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EDITORIAL

S O C I E DA D E

PROJETO ACOMPANHAR E REPARAR
ESTÁ A RECRUTAR VOLUNTÁRIOS

Professora

Cidália Fernandes
UMA PESSOA DE VALOR NUNC A É INGRATA.

Johann Goethe

As últimas edições têm, de uma forma ou doutra, prestado homenagem aos
grandes autores nacionais, Agustina Bessa-Luís e José Saramago, neste ano de
celebração do centenário do seu nascimento. Prometi, no editorial de janeiro,
fazer referência a um outro autor que, embora um pouco mais distante e menos
conhecido pelo público português, merece também ser lembrado: José Craveirinha. O prometido é devido, por isso a minha singela homenagem àquele que é
considerado um dos maiores poetas da lusofonia.
João José Craveirinha nasceu no dia 28 de maio de 1922 em Lourenço Marques (atual Maputo) e faleceu no dia 6 de fevereiro de 2003, em Joanesburgo
(África do Sul). Em 1991 foi galardoado com o Prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa.
As palavras que se seguem são do poeta, do homem, que de si fala melhor do
que ninguém.
«Nasci a primeira vez em 28 de maio de 1922. Isto num domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isto por parte da minha mãe, claro. Por parte
do meu pai, fiquei José. Aonde? Na Av. Do Zihlahla, entre o Alto Maé e como quem
vai para o Xipamanine. Bairros de quem? Bairros de pobres. Nasci a segunda vez
quando me fizeram descobrir que era mulato…A seguir, fui nascendo à medida das
circunstâncias impostas pelos outros. Quando o meu pai foi de vez, tive outro pai:
seu irmão. E a partir de cada nascimento, eu tinha a felicidade de ver um problema
a menos e um dilema a mais. Por isso, muito cedo, a terra natal em termos de Pátria
e de opção. Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe: Moçambique. A opção por
causa do meu pai branco e da minha mãe preta. Nasci ainda outra vez no jornal O
Brado Africano. No mesmo em que também nasceram Rui de Noronha e Noémia de
Sousa. Muito desporto marcou-me o corpo e o espírito. Esforço, competição, vitória
e derrota, sacrifício até à exaustão. Temperado por tudo isso. Talvez por causa do
meu pai, mais agnóstico do que ateu. Talvez por causa do meu pai, encontrando no
Amor a sublimação de tudo. Mesmo da Pátria. Ou antes: principalmente da Pátria.
Por parte de minha mãe, só resignação. Uma luta incessante comigo próprio. Autodidata. Minha grande aventura: ser pai. Depois, eu casado. Mas casado quando quis.
E como quis. Escrever poemas, o meu refúgio, o meu País também. Uma necessidade
angustiosa e urgente de ser cidadão desse País, muitas vezes, altas horas da noite.»
José Craveirinha foi o primeiro Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Associação dos Escritores Moçambicanos entre 1982 e 1987. Em 2003, esta Associação, em parceria com a Hidroelétrica de Cahora Bassa, instituiu o Prémio José
Craveirinha de Literatura. Destacam-se, entre as suas obras, Xigubo, Karingana ua Karingana, Cela 1, Maria, Poemas da Prisão e Hamina e outros contos.
Olá, Maria
Tristonho cão sarnento
metáforas de infortúnio
latindo
na memória.
É quando se me incrustram nirvanas
e a evocação dos sagrados nomes
em nossas almas inesquecem
como por exemplo quando digo:
Olá, mestre Cervantes
o do Quixote de la Mancha
Olá, Miguel Ângelo
o da Pietá.
Olá, Luís de Camões
o dos Lusíadas.
Olá Drummond, olá Manuel Bandeira
e olá, Graciliano Ramos o trio
avançado no time do Tiradentes

E
Olá, Pablos: o do Chile
outro da Guernica
e outro do violoncelo.
Olá, ilustre Charles Gounod
o da Ave Maria.
Ou...
Olá, insigne Duke Ellington
o de uma Cabana no Céu.
E também
Olá, Mano Gabriel Garcia Marques
o dos Cem Anos de Solidão.
E neste meu desabafo
ergo minha mais justa confissão:
– Olá, minha querida Maria
imerecida esposa toda a vida
de um tal Zé Craveirinha.
(Maria. Maputo: Ndjira, 1998)

O projeto Acompanhar e Reparar, que vai apoiar cer- próxima do idoso, em que os voluntários, individual
ca de 100 idosos do concelho de Amarante de forma ou coletivamente, contribuem com o seu tempo e
a combater o isolamento e melhorar as condições de conhecimento para darem apoio nas rotinas diárias
habitabilidade, está a recrutar voluntários.
do idoso.
Se vive em Amarante e tem mais de 16 anos
O projeto abrange todo o concelho e conta com
pode inscrever-se on-line (https://forms.gle/vV3vS- parceiros sociais locais, designados de Entidades
wXF2PNv9M8M6) ou contactar a Entidades Media- Mediadoras Locais: Adesco, Associação Emília Condoras Locais mais próxima da área de residência.
ceição Babo, Associação Humanitária de Santiago,
Promovido pelo Município de Amarante, com Associação de Solidariedade Social O Bem Estar,
o apoio da Pista Mágica – Escola de Voluntariado, Centro Social de Jazente, Centro Social Vale Santa
o projeto Acompanhar e Reparar pretende ser uma Natália, Cercimarante, CLAP, Comissão Social de
resposta social qualificada e descentralizada, mais Freguesias Portas do Concelho.

M A N C E LO S

FESTIVAL DE FOLCLORE EM MANCELOS

O adro do Mosteiro de Mancelos, em Amarante, acolheu, no dia 16 de julho, o XXIV Festival de Folclore
do Baixo Tâmega de Mancelos, organizado pelo rancho local.
A edição deste ano contou com a participação do
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, Ílhavo;
do Grupo de Danças e Cantares do Centro Social de
Soutelo, Gondomar; do Rancho Folclórico de Outeiro, Viana do Castelo; do Rancho Folclórico Divino
Salvador de Delães, Vila Nova de Famalicão; do Rancho Folclórico de Bustelo, Penafiel; e do anfitrião
Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de S. Martinho de Mancelos.

O festival folclórico, que decorreu no adro do Mosteiro Mancelos, começou por volta das 21h30 com
entrega de lembranças aos grupos participantes, seguido de atuação. Antes a organização, a cargo do
rancho Folclórico S. Martinho de Mancelos, realizou
um jantar convívio com todos os participantes.
Foi um dia de tradições etnográficas em que, ao
longo da noite, foi possível assistir ao desfile e atuação de grupos folclóricos de diversas regiões do país.
A realização do tradicional festival de folclore
contou com o apoio da Junta de Freguesia de Mancelos.
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MASSIMILIANO ARRIGO NOMEADO PÁROCO
DE ATAÍDE, OLIVEIRA, REAL E TRAVANCA
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VILA MEÃ

CARTAZ ANIMADO
NAS FESTAS DE SÃO
PAIO, EM OLIVEIRA,

DE 5 A 7 DE AGOSTO

O Pe. Massimiliano Maria Arrigo foi nomea- -Reitor do Seminário do Bom Pastor, Diretor Mater e foi ordenado presbítero no passado
do pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, do Pré-Seminário, Diretor do Secretariado dia 10 de julho por D. Manuel Linda, na Sé Canovo pároco de Ataíde (S. Pedro), Oliveira (S. Diocesano da Pastoral das Vocações, Diretor tedral do Porto.
Na entrevista, publicada no site da DiocePaio), Real (Divino Salvador) e Travanca (Di- Adjunto do Secretariado Diocesano da Pastovino Salvador) e o Pe. Gerardo Alberto Angel ral da Juventude e de pároco de Pedrouços (Nª se do Porto, o Pe. Gerardo Comayagua explica
como se manifestou a sua vocação sacerdotal.
Comayagua será o novo pároco de Banho (Stª Srª da Natividade), da Vigararia da Maia.
“Quando compreendi e experimentei que
Eulália) e Carvalhosa (S. Romão).
O Pe. Massimiliano Maria Arrigo tem 34
Os dois padres, do Seminário Redemp- anos e é natural de Itália. Frequentou o Se- Deus me amava tal como sou. Desde a minha O cartaz antecipa um arraial bastante animatoris Mater, ordenados a 10 de julho na Sé minário Redemptoris Mater e foi ordenado adolescência sentia que algo faltava, pois ti- do nas tradicionais Festas em em Honra de
do Porto, assumem, na condição de vigários presbítero no passado dia 10 de julho por D. nha tudo: uma mãe que se matava trabalhan- São Paio, em Oliveira, durante os dias 5, 6 e 7
do para dar-nos o sustento diário a mim e de agosto de 2022.
paroquiais, a colaboração nas diversas paró- Manuel Linda, na Sé Catedral do Porto.
As festividades, este ano organizadas pelo
quias para as quais foram nomeados. Note-se
Numa curta entrevista, publicada no site aos meus irmãos; uma família cristã que me
ainda que as paróquias de Banho e Carvalho- da Diocese do Porto, o novo pároco de Ataíde, transmitiu a fé levando-me à Igreja para re- Grupo de Jovens Vallis, começam na sextasa, com esta nova reorganização e nomeações Oliveira, Real e Travanca conta como se ma- ceber os três primeiros sacramentos da vida -feira, dia 5 de agosto, logo pela manhã com
cristã, valores morais e educação. Só estando a alvorada, às 9h00. Para a primeira noite de
dos novos párocos, passam a integrar a Viga- nifestou a sua vocação sacerdotal.
raria do Marco de Canaveses.
“A primeira vez que senti fortemente o dentro do Seminário compreendi que o que festa está anunciado, às 22h00, o espetácuO Pe. Mário Jorge Ferreira permanece chamamento tinha 22 anos, e foi num encon- faltava, o que não via manifesto era o amor de lo de stand-up comedy com os divertidos Tó
como pároco de Fregim (Santa Maria), Lou- tro de jovens em Roma com o Papa. Naque- Deus na minha vida. Aí compreendi que Deus e Nando. Segue-se, às 23h30, sessão fogo de
redo (S. João Baptista), Vila Caiz (S. Miguel) la altura era um estudante de Engenharia. A por amor me deu a vida e que por amor tam- artifício, a atuação da Banda Mariopreso, às
e Mancelos (S. Martinho), sendo dispensado partir daquele momento comecei a pergun- bém me tinha chamado para a vida sacerdotal, 0h00, e o DJ Mellow, às 1h30.
No sábado, dia 6 de agosto, o destaque da
do múnus de pároco de Ataíde, Oliveira, Real, tar-me o que é que queria o Senhor de mim; para ser luz para a minha família”, comenta.
Para o novo pároco de Banho e Carva- noite está reservado para o espetáculo proTravanca, Banho e Carvalhosa.
assim comecei o discernimento vocacional.
O Pe. Artur José Dias Moreira, que duran- Fiz uma experiência num Seminário na Itália lhosa ser padre hoje “é procurar viver o mi- tagonizado por Quina Barreiros, antecipado
te este ano foi vigário paroquial nas paróquias onde senti confirmada a vocação. Sucessiva- nistério sacerdotal a imagem do Bom Pastor, pela atuação da fadista Magali Vieira. Seguede Ataíde, Oliveira, Real, Travanca, Mance- mente, querendo fugir ao chamamento do aquele que vai sempre à procura da ovelha -se uma grande sessão fogo artifício, às 0h30,
e à 1h00 sobem ao palco os Dj’s Los Koyotes.
los, Banho, Carvalhosa, Vila Caiz, Louredo e sacerdócio, fiz o Erasmus, tive uma namo- perdida”.
No domingo, dia 7 de agosto, a partir
As nomeações do Bispo do Porto, D. MaFregim, vai ser o novo pároco de Friande (S. rada e mesmo assim, continuei a sentir-me
Tomé), Pinheiro (S. Tiago) e Sendim (S. Tiago) chamado pelo Senhor à vida sacerdotal, en- nuel Linda, que assume “para o presente e das 16h, está prevista a actuação do Grupo
na Vigararia de Felgueiras.
contrando só em Deus as respostas aos meus para o futuro da nossa Igreja diocesana”, fo- de Bombos de Caíde de Rei. Às 17h00 Missa
Por indicação do Bispo D. Manuel Linda, anseios de felicidade. Expressei pela primeira ram publicadas no site da diocese na quarta- Solene em Honra de São Paio, padroeiro de
Oliveira, seguida de majestosa procissão com
o jovem padre Leonel Fernando da Rocha, vez publicamente o meu desejo de entrar no -feira, dia 27 de julho.
“De entre todas as suas estruturas, a Igreja andores e figuras alegóricas.
que assumiu há um ano a paroquialidade de seminário no dia 11 de novembro de 2012,
Para a noite está reservada, às 21h30, a
Ansiães, Aboadela, Candemil, Bustelo e Vár- para depois entrar no Seminário Diocesano privilegia, fundamentalmente, os Seminários
zea, será o novo pároco de Carvalho de Rei Missionário Redemptoris Mater do Porto no e as Paróquias. Tendo isto presente, procu- atuação dos Cavaquinhos e Grupo Folclórico
(S. Martinho). Por sua vez o Pe. Samuel Jorge dia 28 de setembro de 2014”, revela o novo pa- ram-se distribuir os «recursos» sacerdotais de Santa Cruz de Vila Meã. O encerramento
de modo a prover todo o tecido diocesano de das festas acontecerá por volta das 23h30 com
Coelho, pároco de Gondar, Padronelo, Jazente dre Massimiliano Arrigo.
e S. Simão, assume a paroquialidade na LomQuestionado sobre o que é ser padre nos pastores que, sinodalmente, agreguem ao seu uma sessão fogo artifício.
A dinamização desta tradicional festa em
ba (S. Pedro) e Salvador do Monte (Divino dias de hoje, responde: “Ser presença de Cris- cuidado pastoral outros fiéis colaboradores
Salvador).
to no mundo e levar as pessoas a Cristo. Ser e se disponham a ajudar os colegas vizinhos, honra do padroeiro de Oliveira é assumida
O Pe. José Sousa e Castro foi dispensado, a ministro da Misericórdia de Deus e anunciar muitas vezes sujeitos a um esforço bem maior com muito entusiasmo pelos jovens do Grupo
seu pedido, do múnus de pároco de Carvalho o Evangelho a todos. Significa dar a vida, do que seria exigido à sua idade e condições Vallis, de Vila Meã, que prometem o máximo
de saúde. A todos, agradeço o extraordinário de envolvimento e contam com a colaboração
de Rei, Lomba e Salvador do Monte, na Viga- amar como Jesus amou, ou seja, na cruz”.
raria de Amarante.
O novo pároco de Banho e Carvalhosa, Pe. exemplo de dedicação e de serviço a Deus e de todos. O objetivo é dar uma nova energia e
Note-se que o Pe. André Fernando Car- Gerardo Comayagua, 33 anos, é natural de El aos irmãos”, considera no despacho das no- atrair mais atenção para esta romaria que no
início do mês de agosto anima aquela localidoso Machado, natural de Carvalhosa, foi Salvador. A par de Massimiliano Arrigo tam- meações.
dade.
dispensado, a seu pedido, do múnus de Vice- bém frequentou o Seminário Redemptoris
“Prometemos dar uma nova vida a esta
tradição e todos nós estamos com uma enorme ambição e vontade de fazer com que sejam
três dias memoráveis”, realçam.
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C U LT U R A

ARTISTAS PLÁSTICOS
HOMENAGEIAM
OBRA DE TEIXEIRA DE
PASCOAES

julho 2022
C U LT U R A

AMARANTE INTEGRA A CANDIDATURA PARA
ACOLHER CONFERÊNCIA ANUAL DAS CIDADES
CRIATIVAS DA UNESCO

A XIV Conferência Anual da Rede de Cidades
Criativas da UNESCO (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) terminou, a 22 de julho,
em Santos, no Brasil, e contou com representantes dos setores culturais e criativos das cidades-membros.
A representar Amarante – Cidade Criativa da Música da UNESCO desde 2017 – estiveram a vereadora Rita Marinho Batista, e
Rosário Correia Machado, responsável pelo
departamento de Cultura.
No decorrer desta conferência que teve
como objetivo a criação de novas sinergias em

O Município de Amarante, em parceria com a
Galeria MUSO, presta homenagem a Teixeira de Pascoaes com a exposição “MUSE” que
inaugura no Museu Municipal Amadeo de
Souza-Cardoso no final de 2022.
Tendo como mote os 70 anos do desaparecimento de um dos poetas maiores do País está
a decorrer a ‘open call’ intitulada “Cria uma
obra de arte inspirada num dos poemas de Teixeira de Pascoaes”, destinada a artistas contemporâneos, nacionais e internacionais. Cada
participante deverá escolher de um a cinco
poemas, entre os 30 seleccionados como ponto
de partida para os trabalhos artísticos, e podeM A N C E LO S
rá apresentar até cinco trabalhos a concurso.
A técnica utilizada na criação dos trabalhos é
limitada a formatos que possam ser expostos
em parede, tais como pintura, desenho ou fotografia, excluindo-se esculturas, instalações
ou trabalhos digitais não impressos.
As propostas devem ser submetidas em
https://www.amadeosouza-cardoso.pt/pt/exposiaaues até 28 de agosto
O júri – composto pelos artistas plásticos
Amber Rose, Pedro Maia, Wiola Stankiewicz
e Zuzanna Hope; pelo professor universário
especialista em Teixeira de Pascoas, António
Cândido Franco; e em representação do Departamento de Cultura do Município de Amarante,
Aida Guerra – fará a seleção dos trabalhos entre 29 de agosto e 11 de setembro. As peças escolhidas serão expostas dia 5 de novembro na
sala de exposições temporárias do MMASC e a
mostra poderá ser visitada até 26 de fevereiro.
Será ainda publicado um catálogo da mostra
onde figuram todos os trabalhos, dos respectivos poemas que serão traduzidos para inglês
pela primeira vez.
Paralelamente, estará patente uma exposição na Galeria MUSE sobre o mesmo tema,
com obras de Amber Rose, Pedro Maia, Wiola A freguesia de Mancelos recebe, na noite de
Stankiewicz e Zuzanna Hope.
sexta-feira, dia 29 de julho, um encontro de
Este projeto tem como parceiros a Univer- cultura, histórias, memórias e manifestação
sidade do Porto, através da Faculdade de Belas artística no âmbito de um Ciclo de Saraus CoArtes do Porto, e a Galeria MUSE.
munitários.
A iniciativa vai decorrer no Mosteiro de
Mancelos a partir das 20h30 com uma exposição de pintura de Gonçalo Alves e Vera
Márcia. Segue-se a atuação, em jeito de introdução, da Banda Musical de Mancelos e uma
minipeça de teatro “A Birinha e o Turista”.
“Património, Vinho e Arte” é o propósito
para a conversa no Sarau Comunitário em
Mancelos “à volta da história da terra, do trabalho das suas gentes, do vinho e da arte que

torno do tema “Criatividade, caminho para a
igualdade” e a apresentação do trabalho desenvolvido pela rede, foram ainda apresentadas, as candidaturas de Braga e do Dubai à
realização da Conferência Anual das Cidades
Criativas da UNESCO em 2024. A candidatura
portuguesa, liderada pela cidade de Braga, é
partilhada com Amarante, Barcelos e Santa
Maria da Feira – onde terão também lugar atividades no âmbito da conferência anual caso
esta se venha a realizar em Portugal.
A escolha de Braga ou do Dubai será anunciada no final de outubro.

Em Portugal há nove cidades que integram a
rede de Cidades Criativas da UNESCO.
Ao longo de cinco dias, as cidades-membros partilharam experiências e boas práticas, ilustrando como as indústrias culturais e
criativas são alavancadas no âmbito local. Os
participantes da Conferência Anual debateram ainda sobre a criação de condições propícias para tornar as cidades mais inclusivas e
igualitárias, alinhadas às prioridades globais
da UNESCO.

SARAU COMUNITÁRIO NO MOSTEIRO DE MANCELOS

As pessoas são ainda desafiadas a trazer conpercorre nas veias desta terra há muito”.
Participam no plenário deste sarau o pre- sigo para partilhar histórias, memórias, trasidente da Junta de Mancelos, Ricardo Alves, a dições, objetos, fotografias antigas sobre a
responsável Stay To Talk – Instituto, Carolina freguesia de Mancelos.
A freguesia de Mancelos acolhe a 5ª edição
Mendes, o professor José Meneses Rodrigues,
do ISCE Douro, Rita Magalhães, em represen- Ciclo de Saraus Comunitários que tem vindo a
tação da Magalhães Abreu & Magalhães, Su- ser promovido pelo Stay To Talk no concelho
sana Pinto, da Banda Musical de S. Martinho de Amarante, dinamizando encontros comude Mancelos, e José Dias, do Rancho Folclóri- nitários lúdico-reflexivos, com a participação
de convidados e habitantes locais e partilha
co de S. Martinho de Mancelos.
O Sarau, promovido pelo Stay To Talk – de testemunhos sobre determinados temas
Instituto de Imersão Cultural, com a colabo- que tiveram, têm e que possam vir a ter inração da Junta de Mancelos, contempla ainda teresse para o desenvolvimento da localidade.
a atuação do Rancho Folclórico de S. Martinho de Mancelos e um verde de honra.
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SOCIEADE

APRESENTADO PROGRAMA
DA EVOCAÇÃO DO CONSELHEIRO
ANTÓNIO CÂNDIDO

CELEBRAÇÃO

MUNICÍPIO DE
AMARANTE CELEBRA
PROTOCOLO PARA
FORMAÇÃO EM
TURISMO

DO DIA DO MUNICÍPIO

A inauguração, pela manhã, do Trilho dos
Castanheiros e do Trilho das Azenhas, ambos
na margem do rio Tâmega, marcaram a celebração do Dia do Município de Amarante, a 8
de julho, data em que se assinalou o 37.º aniversário da elevação a cidade.
O Trilho dos Castanheiros, na margem esquerda do rio Tâmega, tem cerca de três quilómetros de percurso onde foram plantadas
mais de 5000 espécies, entre árvores e arbustos, e o Trilho das Azenhas, na margem direita
do rio, tem cerca de 6,5 quilómetros com quase 20 mil novas espécies.
Para o presidente da Câmara Municipal de
Amarante, José Luís Gaspar, a concretização
destes dois trilhos, em cada uma das margens
do Tâmega, permite “devolver o rio aos amarantinos, com a possibilidade de comunicarem
com ele, durante todo o dia. Também é importante a questão da preservação das margens e,
em geral, reforça a atratividade do território”.
Recorde-se que o projeto, da autoria do
arquiteto paisagista Sidónio Pardal, em parceria com a E.RIO de Pedro Teiga, visa promover a adaptação às alterações climáticas e a
prevenção e gestão de riscos, nomeadamente
para contenção de cheias. Para tal reforçou-se
a área face ao risco de inundação, através de
intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias. Foram
também removidos elementos da vegetação
exótica no leito e nas margens; o fornecimento, plantação e retancha de árvores de espécies endógenas; e de elementos arbustivos e
contenção de margens.
Num investimento total superior a 2,2
milhões de euros, ambos os trilhos foram cofinanciados pelo POSEUR.
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Por ocasião do centenário da morte do Conselheiro António Cândido, que se cumpre a 24
de outubro de 2022, a Câmara Municipal de
Amarante e o Centro de Estudos Amarantinos
decidiram promover – conjuntamente com
a Assembleia da República, a Academia das
Ciências, a Procuradoria Geral da República e a
Universidade de Coimbra, e com a parceria do
município do Porto, da Santa Casa da Misericórdia de Amarante e do Ateneu Comercial do
Porto – a organização de um conjunto de iniciativas e eventos destinados não só a evocar esta
data simbólica, mas também a divulgar a obra
de um homem e político notável da segunda
metade do século XIX e que a historiografia nacional parece ter esquecido. Como Coordenador
da Comissão Organizadora e Comissário desta
Evocação estará o ex-deputado e professor universitário, Luís Leite Ramos.
A sessão inaugural decorrerá a 24 de outubro de 2022, em Candemil e Amarante, e será
presidida pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. A sessão solene
terá como orador convidado Guilherme Oliveira Martins, insigne membro da Academia das
Ciências de Lisboa.
A sessão de encerramento decorrerá um ano
depois, a 24 de outubro de 2023, em Candemil
e Amarante, e será presidida pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa. O programa incluirá uma Conferência (balanço) sobre
o legado político de António Cândido, um encontro de jovens e a entrega do Prémio Escolar
“Águia do Marão”, a sessão solene e um espetáculo teatral e musical.
Ao longo do ano vai realizar-se o Ciclo de
Conferências “António Cândido, o homem e o
enigma que o homem representa”, temáticas e
descentralizadas, com o intuito de evocar e reavivar a obra e o legado de António Cândido nas
suas múltiplas facetas e dimensões – humana,
académica, política e intelectual – mas também,
e sobretudo, de a contextualizar nas suas raízes
históricas e deles retirar todos os ensinamentos
que, mais de um século depois, permanecem
justos e intemporais.
Serão ainda reeditados livros de e sobre António Cândido.
José Luís Gaspar, presidente da Câmara Municipal de Amarante esteve presente na apresentação que decorreu a 20 de julho, na Assembleia da República, e que contou ainda com a
presença Adão Silva, vice-presidente da Assembleia da República; Carlos Adérito, em representação da Procuradoria Geral da República;
Luís Leite Ramos, Coordenador e Comissário da
Evocação; José Luís Cardoso, da Academia das
Ciências; João Nuno Calvão, da Universidade de
Coimbra; e Pedro Barros Pereira, do Centro de
Estudos Amarantinos.
“Evocar o nome e a personalidade de António Cândido neste local - a casa da democracia
– é, para mim, um ato de grande honra. Insig-

ne parlamentar, político e pensador português,
nascido em Amarante e desaparecido há 100
anos, é, nas palavras do Professor Pedro Tavares de Almeida, um marco na fundação da Ciência Política em Portugal. Académico brilhante e
político de grande envergadura, a sua mestria e
acutilância valeram-lhe o apelido de ‘águia do
Marão’, e a atualidade do seu pensamento, não
deixa de nos surpreender, pelas ideias que estão,
ainda hoje, na ordem do dia. Mas, simultaneamente, foi um homem circunscrito à sua realidade e, portanto, volvidos cem anos na História
- uma História que todos conhecemos e que em
tantos episódios, não queremos que se repita
- temos a obrigação, enquanto políticos, de nos
elevarmo-nos a essa mesma história”, afirmou
José Luís Gaspar, presidente do Município de
Amarante.
Recorde-se que António Cândido Ribeiro da Costa nasceu em Fridão, no concelho de
Amarante, a 29 de março de 1850 e faleceu em
Candemil, no mesmo concelho, a 24 de Outubro de 1922. Ficou conhecido pelo nome próprio
e sobrenome, e ainda pelo cognome ‘Águia do
Marão’, que lhe terá sido atribuído por Camilo
Castelo Branco.
Cursou Teologia no Seminário Conciliar de
S. Pedro de Braga (1867-1870) e foi ordenado
presbítero, em 1871, tendo-se licenciado pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1877, onde prestou provas de doutoramento no ano seguinte e foi lente substituto em
1881 e lente catedrático uma década depois.
Desempenhou os principais cargos institucionais: deputado, par do Reino, ministro, conselheiro de Estado e procurador-geral da Coroa
e Fazenda. Foi membro do Instituto de Coimbra,
vice-presidente da Academia Real das Ciências,
e recebeu, como distinções honoríficas, a grã-cruz da Ordem de São Tiago do Merecimento
Científico, Literário e Artístico e as insígnias da
Ordem de Carlos III de Espanha.
Em 1987, a Associação Cultural Águia do
Marão e a Câmara Municipal de Amarante, em
parceria com outras entidades locais e nacionais, prestaram-lhe homenagem pública com
um Programa intitulado “António Cândido
- Echos de Uma Voz Quási Exctinta” e que contemplou, entre outras iniciativas, um ciclo de
conferências e uma exposição bibliográfica e
iconográfica.
Mais de três décadas depois, pretendemos
levar a cabo um amplo programa de iniciativas
que visa não só homenagear uma personalidade
singular e maior do nosso país, mas também tirar do esquecimento a obra académica pioneira
sobre o direito de sufrágio e as listas múltiplas,
a oratória sublime do parlamentar brilhante e
temido, o património ético e político de um empenhado militante progressista e o legado de
um intelectual dos “Vencidos da Vida” comprometido com as causas do seu tempo.

O Município de Amarante assinou um protocolo de colaboração com a Escola de Hotelaria
e Turismo do Porto, do Turismo de Portugal,
no âmbito do Plano Reativar o Turismo –
Construir o Futuro assente na Estratégia para
o Turismo 2027.
Com o intuito de estimular a economia e
a atividade turística, pretende-se dinamizar
formações gratuitas para qualificar os recursos humanos das empresas turísticas de Amarante de forma a superar as metas de sustentabilidade económica, ambiental e social. Uma
oportunidade para dotar os profissionais do
setor com competências e qualificações que
podem melhorar o desempenho do negócio e
a relação com os clientes.
As sessões de formação vão decorrer, presencialmente, em Amarante depois do verão
e são desenhadas à medida das necessidades
identificadas, através dos formulários de diagnóstico enviados aos empresários do setor do
turismo (Restauração e similares, Alojamento,
operadores de turismo e atividades complementares ao turismo).
A cerimónia de assinatura do protocolo
decorreu no Salão Nobre da câmara e contou
com o presidente do Município de Amarante,
José Luís Gaspar, e o Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, Paulo Vaz.
Após a assinatura do protocolo decorreu
uma sessão sobre “Apoios e financiamentos
das empresas de turismo”.

11 ANOS
A direção e o corpo técnico
da Associação Empresarial
de Vila Meã parabenizam a
28 Viagens pelos 11 anos de
existência.
geral@28viagens.pt
910 124 736
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AMARANTE TECK HUB CRIA CAMPUS
PARA RECEBER 1000 POSTOS DE TRABALHO

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâ- O Amarante Tech Hub apresentou 10 ações de A sessão de apresentação do plano de ação conmega e Sousa lançou uma nova marca terri- desenvolvimento do setor tecnológico na região, tou ainda com a assinatura de um conjunto de
torial que une esta região, e todos os seus 11 entre elas a criação do Amarante Tech Campus protocolos de cooperação com o Instituto Emmunicípios, em torno de uma alma e imagem e a organização do primeiro campeonato portu- presarial do Tâmega, mas também com as inscomuns. Criada pela Ivity Brand Corp e ins- guês de cibersegurança a 22 de outubro.
tituições de ensino superior (Escola Superior de
pirada nas origens e fundações de Portugal, a
O projeto Amarante Tech Campus é iden- Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do
nova marca Douro, Tâmega e Sousa devolve o tificado como âncora do desenvolvimento de Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
empreendedorismo à região que sempre o foi.
toda a estratégia. Trata-se de uma estrutura que Douro), e escolas profissionais (EPALC e CENEsta região, que Eça de Queiroz tão bem re- albergará um programa que inclui três dimen- FIM).
tratou na sua obra “A Cidade e as Serras”, como sões: do ensino superior, criando-se um campus
Outra das novidades é a organização do prium lugar fértil, cheio de vida e com uma be- partilhado que possa ser utilizado por diferentes meiro campeonato nacional de cibersegurança,
leza natural única, é alimentada por três rios: instituições de ensino superior (ou equivalente), “Portuguese Cybersecurity Competition”, a 22
o Tâmega, o Sousa e o Douro. Aqui, o Império no desenvolvimento de formações relevantes de outubro. Este evento, promovido pelo AmaRomano construiu um legado que perdura até para o território da transferência de tecnologia rante Tech Hub, pretende desenvolver novas
hoje. Aqui, Afonso Henriques viveu a sua in- e da infraestrutura para empresas tecnológicas; competências na área da cibersegurança, uma
fância e sonhou Portugal. Aqui, a indústria do de inovação, acolhendo um projeto na área da área chave da segurança de países, organizacalçado, têxtil e vestuário, mobiliário e meta- transferência da tecnologia; e da infraestrutura ções e indivíduos. Mas também uma oportunilomecânica proliferou. Num território que foi para empresas tecnológicas.
dade para os profissionais do setor, dos diversos
sempre inovador e empreendedor, e agora quer
Com este cluster, o Amarante Tech Hub pre- níveis de experiência, poderem competir e tesser futurista, dinâmico e atrativo.
vê criar 1000 postos de trabalho até 2030, mas tar os seus conhecimentos.
A nova marca Douro, Tâmega e Sousa vem também apoiar as empresas instaladas, atrair
A participação no campeonato é gratuita
afirmar este território como uma região de novas para a região, promover o cruzamento e está aberta a todas as nacionalidades. Os inempreendedores que transportam consigo os de competências entre o setor tecnológico e o teressados podem inscrever-se no site www.
valores primordiais do espírito e cultura portu- industrial.
cyberpt.hackrocks.com.
guesa. A sua missão é alinhar as tradições com
audácia, honra e determinação numa visão
contemporânea das indústrias, do empreendedorismo, da cultura e da natureza. Porque
S O C I E DA D E
onde se inventa um país, inventa-se um futuro.
Para Pedro Machado, presidente da CIM
do Tâmega e Sousa, esta nova marca significa “força e união em torno de uma região rica
e com forte potencial de crescimento ao nível
da indústria, dos vinhos, da gastronomia e do
turismo de qualidade.”
A identidade do Douro, Tâmega e Sousa é
a marca que a região quer deixar na memória Os Municípios de Amarante e Celorico de Base levar para o futuro. Para Carlos Coelho, pre- to assinaram a consignação da empreitada de
sidente da Ivity e especialista em marcas, “o “Reabilitação da ponte de Arame” no passado
Douro, Tâmega e Sousa tem a essência dos dia 10 de julho, em Lourido, Celorico de Basto.
alicerces primordiais do território, mas com A cerimónia contou com a presença do viceuma ambição renascida própria de grandes -presidente do Conselho Diretivo da Associaempreendedores. Mantivemos tudo o que a ção de Municípios do Douro e Tâmega e preregião tem de bom e adicionámos o que falta sidente da Câmara Municipal de Celorico de
para se tornar ainda mais convidativa: inspira- Basto, José Peixoto Lima, do presidente da Câção, inovação e, sobretudo, união”.
mara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar,
e do representante da empresa Crismaga Lda,
António Pinto de Vasconcelos.
Com o objetivo de reabilitar e reforçar a
estrutura da Ponte de Arame, dotando-a das
condições de segurança necessárias ao seu
funcionamento e cumprindo as disposições
regulamentares em vigor, a Associação de Mu- público para a empreitada de “Reabilitação da
nicípios do Douro e Tâmega avançou, em 2021, ponte de Arame (Amarante/Celorico de Baspara a realização do projeto de intervenção, to)”, adjudicada à empresa Crismaga Lda, pelo
desenvolvido pelo IC – Instituto da Constru- valor de 281.037,90 euros, com um prazo de
ção da Faculdade de Engenharia da Universi- execução de 180 dias.
dade do Porto, tendo como base o levantamenOs autarcas de Amarante e Celorico de
to 3D da ponte e o seu registo fotográfico aéreo. Basto reforçaram a importância desta obra
Em março passado foi lançado o concurso para a ligação de dois concelhos, que no pas-

Promovido pelo Município de Amarante através da InvestAmarante, o Amarante Tech Hub
surgiu no âmbito da rede internacional iPlace,
do programa URBACT da Comissão Europeia.
No âmbito deste projeto, Amarante identificou
o setor tecnológico como um nicho económico
a desenvolver, criando já várias iniciativas como
o Talent Check-in, na área do apoio ao recrutamento das empresas; o Move to Amarante, na
área da atração do talento; e o Move Your Business to Amarante, na área da atração de novas
empresas para o hub.
Passado um ano desde a criação do Amarante Tech Hub, o cluster conta já com 14 empresas
tecnológicas instaladas em Amarante, que estão na sua maioria a recrutar. Recentemente,
empresas como a espanhola Indra, a canadiana
Jolera ou a portuguesa Arentia anunciaram investimento na região. Esta dinâmica crescente
resulta da ação da InvestAmarante, a partir do
potencial do território envolvente de Amarante
que hoje gradua 500 novos profissionais para o
setor tecnológico no seu ensino superior.

MUNICÍPIOS DE AMARANTE E CELORICO AVANÇAM
COM “REABILITAÇÃO DA PONTE DE ARAME”

sado estavam unidos por esta ponte, realçando
também o potencial turístico que esta intervenção pode trazer para a região.
Recorde-se que a Ponte de Arame foi construída em 1926 e une os concelhos de Amarante e Celorico de Basto, nas freguesias de Rebordelo e Arnoia, respetivamente.
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FORMAÇÃO ADULTOS EFA QUALIFICA PESSOAS
PARA NOVOS DESAFIOS PROFISSIONAIS

DIÁSPORA PORTUGUESA

O Portal de Negócios e a Diáspora Business Intelligence, disponibilizado online recentemente através da Rede Global da Diáspora, projeto
da Fundação AEP, pretende exponenciar o valor da diáspora portuguesa.
Através da Diáspora Business Intelligence
o empresário pode encontrar um investidor ou
um negócio para investir, assim como, conhecer os incentivos existentes para o investimen- A Associação Empresarial de Vila Meã está a
to ou soluções de financiamento. Neste Portal promover um curso EFA – Educação e Forde Negócios é possível conhecer a diáspora ao mação de Adultos Nível Secundário de dupla
pormenor, permitindo às empresas identificar certificação, escolar e profissional, com equios canais de distribuição mais adequados a valência 12º ano Nível IV. A decorrer desde
cada negócio e/ou setor de atividade.
junho de 2021 o curso entra agora na fase fiTratam-se de funcionalidades exclusiva- nal com a realização de um estágio em que os
mente dirigida a Empresas e Investidores, que formandos vão poder aplicar os conhecimenvisam facilitar e acelerar negócios à escala glo- tos adquiridos através da prática em contexto
bal, permitindo o contacto direto com 10.022 trabalho.
empresas de portugueses, em 154 países, e
O curso formação EFA NS – Técnico de
conhecer as 18.571 empresas portuguesas ex- Apoio à Gestão – conta com 13 formandos
portadoras.
e tem decorrido nas instalações da antiga
O Portal de Negócios é de acesso gratuito, escola primária de Ataíde, em Vila Meã. Os
apenas é necessário registarem-se na plata- formandos, concluída a formação com a apreforma https://redeglobal.pt e navegar entre as sentação de trabalhos enquadrados na 3ª atisoluções e as oportunidades.
vidade integradora, vão ter agora um período
Potenciando a Rede Global da Diáspora, de estágio com integração em contexto de
uma plataforma colaborativa, os responsáveis trabalho em diversas empresas locais.
da Fundação AEP acreditam que estes númeNesta derradeira apresentação foi proposros irão crescer exponencialmente.
to aos formandos a simulação prática para
“Se na primeira versão da Rede o foco fo- criação de um negócio; eles corresponderam
ram os portugueses espalhados pelo mundo com a apresentação de novas empresas na
criando um efeito de partilha e promoção da área do imobiliário, escola de condução, ateoferta nacional, nesta versão 2.0 pretendeu-se
criar um ambiente de negócios que incentive
a aproximação dos empresários e investidores
portugueses e promover a concretização de
S O C I E DA D E
parcerias e negócios”, especificam.
Note-se que estas ferramentas vão ser
apresentadas num Roadshow Nacional envolvendo 30 Associações Empresariais e em
ativações e encontros de negócios internacionais que vão decorrer nos Países Baixos, Brasil,
França e Estados Unidos.
Pretende-se que a Rede Global seja uma
plataforma digital capaz de agregar o capital O grupo de Formação EFA NS - Técnico de
de relacionamentos e de networking junto da Apoio à Gestão - promovido pela Associação
comunidade empresarial portuguesa dos vá- Empresarial de Vila Meã, realizou uma visita
rios países aderentes, e simultaneamente um à Agromancelos, na freguesia de Mancelos.
elemento dinamizador de ações presenciais,
A visita, acompanhada e orientada por
capazes de acelerar o potencial de negócios e José António Teixeira, proprietário da Agrode parcerias entre as PME portuguesas e os mancelos, permitiu aos formandos percecioempresários da Diáspora.
nar e compreender, no local, o funcionamenEste projeto, que conta ainda com o apoio to de uma empresa agrícola.
institucional da AICEP e da Secretaria de EsJosé António Teixeira e a sua esposa Matado das Comunidades Portuguesas, parte de nuela Marinho acolheram, com muita amauma estratégia colaborativa de internacio- bilidade, esta visita, mostrando aquelas que
nalização assente numa plataforma capaz de são as principais componentes de um negócio
promover o relacionamento dos portugueses assente na exploração agrícola. Durante a viespalhados pelo Mundo, ligando-os entre si e sita acentuou-se a importância de uma gestão
entre as PME portuguesas, com o intuito de os eficiente na empresa.
transformar em verdadeiros embaixadores e
Refira-se que o curso EFA - Educação e
promotores da oferta nacional. A Rede Global Formação de Adultos, promovido pela Assoda Diáspora é um projeto apoiado pelo Portu- ciação Empresarial de Vila Meã, conta com a
gal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 - Siste- intervenção da AGITO e vai permitir aos forma de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado mandos uma qualificação equivalente ao 12º
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Re- ano de escolaridade.
gional.
O mesmo grupo de formandos visitou a
CasaDavilla, uma empresa especializada na

lier de alta-costura, loja desporto, restauro e
comercialização de mobiliário.
Ao longo de mais de 12 meses de formação
diária os formandos, em situação de desemprego, tiveram a oportunidade de assimilar
conhecimentos, apreender novas competências, melhorar desempenho pessoal e desenvolver qualificações profissionais.
Note-se que o curso EFA - Educação e
Formação de Adultos, promovido pela Associação Empresarial de Vila Meã, conta com a
intervenção da AGITO.
Para a Associação Empresarial de Vila
Meã, a oportunidade formativa é essencial
para a qualificação dos recursos humanos e a
consequente capacitação para uma reintegração segura no mercado de trabalho.
Esta é mais uma oportunidade para que
este grupo de formandos saia valorizado pelos conhecimentos adquiridos e assim possa
estar mais habilitado para novos desafios profissionais.
“Sabemos da importância da formação
para pessoas em situação de desemprego na

habilitação de mais conhecimento e desenvolvimento de novas qualificações que conferem às pessoas capacidades e mais confiança
para novos desafios profissionais”, constata
Rosário Meneses, diretora executiva da Associação Empresarial de Vila Meã.
O investimento em formação permanente,
com uma disponibilização de cursos diversificados respondendo a várias das necessidades
das empresas e exigências do mercado de trabalho, tem merecido prioridade na intervenção da Associação Empresarial de Vila Meã.
“A qualificação dos recursos humanos, ativos e desempregados, permite uma melhor
integração e desempenho das pessoas em
contexto de trabalho e capacita as empresas.
O investimento que fazemos na disponibilização de formação e a correspondente adesão
das pessoas confere mais qualificação e isso é
uma mais-valia na resposta às novas exigências em contexto trabalho de mais e melhor
desempenho para as empresas da nossa região”, considera Rosário Meneses.

FORMANDOS EFA NS - TÉCNICO DE APOIO
À GESTÃO VISITAM EMPRESAS

comercialização de vinhos com armazém no
Tâmega Park, em Telões.
A visita, acompanhada pelo responsável
da empresa, Hugo Magalhães, permitiu conhecer as dinâmicas comerciais do negócio e
compreender na prática como tudo se desen-

volve. Os formandos tiveram ainda a oportunidade de conhecer melhor a génese desta
empresa e ao mesmo tempo aproveitar para
obter mais conhecimento prático sobre o processo de implementação, gestão e dinamização de uma empresa.
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CAMPANHA SENSIBILIZA
PARA REDUÇÃO CONSUMOS ÁGUA

PROJETOS DE INOVAÇÃO
SOCIAL NO ÂMBITO DO

“EMPREENDER E INOVAR
NA ESCOLA”

Sob o mote “Vamos fechar a torneira”, está a
decorrer uma campanha de comunicação com
o objetivo de sensibilizar para a importância de
A III edição do “Empreender e Inovar na Esreduzir os consumos e fazer um uso eficiente da
cola” contou com a participação de 158 alunos
água no contexto de seca que se vive em Pordo 4.º ano do Agrupamento de Escolas Amatugal.
deo de Souza-Cardoso que, no IET – InstituExplorando o conceito de “tempo”, a camto Empresarial do Tâmega apresentaram 37
panha multimeios reforça que uma torneira
projetos de Inovação Social em diversas áreas,
aberta durante um minuto pode gastar até 12
da tecnologia à saúde, da social às artes sem
litros de água, o suficiente para garantir as neesquecer o desporto.
cessidades básicas diárias de 1 milhão de portuCriado em 2019, no âmbito da Rede Social
Alguns conselhos úteis para
Ao substituir as máquinas de lavar, optar por – Grupo de trabalho da Educação, este projeto
gueses.
eletrodomésticos que consomem menos água. tem como objetivo dar voz às crianças e esti“Um minuto por dia, vamos fechar a torneiuma boa utilização da água
Na utilização, use os programas eco e as máqui- mular o desenvolvimento de competências
ra à seca” é o apelo principal das mensagens de
sensibilização que vão ser veiculadas através de Fechar a torneira durante a lavagem dos dentes nas sempre com a carga máxima.
fundamentais para a formação pessoal e proNão lavar a louça ou roupa à mão com água fissional enquanto cidadãos do futuro.
suportes de comunicação em outdoor, impren- ou durante o barbear. Desta forma, poderá recorrente, utilizando para tal o lavatório tapado
sa, digital e redes sociais.
Apostar nas áreas do empreendedorismo
duzir entre 10 a 30 litros de água por dia.
Não controlamos o tempo que faz, mas poe inovação social, desenvolvendo estratégias e
Fechar a torneira do duche durante o ensa- ou um alguidar ou bacia.
Aproveitar a água da lavagem de frutas e le- ações que fomentem as competências nestes
demos controlar o que fazemos com o tempo boamento. Por cada 2 minutos no banho com a
e, juntos, mobilizarmo-nos para a urgência de torneira aberta são gastos cerca de 24 litros de gumes para regar as plantas. Regar as plantas domínios foram os objetivos definidos pelo
nas horas de menos calor devido à evaporação. Município de Amarante e o Projeto Jovens
fechar a torneira à seca.
água.
Esta campanha de sensibilização faz parte
Não deitar na sanita resíduos que devem ir Não regar em excesso e escolher espécies com Empreendedores da Associação Empresarial
das medidas previstas no Plano de Prevenção, para o lixo. Além de entupir os esgotos, cada menor necessidade de água ajuda a reduzir o de Amarante com as entidades educativas do
Monitorização e Contingência para Situações descarga do autoclismo representa entre 10 a consumo.
concelho.
Em situação de seca, evitar lavar o carro. Se
de Seca aprovado pela Comissão Permanente de 15 litros de água. Fazer descargas de autoclismo
Dirigido aos alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º
tiver mesmo que o fazer, não usar mangueira, ciclo das escolas de Amarante, o projeto “EmPrevenção, Monitorização e Acompanhamento apenas quando necessário.
dos Efeitos da Seca e está a ser promovida pelo
preender e Inovar na Escola” conta com o conAproveitar a água do duche, enquanto está que pode consumir até 400 litros de água.
Controlar os gastos de água através da lei- tributo das entidades parceiras da Rede Social,
Grupo Águas de Portugal e a Agência Portugue- a aquecer, para outros usos, como descargas na
tura mensal do contador ou da fatura da água. e com o apoio da Associação de Municípios do
sa do Ambiente, em parceria com a Entidade sanita, lavagem de chão, rega de plantas, etc.
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos Confirmar que deixa as torneiras bem fechadas. Desta forma também poderá identificar consu- Douro e Tâmega, CENFIM, CLDS 4G_ Projee com o financiamento do Fundo Ambiental do Uma simples torneira a pingar pode significar mos anormais que podem ter origem em fugas to AGIR, Dolmen, EPALC, Infantário Creche
de água.
Ministério do Ambiente e da Ação Climática.
O Miúdo, Instituto Empresarial de Amarante,
um desperdício de 30 litros de água por dia.
InvestAmarante, Psicosorrir e a Stay to Talk.

ARTIGO DE OPINIÃO

VERA OLIVEIRA

Licenciada em Engenharia do Ambiente
pela Universidade de Aveiro

ADOTAR HÁBITOS
SUSTENTÁVEIS NO AMBIENTE
FAMILIAR É UM DOS
DESAFIOS DA ATUALIDADE
Sustentabilidade nas
empresas
A sustentabilidade nas empresas é um conjunto de atividades (quotidianas ou de produção)
que promovem um impacto positivo a nível do
ambiente.
Estes hábitos tornam-se importantes para
a conservação e proteção do planeta terra e,
consequentemente, melhora a qualidade das
nossas vidas.
Para isso, reúne-se algumas práticas simples que irão ajudar a sua empresa a ser mais
amiga do ambiente, tais como:
1. RECICLAGEM
É fundamental ter ecopontos de reciclagem na empresa tanto para uso de funcionários como para clientes.

2. REDUZIR O CONSUMO DE PAPEL
águas residuais permitem que haja a poupanNas empresas é muito frequente o uso ça e reutilização da água. Podem ser usados
excessivo de papel. Uma forma de tornar esse também modelos redutores do fluxo da água
uso mais sustentável é optar por papel reci- em torneiras (torneiras com sensores) ou saclado. Para além disso, os resíduos de papel nitários, como forma de não haver tanto desdevem ser colocados na reciclagem ou então perdício.
triturados e usados para enchimento de caixas para transporte de produtos. Outra alterSustentabilidade nas
nativa é adotar o sistema de paper free que
famílias
consiste na troca de documentação em papel
por documentação eletrónica, usufruindo das Adotar comportamentos/hábitos sustentáveis
plataformas digitais.
no ambiente familiar é um dos desafios da
atualidade.
3. REDUZIR O CONSUMO DE ENERÉ cada vez mais essencial educar crianças,
GIA E/OU OPTAR POR ENERGIA RE- e até mesmo a adultos, a serem mais sustentáNOVÁVEL
veis e assim ajudar o nosso planeta.
Hábitos pequenos como desligar as fichas
Para isso seguem-se algumas dicas para
dos equipamentos depois do uso e deligar lu- realizar em casa para cumprir a missão de torzes sempre que o espaço deixa de ser ocupado ná-las mais sustentáveis.
já têm um impacto positivo para o ambiente.
No entanto, existem outras mudanças sim- 1. PREFERIR REUTILIZAR A DESCARples que podem ajudar ainda mais, como por TAR
exemplo substituir lâmpadas incandescentes
Fazer a reciclagem das embalagens que
para lâmpadas LED que têm menor consumo usamos do dia a dia é muito importante, mas
energético e maior durabilidade. Por fim, é ne- não é suficiente. É necessário começar a reducessário considerar o investimento em ener- zir a quantidade de lixo que produzimos no
gias renováveis, tais como, solar (instalação nosso quotidiano. Mudanças como substituir
de painéis solares) e eólica (uso de microtur- película aderente e folhas de alumínio por rebinas eólicas); este tipo de energia é favorável cipientes ou sacos reutilizáveis, usar garrafas
tanto a níveis ambientais como económicos.
de água reutilizáveis, uso de esponjas da loiça
de silicone e levar sempre um saco reutilizá4. USO ATENTO E EFICIENTE DA vel para as compras são algumas dicas simples
ÁGUA
que ajudam a tornar as tarefas de casa mais
A água é dos recursos mais valiosos do sustentáveis.
planeta Terra, assim, é necessário saber geri-la. Nas empresas é essencial ter o controlo 2. COMPOSTAGEM CASEIRA
e tentar reduzir este recurso. Sistemas como
A compostagem caseira consiste num
captação da água da chuva ou tratamento das reaproveitamento de resíduos orgânicos (por

exemplo, restos de vegetais/frutas, restos de
relva cortada, erva/folhas secas e borra de
café) que, nas suas condições ideias, formam
adubo para ser utilizado em hortas ou qualquer outro cultivo. Este processo ajuda na
redução de lixo nos aterros o que é favorável
para o ambiente e para além disso é uma forma de reciclarmos o lixo produzido nas nossas
casas, devolvendo-o ao solo como forma de
adubo natural.
3. USO DE DETERGENTES NATURAIS
Tente livrar-se dos químicos dos detergentes convencionais pois estes contaminam
a água e ar tornando-os tóxicos para animais,
plantas e para nós! Pode usar produtos como
vinagre branco (tira gorduras de micro-ondas
e fogões, limpa e desinfeta sanitas), limão (tira
gordura da loiça, elimina maus odores), óleo
de coco (limpa moveis, previne a ferrugem das
panelas). Para além disso, pode criar o seu detergente multiusos com água, bicarbonato de
sódio e vinagre para limpar vidros, bancadas
de cozinha e azulejos.
4. EVITE O DESPERDÍCIO ALIMENTAR
Evitar o desperdício alimentar, para além
de ter valor social e moral, tem também um
valor ambiental. O desperdício alimentar tem
um impacto significativo nas alterações climáticas. Algumas formas de prevenir/evitar
o desperdício alimentar são: planear as refeições e fazer uma lista de compras com apenas
aquilo que é preciso, ter atenção à validade
dos produtos e escolher a mais alargada, reaproveitar batatas e legumes que sobrem para
fazer sopa, utilizar frutas amolecidas para batidos.
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AE VILA MEÃ INTEGRA JÚRI
DE AVALIAÇÃO DE PROVAS
NO EXTERNATO DE VILA MEÃ

julho 2022
S O C I E DA D E

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO
DOS TEMPOS LIVRES,
PRE’OCUPA-TE, CONTA 314 JOVENS

A 9ª edição do programa Pre’Ocupa-te, criado
pelo Município de Amarante com o intuito de
promover a ocupação dos tempos livres nas féElementos da direção e corpo técnico da As- Ainda com alunos do Externato de Vila Meã rias de verão, vai contar com a participação de
sociação Empresarial de Vila Meã integraram foram avaliadas as ideias de negócio que de- 314 jovens, entre 11 de julho e 4 de setembro.
Desporto, cultura e educação são as áreas
o júri de provas aptidão profissional, no Ex- senvolveram no âmbito de um concurso do
ternato de Vila Meã, curso EFA – Educação projeto Jovens Empreendedores, promovido que vão contar com o contributo dos inscrie Formação de Adultos e concurso de ideias nas escolas pela Associação Empresarial de tos no Pre’Ocupa-te, jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos.
negócio do projeto Jovens Empreendedores.
Amarante.
Promover, de forma lúdica e saudável, a
No Externato de Vila Meã foram avaliaA presença de elementos da AE Vila Meã
das, com a participação ativa da Associação em júri de avaliação contemplou ainda a par- ocupação dos tempos livres desta faixa etária
Empresarial Vila Meã, as Provas de Aptidão ticipação na apresentação de trabalhos no no concelho, através da integração em atividaProfissional dos Cursos de Técnicos de Ação âmbito do curso EFA NS - Técnico de Apoio des e experiências diversificadas, apelando ao
voluntariado e utilidade social, são os princiEducativa e de Técnico de Comércio.
à Gestão.
PUB

pais objetivos do Pre’Ocupa-te.
Os jovens selecionados serão apoiados com
uma bolsa semanal de 50€, pelo limite máximo das 15 horas semanais realizadas. Cada
elemento beneficiará, ainda, até dezembro de
2022, de 30 entradas gratuitas nas piscinas
municipais.
O nome dos candidatos admitidos e excluídos pode ser consultada no site do município
(www.cm-amarante.pt).
Para mais informações e/ou esclarecimentos contacte 255 420 233, ou envie email para
juventude@cm-amarante.pt
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SOCIEADE

UMA NOITE SEM ESTRELAS EM VILA MEÃ

INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA A UNIVERSIDADE

No dia 17 de julho, pelas 20h e 45mn, a escola
de Ballet e Dança da Associação de Beneficência de Vila Meã apresentou, no Largo da Feira,
Vila Meã, uma sessão de encerramento do ano
letivo. Contou com a participação de cerca
de 40 jovens de todos os escalões de Balett e
Dança contemporânea.
Recorde-se a professora Ana Sofia leciona
as aulas há 8 anos, tendo sido este ano coadjuvada pela professora Cristina. A escola de
Balett e Dança da Associação de Beneficência
de Vila Meã iniciou a sua atividade há 18 anos.
Refira-se ainda que, durante a pandemia,
manteve a sua atividade, embora condicionada, graças à preciosa colaboração de todos os
encarregados de educação, e à dedicação de
alunos e professoras.

SÉNIOR DE AMARANTE

As inscrições para a Universidade Sénior de
Amarante decorrem até 13 de agosto na Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social da
Câmara Municipal de Amarante, situada na
Casa da Portela (Rua Dr. Miguel Pinto Martins,
n.º 35) e no polo de Vila Meã da Biblioteca
Municipal Albano Sardoeira situada no Edifício dos Antigos Paços do Concelho de Santa
Cruz de Ribatâmega (Largo Carlos Freitas). A
mensalidade é de 10€ por aluno e dá acesso às
aulas das várias disciplinas e a participar nas
atividades extracurriculares.
Este projeto socioeducativo e cultural, que
promove o envelhecimento ativo, destina-se a
maiores de 60 anos que procuram manter-se
dinâmicos, mas também continuar a aprender
num ambiente que promove o bem-estar e incentiva à troca de experiências.
As áreas de interesse são diversas, vão desde a pintura aos trabalhos manuais, passando
pela informática, línguas, música, dança, boccia, desporto, cidadania e saúde.
O ano letivo 2022/2023 tem início a 3 de
outubro e termina a 16 de junho de 2023, com
interrupções no Natal, Carnaval e na Páscoa.
As aulas funcionam nos polos de Amarante e
Vila Meã.
C I DÁ L I A F E R N A N D E S

SANTO ANTÓ N I O,
FE R NAN DO PE S SOA
C I DÁ LI A FE R N A N D E S

C L IQU E PA R A

V E R O V Í DEO

SABER MAIS
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