidaturas
lhes venha a ser atribuída. A taxa base de financiamento é de 40% para os investimentos termina às 17h59m59s do dia 26 de fevereiro
localizados em territórios considerados de bai- de 2021. A apresentação de candidaturas é
xa densidade e de 30% para os investimentos feita através de formulário eletrónico próprio,
disponibilizado no Balcão 2020, acessível em
localizados nos restantes.
No Tâmega e Sousa, são considerados ter- https://balcao.portugal2020.pt.
O aviso do concurso pode ser consultado
ritórios de baixa densidade os municípios de
Baião, Celorico de Basto, Cinfães e Resende no sítio da internet da CIM do Tâmega e Sousa,
e ainda algumas freguesias dos concelhos de em www.cimtamegaesousa.pt.

EXPORTAÇÕES E TURISMO INTERNO
SEGURAM ECONOMIA DO NORTE

Contudo, é de salientar o aumento do emprego nos trabalhadores com contrato sem termo
(+2,6 por cento), nos adultos a partir dos 45
anos (+4,0 por cento), nos trabalhadores com
o ensino superior (+10,0 por cento) e nos especialistas das atividades intelectuais e científicas (+23,2 por cento).
Os indicadores do NORTE CONJUNTURA revelam uma diminuição em 68 por cento
de dormidas de não residentes (em Portugal),
mas em contraponto regista o aumento das
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dormidas dos residentes nos estabelecimentos turísticos do Norte. Os dados revelam uma
recuperação significativa em agosto para um
valor praticamente igual ao do período homólogo de 2019.
O NORTE CONJUNTURA, relatório trimestral que apresenta as tendências da evolução económica na Região, no curto prazo,
está disponível on-line em www.ccdr-n.pt/
norte-conjuntura.
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MUNICÍPIO DE AMARANTE TERMINA
2020 SEM DÍVIDAS A FORNECEDORES

EM FASE DE CONCLUSÃO

CÂMARA DE AMARANTE

ADQUIRE “MINAS DE

VIEIROS” EM REBORDELO

AMARANTE

AMARANTE

FOTO: CM AMARANTE

As obras do Pavilhão Desportivo na E.B. 2/3
Amadeo de Souza-Cardoso estão em fase de
conclusão, prevendo-se a abertura aos alunos
e à comunidade já em abril, adiantou, em nota
enviada para o Jornal Vila Meã, a Câmara Municipal de Amarante.
Recorde-se que a construção deste equi- O Município de Amarante terminou o ano de Além da atividade e investimento que se conpamento teve início em maio de 2020 com 2020 sem dívidas a fornecedores. As faturas cretizaram durante 2020, o ano transato foi
prazo de execução de um ano.
validadas, com entrada até 31 de dezembro, fo- particularmente exigente em resultado da
O Pavilhão Desportivo na E.B. 2/3 Ama- ram liquidadas na sua totalidade, revelou a Câ- pandemia e, nesse contexto, foram alocados
deo de Souza-Cardoso tem as dimensões mara Municipal, em nota enviada para o Jornal recursos muitos significativos para dar resposregulamentares para a prática de diversas de Vila Meã.
ta às necessidades imediatas das famílias e insmodalidades desportivas, tais como futsal,
“Na conjuntura particularmente adversa tituições, assim como para o desenvolvimento
andebol, voleibol, basquetebol, permitindo que atravessamos, e que marcou 2020, a dis- de ações de controlo sanitário da Covid-19.
ainda a prática em competição.
ponibilidade de tesouraria do município, que
Saliente-se, ainda, que a execução orçaA gestão deste equipamento manter-se-á lhe permitiu honrar todos os seus compromis- mental de 2020 foi francamente positiva, indina esfera de competências do município, per- sos, representa também um grande contributo cador de uma situação financeira equilibrada
mitindo deste modo, uma utilização partilha- para a redução do impacto económico e finan- que permite encarar o novo ano com bastante
da. Em horário escolar, será usado pela escola; ceiro da pandemia nas empresas fornecedoras otimismo e confiança na concretização do ame fora do horário escolar estará à disposição e instituições parceiras do município”, refere bicioso programa de investimento vertido no
da comunidade – contando, para o efeito, José Luís Gaspar, presidente da Câmara de orçamento municipal de 2021 que, recorde-se,
com entradas independentes, desde o interior Amarante.
é o maior de sempre.
da escola e a partir da rua.

EC O N O M I A

O Município de Amarante finalizou, no passado dia 30 de dezembro, o longo processo de
aquisição das “Minas de Vieiros”, localizadas
na Freguesia de Rebordelo, mas cuja área se
estende a Fridão e a Canadelo, revelou fonte
da autarquia.
Após a liquidação da empresa proprietária das minas, a decisão de compra foi tomada
ainda pelo anterior executivo, no entanto, só
agora foram ultrapassadas as inúmeras dificuldades burocráticas.
A Câmara Municipal investe, assim, cerca
de 80 mil euros neste imóvel de reconhecido
interesse público - pela sua vertente patrimonial, paisagística, ambiental e histórica. Por
outro lado, a reconversão do espaço das “Minas de Vieiros”, a anunciar em breve, representa a materialização da visão do município
no que respeita à coesão territorial e à promoção do território da designada “baixa-densidade” em Amarante.

M A N C E LO S

ACADEMIA VINHO VERDE LANÇA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO GRATUITA

A Academia do Vinho Verde está a promover
um programa gratuito de formação online
durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, com mais de uma dezena de webinars em
áreas de formação distintas. Destinados a produtores de Vinho Verde e ao público em geral,
os webinars foram pensados como resposta
formativa em tempo de confinamento.
Através de sessões no Microsoft Teams,
os inscritos podem participar em formações
relacionadas com enoturismo, enologia, viticultura, marketing digital, certificação e comunicação online e com a imprensa, de acesso
gratuito com duração de cerca de duas horas
por sessão.
“A Academia do Vinho Verde tem registado
uma procura crescente em diversas áreas ao
longo do último ano, sendo que em 2020 for-

FOTO: CM AMARANTE

mámos mais de mil participantes. Face à realidade de um novo confinamento, entendemos
que a missão da Academia é assegurar uma
resposta eficaz online com uma oferta diversificada e que permite não só reforçar as áreas
de competência da Comissão de Viticultura da
Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) junto dos
agentes económicos, como ampliar a nossa acção em articulação com formadores de outras
áreas que contribuem para o crescimento e
afirmação da Região”, destaca Manuel Pinheiro, Presidente da CVRVV.
As inscrições para os webinars podem ser
efectuadas gratuitamente em https://portal.
vinhoverde.pt/pt/academia-do-vinho-verde
e estão limitadas a um máximo de 40 participantes por sessão.

GRUPO JOVENS SUSPENDEU “CEIA
GERAÇÕES” ESTE ANO EM MANCELOS
O Grupo de Jovens “Pedras Vivas” não realizou, como é habitual no início de cada ano, a
tradicional Ceia de Gerações.
Anualmente, no fim-de-semana do mês
de janeiro após o dia de Reis, o Grupo de Jovens “Pedras Vivas” reúne à mesa, num jantar de confraternização, todos os idosos da
freguesia de Mancelos. A ceia é oferecida pelo
Grupo e preparada pelos jovens, com a ajuda
das mães, num convívio muito marcante e
que habitualmente costuma juntar cerca de
duas centenas de pessoas no Centro Cultural
de Mancelos.
“Como sabem estamos a passar por uma
fase diferente de todos os anos anteriores, por
esse mesmo motivo foi impossível para o Grupo de Jovens “Pedras Vivas” organizar a tradicional Ceia de Gerações este ano, contudo
não queríamos deixar passar a data em branco e queremos desejar a todos um Bom Ano,
cheio de alegrias, saúde e bem-estar! São os
nossos sinceros votos!”, referem numa publicação nas redes sociais.
Esta é uma das atividades anuais e muito
carismática do Grupo de Jovens, que já se rea-

liza há muitos anos, que acentua a convivência entre gerações na freguesia.
A ceia cumpre os requisitos tradicionais
com o bacalhau e batatas cozidas, as indispensáveis rabanadas, bolo rei e pão de ló. Para
fazer face às despesas o Grupo de Jovens costuma vender rifas e sortear um cabaz, para
além de algumas ofertas de empresas e particulares que recebem da freguesia e o apoio
da Junta de Freguesia, especificam os responsáveis do grupo.
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PASSADEIRAS E ALARGAMENTO
DE PASSEIO JUNTO À IGREJA
CONFEREM MELHOR MOBILIDADE

Foi concluído o alargamento do passeio contíguo à Casa Mortuária e junto da igreja paroquial, bem como colocadas passadeiras para
maior segurança e comodidade dos peões.
Esta obra veio melhorar a acessibilidade
das pessoas e dignificar o percurso fúnebre
que é feito por ali desde a Casa Mortuária até
ao cemitério da freguesia.
“Era uma necessidade e um objetivo que já
tínhamos há algum tempo”, afirmou o presi-

•

CURSO DE NADADOR SALVADOR
PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO
DE AMARANTE

A Câmara Municipal de Amarante, em parceria com Os Delfins – Associação de Nadadores
Salvadores, promove, entre 25 de fevereiro e 2
de abril, o curso de nadador salvador nas Piscidente da Junta que, com a conclusão desta obra, nas Municipais de Amarante e Vila Meã.
“O curso de nadador salvador tem como obentende que veio valorizar e dar maior dignidade ao espaço e toda a envolvente que tem jetivo formar técnicos profissionais específicos,
para informar, prevenir, socorrer e prestar suvindo a ser requalificada nos últimos anos.
Quanto à colocação de passadeiras é a con- porte básico de vida em qualquer circunstâncretização de uma necessidade, há muito ma- cia nas praias de banhos, em áreas concessionifestada junto do município, para reforçar a nadas, piscinas e outros locais onde ocorram
segurança na circulação de peões atendendo à práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilância”, especificam numa nota enviada para
proximidade da EB1 de Vila Caiz.
o Jornal de Vila Meã.

Para frequentar o curso, ressalvam, é necessário ser maior de idade, ter a escolaridade mínima obrigatória, dominar a língua portuguesa
e ter conhecimentos da língua inglesa, conforme o artigo nº 31 da Portaria 373/2015, de 20
outubro.
Com duração de 150 horas, a formação realiza-se em horário pós-laboral e tem um custo
de 195 euros, com manual incluído.
Para mais informações, consulte o site
da Associação de Nadadores Salvadores em
ans-delfins.com, ou contacte os responsáveis
através do número 913 883 530 ou do endereço
de correio eletrónico: geral@ans-delfins.com.

C U LT U R A

CENTRO CULTURAL AMARANTE
VENCE PRÉMIO FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA
O Centro Cultural de Amarante (CCA) - Centro UNESCO de Amarante e o Clube UNESCO
Cresaçor venceram ex-aequo o 1º Prémio Fundação Manuel António da Mota para Clubes
UNESCO “Criar Alicerces na Sociedade, Construir Pontes para a Paz”.
O júri do prémio considerou que ambos os
projetos “são importantes, por permitirem um
maior conhecimento e projeção da Rede de
Clubes UNESCO, tanto a nível interno como
externo, passando uma mensagem de complementaridade e união e procurando debater
questões prementes como os direitos humanos e o papel da comunicação social”. O júri
decidiu assim, por unanimidade, atribuir o
Prémio ex-aequo aos projetos Plataforma Digital da Rede Portuguesa de Clubes UNESCO
(www.rpcu.pt) e Semana dos Direitos Humanos (iniciativa anual) - O poder da mensagem.
Francisco Laranjeira, presidente do CCA,
explica a génese do projeto: “A implementação de uma plataforma digital que sirva todos
os Clubes UNESCO de Portugal é o nosso contributo para o fortalecimento de uma rede que
se destaca pela promoção dos valores UNESCO, os seus programas e os seus ideais”.
O site pretende dar visibilidade ao trabalho dos Clubes UNESCO na comunidade portuguesa, ao mesmo tempo que dá a conhecer
o trabalho da Rede de Clubes UNESCO nos diversos ecossistemas da Comissão Nacional da
UNESCO. Por outro lado, espera-se estimular
o trabalho em rede e as parcerias com o setor

privado, com a Universidade e demais organi- te da Fundação Manuel António da Mota, Rui
Pedroto, um representante da Federação de
zações da sociedade civil.
O Prémio Fundação Manuel António da Associações, Centros e Clubes UNESCO, AiMota para Clubes UNESCO “Criar Alicerces res Carvalho e um representante da Comissão
na Sociedade, Construir Pontes para a Paz” é Nacional da UNESCO, Anna-Paula Ormeche.
O Prémio para Clubes UNESCO consiste
instituído pela Comissão Nacional da UNESCO com o apoio da Fundação Manuel António num valor monetário de 5.000 euros e é enda Mota e visa recompensar os esforços dos tregue anualmente. O Clube premiado deverá
Clubes UNESCO portugueses que se destacam, aplicar o valor do prémio em projetos, atividana sua atividade anual, pelo alcance das suas des, equipamentos ou infraestruturas consiniciativas em prol da promoção dos valores tantes do plano de atividades anual do Clube
defendidos pela UNESCO, contribuindo igual- no decurso do ano seguinte ao da candidatura.
A Fundação Manuel António da Mota
mente para os ODS - Objetivos de Desenvolvi(FMAM) constitui o contemporâneo e natural
mento Sustentável.
O júri foi composto por um representan- corolário da matriz e tradição filantrópicas do

Grupo Mota-Engil, na senda do legado do seu
fundador, Manuel António da Mota. A FMAM
é um importante instrumento da política de
responsabilidade social do Grupo Mota-Engil, enquanto expressão organizada e sistematizada de uma gestão ética e socialmente
comprometida, em nome de uma cidadania
empresarial ativa e participativa. Os Clubes
UNESCO são grupos constituídos para desenvolver uma atividade livre e desinteressada em prol dos objetivos e ideais da UNESCO,
onde se dá primazia ao gosto pela iniciativa,
ao sentido de responsabilidade e ao trabalho
em grupo.
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AVENTURA MARÃO CLUBE LIDERA PROJETO
EUROPEU DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
ASSEGURADOS

UTENTES E PROFISSIONAIS
DE LARES E REDES
CUIDADOS EM AMARANTE
VACINADOS

EM AMARANTE
Com o anúncio do fecho das escolas durante
15 dias, o Município de Amarante, à semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento, assegura o acolhimento e as refei- O Aventura Marão Clube (AMC) vai desenções dos filhos de trabalhadores de serviços volver um projeto no domínio da educação de
essenciais, nomeadamente forças de segu- adultos, recentemente aprovado e financiado
rança e saúde, informou o município, em nota pelo Programa Erasmus+ da União Europeia,
enviada para o Jornal de Vila Meã.
anunciou aquela associação com sede em
As escolas de referência para acolhimento Amarante.
são a Escola Sede do Agrupamento Amadeo
O projeto, denominado “Adults Education
Souza-Cardoso, a Escola Básica do Marão e a against Abuses of Power”, pretende combater
Escola Secundária de Amarante.
o abuso de poder e de género e a violência, por
Os alunos interessados, até aos 12 anos, meio da aquisição e disseminação de diverdevem inscrever-se nas suas escolas.
sas ferramentas, melhores práticas e conheResultado da articulação entre os pelouros da cimentos que permitem enfrentar e superar
Educação e da Ação Social, está ainda dispo- situações de vulnerabilidade, em diferentes
nível a resposta aos alunos com necessidades ambientes, especificam.
especiais que não se possam deslocar à escola.
Desenvolvido através de uma Parceria EsRecordamos ainda que o Município de tratégica na área da Educação de adultos no
Amarante mantém em vigor a Resposta de âmbito do Programa Erasmus+ Educação e
Apoio à Comunidade – Apoio Alimentar Formação, o projeto, liderado pelo Aventura
(RAC), medida de apoio às famílias criada Marão Clube (Portugal), envolve parceiros de
aquando do início da pandemia.
Espanha, Itália, Chipre e Polónia.
Para mais informações: 255 420 233 /
Com uma duração de dois anos (dezemwww.cm-amarante.pt.
bro 2020 a dezembro 2022), ao longo do pro-

PUB

FOTO: CM AMARANTE

jeto serão desenvolvidas diversas atividades, Foi iniciada a vacinação contra o SARS-CoV-2
nomeadamente reuniões transnacionais de nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idoprojeto, visitas participatórias e atividades de sas (ERPI) e a profissionais e utentes da Rede
de Cuidados Continuados Integrados (RNCformação.
Entre os principais objetivos a alcançar CI) de Amarante, com a primeira toma, divuldurante a implementação deste projeto es- gou o município.
A execução desta tarefa é assegurada pelo
tão o intercâmbio das melhores práticas para
combater a violência e o abuso de género entre ACeS Tâmega cujo transporte é cedido pelo
mulheres adultas; obter novas ferramentas e Município de Amarante.
“É com muita satisfação que vemos ser
metodologias para combater a violência de género; aumentar o nível de consciência sobre o administrada a vacina contra o SARS-CoV-2
abuso de poder vivido por mulheres adultas e nos utentes e profissionais de lares e rede de
fortalecer alianças a nível regional, nacional e cuidados continuados de Amarante. Sendo
europeu com entidades que lutam para com- este um dos nossos principais focos de preocupação, é evidente que nos tranquiliza saber
bater a violência e o abuso de gênero.
O pontapé de saída do projeto foi dado no que está a ser dado este passo tão importante
passado dia 23 de dezembro 2020 com uma para a proteção da nossa comunidade e, em
reunião virtual de apresentação dos parceiros, particular, desta, de risco acrescido”, afirma
objetivos, atividades e calendário previsto e, fi- Lucinda Fonseca, vereadora com o pelouro da
nalmente, para harmonizar todas as questões saúde e da área social.
A segunda toma da vacinação será admide gestão e implementação do projeto.
nistrada daqui a 21 dias.
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ONLINE

LIGAÇÃO DE AUTOCARROS

MARCELO REBELO DE SOUSA

DA ESTAÇÃO VILA MEÃ-AMARANTE

REELEITO PRESIDENTE E VENCE

SUSPENSA À HORA ALMOÇO

EM AMARANTE COM 68,70% VOTOS

A ligação ao transporte ferroviário, na estação
de Vila Meã, a partir da cidade de Amarante,
será temporariamente suprimida no horário
do almoço (ida: 11h55, 12h30; e volta: 12h55,
13h32), a partir desta segunda-feira, dia 25 de
janeiro, e enquanto estiverem suspensas as
atividades lectivas.
No entanto, apesar da suspensão das atividades letivas e do dever geral de recolhimento domiciliário, continua a ser assegurado o
serviço de transporte público rodoviário nas
linhas municipais em Amarante, por forma a
garantir a possibilidade de efetuar deslocações
para efeitos de trabalho ou outras autorizadas.
Desde esta segunda-feira, 25 de janeiro, os
transportes públicos de âmbito municipal vão

praticar os serviços habituais no período não Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais Refira-se que Vitorino Silva, candidato naescolar, o que inclui as linhas urbanas (VIA – votado no concelho de Amarante (68,70%), tural de Penafiel, alcançou, no concelho de
margem esquerda, margem direita e hospital). confirmando a tendência nacional que, com Amarante, 968 votos, ficando no quarto lugar,
Recorde-se que a ligação ao transporte 60,70% dos votos foi reconduzido como Pre- à frente dos restantes candidatos Marisa Maferroviário, na estação de Vila Meã, criada em sidente da República para mais um mandato tias, João Ferreira e Tiago Mayan. Realce-se
o segundo lugar obtido por Vitorino Silva na
2020 pelo Município de Amarante, é gratuita de cinco anos.
Em Vila Meã, Marcelo obteve 67,22% freguesia de Travanca com 7,47%.
para os portadores de passe ou bilhete da CP, e
Confira aqui os resultados oficiais das
tem um custo de 50 cêntimos por viagem para (1327 votos), Travanca 75,40 % (515 votos),
os restantes utilizadores, sendo que dos quase Mancelos 67,79 (787 votos), Fregim 68,97% eleições Presidenciais no concelho de Amarante, freguesias da área de Vila Meã e os re6000 passageiros transportados em 2020 cerca (609 votos) e Vila Caiz 68,19 (716 votos).
Corroborando a tendência nacional, Ana sultados globais, cujo desfecho ditou a reeleide 60 por cento viajaram gratuitamente.
A disponibilização do transporte público Gomes foi a segunda candidata com mais ção de Marcelo Rebelo de Sousa para o mais
não significa o incumprimento do dever de ge- votos no concelho de Amarante (11,82% - 2 alto cargo de Estado.
ral de recolhimento, pelo que só deverá sair de 530 votos) e nestas freguesias de Vila Meã, e
André Ventura o terceiro candidato com mais
casa se for estritamente necessário.
votos (7,14% - 1 527 votos).
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VILA MEÃ
Sede da Junta
Café Villa
Salão Andreia Bessa
Loja dos 300
Pastelaria Estrela
Café Pozzi
Café Art de Rua
Pizzaria Moderna
Café Sem Stress
Restaurante o Cais
Restaurante Xandoca
Café Convívio ao lado da GNR
Biblioteca Café
Casa do Porto
Pontapé de Saída - Largo da Feira

Loja dos 300 ao lado da GNR
Biblioteca de Vila Meã
Café Santa Rita
Pizzaria Cruz Real
Restaurante Rodrigues
Casa do Benfica
Café Estádio - Prédio
Pastelaria ao lado do Estádio
Café Atletico Club de Vila Meã
Café Vilameanense
Café Belinha
Café Sampaio
Espaço 7
Café Migueis
Café St. António
CineTeatro Raimundo Magalhães

MANCELOS
Sede da Junta
Pastelaria Arca de Água
Café Ventura 2
Churrasqueira O Cantinho
Café Benvinda e Rolanda
Pastelaria Millenium
Café Mosteiro
Café Central
Adega Regional Nogueirinhas
Café Xico
Tasquinha de Pidre
Café Sully - Manhufe
Toca da Raposa - Pidre
Café Central Pidre
Café Lusco Fusco - Pidre
Café Lucas - Pidre

Café Escorpião
Café Luxemburgo

Café Belos Ares
Café Moderna 2

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

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

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

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