SAB’ARTE DEDICADO
À RELAÇÃO DE
AMADEO COM OS
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

AE VILA MEÃ POTENCIA
EMPREENDEDORISMO
FEMININO EM AÇÃO
DE FORMAÇÃO
pág.5

pág.2

BUSINESS DELIVERY

FESTA POPULAR

AS LINHAS DA INFORMAÇÃO LOCAL

EM ATAÍDE
PARA CELEBRAR
O S. PEDRO

CENTER COM

Edição 257 • junho 2022 • 0.60€

CAPACIDADE PARA 100

Mensário Regional de Formação e Informação
Diretor: Cidália Fernandes

POSTOS DE TRABALHO
EM AMARANTE
pág.8

pág.4

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

Protocolo para celebração do
Centenário de Agustina BessaLuís assinado em Amarante

F OTO : C I DÁ L I A F E R N A N D E S

José Gardeazabal no
encerramento do ciclo “Encontros
com Autores” em Vila Meã

pág. 3

S O C I E DA D E

pág. 3 e 11

S O C I E DA D E

S O C I E DA D E

F OTO : A M A R A N T E T O U R I S M

Lojas de Vila Meã participam em vídeo
Campanha de Turismo para o verão
pág.4

Associação de Pais proporciona
Colónia de Férias de Verão em Vila Meã
pág.5

A importância da formação na
capacitação competitiva das empresas
pág.10
PUB

EDITORIAL

S O C I E DA D E

“AS BRAVAS” CONVIDARAM COMUNIDADE
PARA PERCURSO PERFORMATIVO NAS RUAS
Professora

Cidália Fernandes
“VIOLÊNCIA NÃO É UM SINAL DE FORÇ A, A VIOLÊNCIA
É UM SINAL DE DESESPERO E FRAQUEZA.”

Dalai Lama
A notícia sobre os atos de violência cometidos contra a pequenina Jéssica assombrou o país. Mais uma vez. Mais uma criança. E quantos mais casos haverá,
longe da exposição dos meios de comunicação social? Quantos mais engolem
em silêncio agressividades e vão crescendo ao lado de modelos e comportamentos que depois se transformam em paradigmas repetitivos? De uma forma ou
doutra, explícita ou implicitamente, muita gente se questiona. Como é possível
que adultos, no pleno uso das suas capacidades mentais, usem uma criança indefesa, completamente indefesa - pois nem sequer se poderia exprimir através
da acusação, segundo se apurou, o seu vocabulário estava reduzido a duas ou
três palavras - para extravasarem vinganças e raivas dirigidas a outros? É cruel,
desumano, monstruoso. Especulou-se que fosse uma dívida de bruxaria. É indiferente. A verdade é que se tratou de um crime hediondo e imperdoável. E a
criança morreu. Apelamos para a justiça dos homens, que é questionável; chegamos a questionar também a própria justiça divina, tão extrema é a situação,
tão grave o procedimento, tão ignóbil o gesto. Somos todos irmãos, aprendemos,
através das palavras de Cristo, mas, cega pela fúria e pelo descontentamento,
apetece-me dizer que irmãos destes não quero.
Este caso traz-nos à lembrança outro ainda recente, o da Valentina. De nada
lhe valeu ser uma menina mais crescidinha, de nada lhe valeu gostar de gatos,
de nada lhe valeu apresentar a sua sensibilidade de menina predisposta ao sorriso, pois sofreu também às mãos de carrascos desumanos. E se avançarmos
no tempo, na idade, digamos, encontramos tantas mulheres que perdem a vida
devido também à agressividade e à prepotência de maridos, de companheiros,
de homens. Falamos, neste caso, de violência doméstica. Maioritariamente, as
vítimas são femininas.
E depois, para acalmar a consciência, dizemos que em todo o mundo isto
acontece. Mal de muitos, conforto é. A falácia dos adágios, acrescento. E lavamos
as mãos como Pilatos, lavamos a responsabilidade, reforçamos a certeza hipócrita que nos mantém de cabeça erguida de que somos todos iguais, pelo menos
desde que foram redigidos os direitos do homem. E na prática? Será que somos
todos iguais? Se os malvados têm direito à defesa, onde estão afinal os direitos
das vítimas? Elegemos partidos, constituídos por homens que dizem defender a
comunidade, que dizem ser a voz de todos, que prometem criar leis para o bem
comum. Onde estão nestes momentos?
Curiosamente, há investigações centradas no estudo da relação entre violência e infância no mundo grego e constata-se que a violência cometida contra
crianças está amplamente representada na mitologia, na literatura e na arte.
Exemplifique-se apenas o caso de Hefestos, que ao tentar defender a mãe Hera,
numa discussão com Zeus, o pai, foi lançado pelo progenitor da morada olímpica,
tendo acabado por se despenhar em Lemnos, já quase sem fôlego, depois de um
dia inteiro a cair, tendo ficado coxo, em consequência disso.
É cruel e bárbaro, continuo a pensar. Séculos passaram. A Humanidade não
aprendeu nada? Não cresceu? Não evoluiu?
Tenho direito ao inconformismo. Desculpa-se a violência como se fosse uma
mazela hereditária para a qual não há remédio. A Humanidade avançou tanto em tão pouco tempo (aceitou a igualdade de géneros, uma nobre conquista,
continua no processo de descobertas científicas valiosíssimas, conheceu novos
mundos) por isso, não pode permitir nem pactuar com esta regressão moral e
social.
O país ficou assombrado com a notícia, como disse. O mundo também. Apenas durante algum tempo. Depois, esquece e silencia. E espera que outro caso
aconteça, para se repetir tudo de novo.
quero mudar de pele
mudar de dentes
por mim
ou porque sim
José Gardeazabal, in Penélope Está de Partida

No âmbito da exposição “As Bravas” de Paulo Pimenta, patente nos Claustros do Mosteiro de São
Gonçalo, a PELE – Associação Social e Cultura envolveu a comunidade por um percurso sonoro e
performativo nas ruas de Amarante. “As Bravas: Um
manifesto” partiu da Câmara Municipal, na Alameda Teixeira de Pascoaes, e ao longo de duas horas, o
percurso passou pelo Mercado Municipal, o Parque
Florestal, atravessou a açude do rio passando pela
Quelha das Garridas até ao Largo de Santa Clara,
rumo ao Largo de São Gonçalo onde terminou junto
à exposição, nos Claustros do Mosteiro.
“À chegada, os participantes puderam encontrar
uma exposição-instalação que cruza territórios e
gerações, através de um arquivo sonoro e visual que
propõe a construção de um novo Enxoval. O fio condutor entre o percurso e a instalação é um Manifesto,
escrito a várias mãos, que desoculta invisibilidades e
grita por mudanças urgentes” explicou Maria João

Mota, da PELE, uma estrutura artística criada em
2007 para afirmar a arte enquanto espaço privilegiado de diálogo e criação coletiva.
O Centro Local de Animação e Promoção Rural
do Marão, a Junta de Freguesia do Bonfim, Asas de
Ramalde, Projeto Sinergias 8G – Cooperativa Arrimo e o Grupo de Bombos “As Rosas de Santa Maria
de Jazente” são parceiros desta atividade.
Recorde-se que “As Bravas” integra o projeto
ENXOVAL – Tempo e Espaço de Resistência, financiado pela iniciativa PARTIS da Fundação Calouste
Gulbenkian que, desde 2019, explora as temáticas da
igualdade de género através das práticas artísticas,
cruzando grupos comunitários Amarante e do Porto
e conta com a parceria do Município de Amarante.
Depois de uma temporada em Lisboa, na Gulbenkian, “As Bravas” chegaram a “casa” a convite
do f/est Amarante – Festival Internacional de Fotografia.

C U LT U R A

SAB’ARTE DEDICADO À RELAÇÃO DE AMADEO
COM OS INSTRUMENTOS MUSICAIS

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso
promoveu, no dia 18 junho, mais uma iniciativa
SAB’Arte, tendo como ponto de partida o Dia Europeu da Música.
O SAB’Arte, desta vez destinada ao público em
geral, debruçou-se sobre o tema “Amadeo e o Violino” e foi dirigido por Elsa Pidre e Mario Braña, da
banda Ensemble Allettamento.
Organizado pelo Projeto Educativo do Departa-

mento de Cultura do Município de Amarante, este
SAB’Arte partiu dos quadros de Amadeo de Souza
Cardoso alusivos a instrumentos musicais como, por
exemplo, a obra “Vida de instrumentos”. Os professores Elsa Pidre e Mario Braña, deram a conhecer o
violino e explicaram a importância dos instrumentos musicais na vida e obra de Amadeo. Durante a
iniciativa foi proporcionado aos participantes a experiência de tocar violino.
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C U LT U R A

PROTOCOLO PARA CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO
DE AGUSTINA BESSA-LUÍS ASSINADO EM AMARANTE
O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, foi o local escolhido para
a assinatura do protocolo de parceria entre 15
instituições que unem esforços na construção
do programa comemorativo do centenário do
nascimento de Agustina Bessa-Luís, que se
assinala a 15 de outubro de 2022.
Natural de Vila Meã, Amarante, a autora
de uma obra literária de valor ímpar na Língua e Cultura portuguesas nasceu dia 15 de
outubro de 1922. Residiu no Porto e em outros concelhos da Região Norte, em diferentes momentos da sua vida, aos quais a ligam
vínculos biográficos, familiares, afetivos e
literários.
“Coube, em Agustina Bessa-Luís, uma
obra literária de grande dimensão e genialidade, com enorme importância para a literatura portuguesa. Agustina é, de facto, um
dos mais proeminentes nomes da escrita no
nosso tempo. E Amarante é uma terra muito um trabalho e um investimento estrutura- plicar tanto talento.”
Na qualidade de Comissário do Município
grata a todas as suas personalidades. Temos, do de valorização, investigação, mediação e
realmente, a felicidade de concentrar num promoção, a vida e obra de Agustina Bessa- de Amarante para as Comemorações do Cenpequeno território, de geografia acidentada -Luís serão homenageadas numa programa- tenário de Agustina Bessa-Luís, Paulo Rangel
entre o Douro e o Minho, figuras maiores no ção comemorativa e evocativa com início em afirmou que “o mistério e o génio de Agustina
panorama nacional, de entre os quais Agus- Amarante, dia 15 de outubro de 2022, e com não estão apenas nas suas páginas, estavam
sim na presença, nas palavras, no gesto e no
tina Bessa-Luís é um dos mais destacados duração de um ano.
O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, seu olhar”. Rendido à escritora e sua obra, reexemplos”, afirmou o presidente do Município Amarante, que lidera este consórcio. José realçou, no seu discurso, o “longo e extraor- corda que “a Agustina que falava era a AgusLuís Gaspar referiu ainda que “este é um pro- dinário percurso literário onde Agustina se tina que escrevia. Um par de horas com ela
tocolo inédito, tão inédito quanto a obra de assumiu como uma das grandes romancistas era um romance, uma espécie de audiolivro
Agustina, que estabelece a vontade que temos e mestre de um dos mais originais processos – como hoje se diria –, cheio de personagens,
para fazer justiça à sua obra e de, em parceria, criativos da ficção portuguesa. Com a sua repletos de vícios, virtudes e demais instintos
aumentar a escala e o efeito reprodutor das obra, marcou de forma decisiva a literatura que não são nem vícios nem virtudes”.
A representar a terra natal da escritora,
iniciativas em sua homenagem, ampliando a portuguesa da segunda metade do século
atenção ao seu nome, ao seu exemplo, como XX”. E saudou Amarante: “Congratulo o Mu- Paulo Rangel defende que “Amarante, orgufonte de inspiração, como elemento funda- nicípio de Amarante por liderar este processo, lhoso dos seus que são muitos, deve reclamar
mental na nossa formação e da nossa cultura”. cidade mãe de tantos nomes ilustres da cultu- para si alguma primazia neste circuito”, emPatrimónio de desenvolvimento cultural, ra portuguesa. Como já ouvi aqui hoje, deve bora lembre: “Celebrar os 100 anos de Agusartístico, educativo e turístico, que justifica haver algo singular neste concelho para ex- tina não é apenas celebrar as suas letras, é

celebrar as suas terras porque em Agustina
as terras são letras”, num discurso emotivo
que Rangel conclui afirmando que “na escrita
de Agustina, há um desígnio, uma aspiração,
uma ambição bíblica. Muitos livros, muitas histórias, muitos saberes, todo o sentido.
Essa bíblia ou essas bíblias de Agustina não
são tratados de filosofia, ensaios de política,
dicionários de religião, cursos de psicanálise,
guias turísticos, livros de autoajuda, enciclopédias do amor ou, simplesmente, recessões
do kamasutra. São tudo isso, na medida justa,
e mais do que isso, em dose proporcionada.
São deslumbrantes manuais de geografia. De
geografia humana.”
A cerimónia contou com a presença do
Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva; do
presidente da Câmara de Amarante, José Luís
Gaspar; do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha; da Presidente do Círculo
Literário Agustina Bessa-Luís, Mónica Baldaque; do Comissário Geral da Comemorações
do Centenário de Agustina Bessa-Luís, Fontainhas Fernandes; e do Comissário do Município de Amarante para as Comemorações
do Centenário de Agustina Bessa-Luís, Paulo
Rangel.
Ao longo de um ano, o programa das comemorações do Centenário de Agustina Bessa-Luís vai ter exposições, colóquios, trabalhos com escolas e trabalho científico.
A Câmara de Amarante lidera o consórcio
composto pelos Municípios de Baião, Esposende, Peso da Régua, Porto, Póvoa de Varzim
e Vila do Conde, a UTAD e as universidades
do Porto e do Minho, a Fundação de Serralves,
a RTP, a Direção Regional de Cultura do Norte
e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

VILA MEÃ

JOSÉ GARDEAZABAL NO ENCERRAMENTO
DO CICLO “ENCONTROS COM AUTORES” EM VILA MEÃ
Coube ao escritor José Gardeazabal encerrar
mais uma edição do Ciclo “Encontros com Autores” em Vila Meã, promovido, no âmbito da
programação cultural, pela Junta de Freguesia
de Vila Meã.
O autor veio a Vila Meã para apresentar os
livros “Quarentena - Uma História de Amor” e
“Penélope Está de Partida”, numa sessão que
decorreu na Biblioteca Municipal de Amarante
– Polo de Vila Meã.
No mesmo dia, ao fim da manhã, a professora e escritora Cidália Fernandes fez a apresentação do livro “Era uma vez o Azul”.
A autora, professora de carreira e diretora
do Jornal de Vila Meã, vilameanense do coração, foi a personalidade que iniciou mais um
dia cultural em Vila Meã, trazendo ao público a
história onde Perséfone convoca todos os animais da terra, do mar e do ar para um encontro
urgente.
Note-se que na edição deste ano passaram
pelo “Encontros com Autores”, em Vila Meã,
com uma regularidade mensal, vários escritores premiados e reconhecidos dentro e fora de
Portugal, nomeadamente Mário Cláudio, Gon-

çalo M. Tavares, Afonso Cruz, André Letria,
Nuno Júdice, Francisco José Viegas, João Tordo.
Recorde-se que tudo começou a 27 de
novembro 2021 com a apresentação da Obra
Completa da escritora amarantina Maria Eulália de Macedo, “O Meu Chão é de Vertigem”,
editada pela editora Officium Lectionis.
Na conclusão deste ciclo à volta da literatura fica um sentimento de satisfação, como o revelam os responsáveis pela programação desta
iniciativa cultural: “chegamos assim ao fim de
três ciclos que valorizou os livros, os autores e

as palavras, alimentando a imaginação, a criatividade e a reflexão. Foi um belo caminho que
nos faz concluir necessário e importante para
a comunidade. Leitores de Amarante e de vários concelhos limítrofe e outros de distâncias
maiores visitaram Vila Meã com um único
motivo: a literatura e a sua expressão nas mais
diversas áreas criativas”.
O objetivo com este diversificado programa cultural, realçam, prendeu-se com “olhar
para a comunidade, chamar a comunidade
a essas dinâmicas, ao encontro do Livro, em

todas as suas ramificações e possibilidades de
expressão, incluindo, capacitando, criando, na
pluralidade e na diversidade”.
Para o presidente da Junta de Vila Meã,
Lino Macedo, este conjunto de iniciativas vem
reforçar a importância da literatura e das palavras, potenciando novos hábitos através de
uma abrangente programação cultural.
“Entendemos que era importante dar outra
vertente à cultura em Vila Meã e ao mesmo
tempo dinamizar o nosso pólo da Biblioteca
Municipal, um importante espaço que temos e
precisamos de potenciar na sua atividade para
a comunidade vilameanense”, considera Lino
Macedo.
“Entendemos que esta é uma aposta ganha
na valorização da escrita, conhecimento dos
autores, promotora da literatura, hábitos de
leitura e dinamização de um espaço cultural
nobre em terra de escritores que devemos potenciar na capacitação do território”, realça.
Note-se que está prevista ainda a inauguração da exposição de ilustração da artista
amarantina Catarina Pinto, no dia 6 de agosto,
que fechará o ciclo ‘exposições’.
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PRAIA FLUVIAL DO RIO
ODRES PREPARADA
PARA O VERÃO

A praia fluvial do rio Odres, em Vila Meã, já se
encontra apta para a época balnear, assumindo-se como um local privilegiado de lazer durante estes meses de verão.
Este espaço de lazer, dotado de uma praia
fluvial, bem localizado, torna-se bastante procurado nos meses de verão, proporcionando
aos veraneantes um espaço bastante agradável.
O café/bar com esplanada funcionará normalmente, mantendo-se a cargo do Grupo
Folclórico de Santa Cruz, que, para além da exploração do bar, se ocupará, durante os meses
de verão, da manutenção e limpeza do espaço.
A praia fluvial do Odres é um espaço que
tem merecido ao longo dos tempos a preocupação e a intervenção da Junta de Freguesia,
uma vez que “para além de ser um espaço de
banhos é também um local onde se realizam
diversas atividades lúdicas e culturais”, observa Lino Macedo, presidente da Junta de Vila
Meã.
Ao longo dos próximos meses, como é habitual, realizar-se-ão algumas atividades culturais e lúdicas, promovidas por associações
locais e apoiadas pela Junta de Freguesia. Esta
dinâmica confere ao Parque do rio Odres uma
envolvência própria da época, potenciando um
espaço de lazer bastante apreciado e frequentado pelas pessoas da região.
Recorde-se que a Junta de Vila Meã procedeu, recentemente, a trabalhos de limpeza do
rio e de todo o espaço envolvente.

junho 2022
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LOJAS DE VILA MEÃ PARTICIPAM EM VÍDEO
CAMPANHA DE TURISMO PARA O VERÃO
O Município de Amarante, através da Amarante Tourism, apresentou a terceira coleção
da campanha de Turismo de Amarante, para
o verão de 2022, no Ciao Tílias, com o Rio Tâmega de cenário.
O vídeo promocional conta com a participação de seis lojas do comércio local de Vila
Meã, que disponibilizaram os seus produtos
para ilustração da nova história no âmbito da
campanha de Turismo de Amarante. Entre as
lojas de Vila Meã que disponibilizaram produtos para a produção do vídeo promocional
das potencialidades turísticas do nosso território estão a Vilameanense-Ótica, Babbustore, Enigma-Casa Sérgio, Loja Avó Mila-Maria
Emília Silva Carneiro, Loja dos 300 e Papelaria 100 letras.
Sob o tema “Reflexos da Paisagem”, as
propostas são variadas e têm as famílias e os
novos visitantes como público alvo. Sete no- nhecer a fauna e flora da montanha. Conhecer
vas formas de ver e visitar Amarante onde, à um Viveiro das Trutas e perceber a sua funsemelhança das duas campanhas anteriores, ção, praticar desporto ou percorrer os Trilhos
se destaca o melhor que o concelho tem para PR6 e Marão tem Sangue Azul, são muitas as
oferecer de forma a ir ao encontro dos desejos opções para disfrutar da natureza.
e expectativas dos visitantes, surpreendendo
Para quem prefere escorregas de aventucom originalidade.
ra e adrenalina com vista para o rio Tâmega
Em “Rios de Emoções” são as águas dos sugere-se a experiência “Diversão aquática e
rios que cruzam Amarante que protagonizam multicor” no Parque Aquático de Amarante,
a experiência que propõe a prática de despor- o maior parque aquático de montanha da Petos aquáticos (paddle, snorkling) ou desco- nínsula Ibérica.
brindo as aldeias que cercam os rios Tâmega,
“Natureza que voa” convida a conhecer as
Olo, Carneiro, Marão, Odres, Ovelha e Ribeira espécies únicas na região, olhar para cima e
de Santa Natália.
encontrar as aves no Trilho dos Castanheiros.
Em “Arte que se sente” as atenções viram- A presença de algumas aves é um excelente
-se para o Museu Municipal Amadeo de Sou- indicador de conservação natural
za-Cardoso e operadores turísticos, que dinaPode também conhecer a “Natureza sobre
mizam workshops e visitas que permitem que rodas”, aliar o desporto ao lazer e descobrir
os visitantes sejam mais do que espectadores trilhos e percursos que o convidam a várias
no seu contacto com a arte local.
experiencias e atividades.
Pode também “Aprender o Marão” e coNos “Alojamentos que se vivem” dá-se a

conhecer os alojamentos locais com características únicas que vão desde um quarto com
jacuzzi a um parque de campismo com bungalows de madeira junto ao rio.
Tendo como slogan a frase de Agustina Bessa-Luís, “O amor é invisível no habitual”, esta
campanha foi produzida pela InvestAmarante e a Light And Color – Media Solutions, com
realização do amarantino Luís Freitas Carvalho. Contou ainda com a colaboração do comércio local e dos agentes turísticos da região.
Recorde-se que “Reflexos da Paisagem”
sucede às campanhas “Brumas do Tâmega”,
lançada em janeiro, e “Quimera”, divulgada
em julho de 2021, as duas primeiras coleções
da Amarante Tourism criadas com o intuito
de posicionar a região como destino seguro,
que sabe bem receber.
Vídeo da campanha: https://youtu.be/
sfRiMC_2WHU

VILA MEÃ

FESTA POPULAR EM ATAÍDE PARA CELEBRAR O S. PEDRO
Estes dias já mexem em Ataíde, Vila Meã, com
o regresso agitado e bem animado das tradicionais festividades populares em honra do
santo padroeiro.
As festas de S. Pedro regressam em grande ao convívio popular no largo da feira, com
a dinamização de vários dias de festividade,
que se estendem de 28 de junho a 3 de julho
2022.
O início das festividades fica marcado
com a inauguração da tradicional cascata de
S. Pedro à noite, no arraial das festas. Destaque ainda para o dia 29 de junho, dia litúrgico
de S. Pedro, marcado pela celebração da eucaristia, às 21h, na igreja paroquial, seguido da
atuação do Grupo de Cavaquinhos de Ataíde
- Vila Meã.
O fim de semana promete muita festa e
folia. Na sexta-feira, dia 1 de julho, a noite da
festa começa com a atuação, às 22h, do Marco Teixeira, às 23h sobe ao palco o Flávio Gil,
com paragem para a sessão de fogo de artifício por volta das 0h00 e continuação do espetáculo com a atuação de Flávio Gil. A noite
encerra por volta das 2h00 com a atuação do
DJ John Dias.
No sábado, dia 2 de julho, o destaque da

Corte de Trânsito para a
No domingo, dia 3 de julho, a partir das 15h,
está prevista a saída da Capela Nossa Senhora
realização das festas
da Natividade (Capela de Pinheiro) da Fanfarra Associação Recreativa e Cultural Paços Os serviços da Divisão de Conservação do
Gaiolo, que virá em desfile até à igreja pa- Território da Câmara de Amarante informam
roquial de Ataíde. Às 17h celebra-se a Missa que, por despacho do presidente da Câmara
Solene na igreja paroquial de Ataíde seguida, Municipal de 21 de junho de 2022, foi autoripelas 18h, da majestosa procissão em honra S. zado o corte e condicionamento de trânsito de
Pedro com andores e figuras alegóricas.
algumas vias municipais, para realização das
Para a noite está reservada, às 21h, a atua- Festas de S. Pedro de Ataíde, de 28 de junho e
ção de Lea Costa. Às 21h30 saída junto salão 4 de julho de 2022, na freguesia de Vila Meã.
paroquial da Escola Samba Juventude Vareira
Assim, não haverá circulação de trânsito
de Ovar em desfile até ao palco onde fará a sua no Largo da Feira de Vila Meã, entre a Rua da
atuação. Às 22h atuação do humorista João Portelada e a Rua da Feira, das 8:00h do dia 28
Dantas e às 23h sobe ao palco a jovem artista de junho até às 12:00h do dia 4 de julho. Na
Ana Isabel. O encerramento das festas acon- Rua Prof. Luís Mendes Araújo e a Rua da Feitecerá por volta das 0h00 com uma apoteótica ra haverá também corte/condicionamento de
trânsito, entre os dias 28 de junho e 4 de julho
noite está reservado para o grande espetáculo sessão de fogo de artifício.
“A comissão de festas agradece a toda a de 2022, das 20:00h às 01.00h do dia seguinte.
protagonizado por Ruth Marlene, porque “Tu
Para a realização da procissão em honra
queres é festa” e outros êxitos bem conhe- população vilameanense, assim como a todas
cidos. A longa noite de festa começa com a as pessoas que, mesmo não sendo da nossa de S. Pedro, no domingo, dia 3 de julho, proatuação, às 22h, da Banda Paulo Torres, se- terra, contribuíram com o seu donativo para ceder-se-á ao corte de trânsito, das 18:00h às
gue-se uma grande sessão de fogo de artifício, o peditório das festas. Foi muito gratificante 19:00h, com saída da Igreja, passando pela
às 0h00, e às 0h15 sobe ao palco a excêntrica para esta comissão ver a alegria e o entusias- Rua da Igreja, Avenida Nova, Rua Prof. Luís
Ruth Marlene. Para o prolongamento aguar- mo das pessoas que nos receberam. A todos, o Mendes Araújo, Rua da Feira, Rua da Igreja,
da-se, ainda, a atuação, às 2h00, do DJ One nosso muito obrigado e bem-hajam”, realçam terminando na Igreja.
os responsáveis da comissão festas.
Martins.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PROPORCIONA

JUNTA DE VILA CAIZ DINAMIZA OCUPAÇÃO DE

COLÓNIA DE FÉRIAS DE VERÃO EM VILA MEÃ

TEMPOS LIVRES DURANTE FÉRIAS ESCOLARES

A Associação de Pais e Amigos da Escola de
Real (APAER), em parceria com a Gerestudo,
irá realizar uma colónia de Férias de Verão, de
4 a 29 de julho, na EB1 Santa Comba em Vila
Meã.
O objetivo da colónia de férias é proporcionar iniciativas exclusivamente destinadas
a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 15 anos, proporcionar-lhes
um programa organizado de carácter educativo, cultural, desportivo ou meramente recreativo.
Ao longo dos vários dias haverá diversas
atividades para mobilização ativa e envolvida
das crianças e adolescentes na dinamização
da colónia de férias, que pretende ser um espaço de entretimento e ocupação valorativa
no desenvolvimento de iniciativas recreativas,
culturais, artísticas, desportivas e lúdicas.
Neste contexto é de realçar o papel fulcral
que a Associação de Pais ocupa, pois possibilita às famílias a oportunidade dos seus educandos frequentarem uma colónia de férias
de qualidade no que diz respeito à aprendizagem e diversão.
A Colónia de Férias vai decorrer durante
o mês de julho, no período compreendido entre os dias 4 a 29, com um horário alargado de
funcionamento das 7h30 às 18h30 horas.
Estão programadas, à quinta-feira, saídas para atividades exteriores na RTA Parque Aquático de Amarante, Magikland, em
Penafiel, Parque Aquático de Fafe e Museu da
Fábrica do Chocolate, em Viana do Castelo.
Entre as várias atividades programadas
para a Colónia de Férias, incluiem-se atividades na natureza, cartaz de comportamento de
separação correta lixo, ateliê ciência divertida,

A Junta de Freguesia de Vila Caiz vai dinamizar um conjunto de atividades para proporcionar a ocupação tempos livres durante este
período alargado de férias escolares.
A iniciativa, que decorrerá de 4 a 29 de julho, na EB1 da Igreja, em Vila Caiz, conta com
a colaboração da Academia Gerestudo e destina-se a crianças com idades compreendidas
entre os 3 e os 12 anos.
Ao longo da Colónia de Férias de verão
desenvolver-se-ão inúmeras atividades recreativas, artísticas, desportivas e lúdicas
potenciando o entretenimento e envolvimento de todas as crianças. Piscina, aquaparque,
visitas de estudo, dança, jogos tradicionais,
culinária, trabalhos manuais, insuflável, karaoke, parque e piquenique são algumas das
atividades previstas.
O programa contempla ainda, em parceria com a Colónia de Férias de Vila Meã, igualworkshop culinária, jogos tradicionais, pintu- mente dinamizado pela Gerestudo, algumas
ra, expressão plástica, jogos sem fronteiras, saídas para atividades exteriores na RTA Parque Aquático de Amarante, Magikland, em
dança, jogos sem fronteiras, entre outros.
Para se inscrever, contacte: 916427040 e Penafiel, Parque Aquático de Fafe e Museu da
Fábrica do Chocolate, em Viana do Castelo.
915589816.
Destaque-se ainda, no dia 9 de julho,
A dinamização da Colónia de Férias é assegurada pela Gerestudo, uma Academia de workshop culinária Mini Chefs seguido de piEstudo e Formação para Adultos, criada em quenique, no dia 10 de julho, workshop Make2006, em Vila Meã e Vila Caiz. Apresenta-se up seguido de fashion week, no dia 11 julho,
como um espaço educativo com serviços de piscina Livração seguido de torneio PC Gaeducação que se distinguem do modelo co- mes, no dia 12 de julho, Parque Aquático de
mum de centros de explicações, sendo já uma Amarante, e por fim, a 13 de julho, workshop
referência que se encontra bem presente na Make-up seguido da atividade “A minha árvore de amigos”.
nossa região.
Note-se que esta iniciativa conta também
com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Meã
e da Câmara Municipal de Amarante.

Para se inscrever, os contactos são: 916427040
e 255739611.
Para a Junta de Freguesia de Vila Caiz
a realização desta colónia de férias na EB1
da Igreja permite, ao longo do mês de julho,
manter entretidas e motivadas as crianças da
freguesia com a realização de diversas atividades, contribuindo para a dinamização ativa
dos seus tempos livres e libertando os pais da
preocupação em manter os filhos ocupados
em segurança.
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AE DE VILA MEÃ POTENCIA EMPREENDEDORISMO
FEMININO EM AÇÃO DE FORMAÇÃO
“Devemos trabalhar a autoconfiança, estimular para a criação, desenvolver a criatividade e
potenciar a inovação, capaz de criar algo novo
que fortaleça a vontade de crescer sem medos e
sem bloqueios”, realçou Sara Lopes, formadora AE de Vila Meã, num workshop sobre empreendedorismo feminino.
“Seja empreendedor e saiba como criar o
seu próprio negócio” foi o mote da ação desenvolvida por Sara Lopes, formadora AE Vila Meã
do projeto formação modular (Projeto POISE-01-3524-FSE-003180-Formação Modular de
Ativos), no encontro que reuniu cerca de duas
dezenas de mulheres num fim de semana à
volta da costura em Amarante.
Saber como desenvolver uma ideia de negócio, passar do desenho da ideia no papel à
estruturação do negócio, da ação e intervenção na implementação, os passos a cumprir
para que o projetado se possa concretizar, o
quebrar de receios, a coragem de avançar na
capacidade empreendedora que aportamos na
execução do negócio, foram alguns dos aspetos abordados.

Na sua intervenção, Sara Lopes começou por
realçar a importância da comunicação de uma
empreendedora. “Saber como deve comunicar
e qual é a comunicação interna que ela deve ter
baseado nas suas crenças limitadoras e facili-

tadoras, condiciona de forma direta os resulta- tinuamente a sua autoconfiança, o autoconhedos”, ressalvou.
cimento e a autorresponsabilidade.
“São vários os fatores que podem influen“O primeiro passo é olhar para dentro, paciar a criação de um negócio próprio, mas são rar e pensar sobre as nossas capacidades, o que
sobretudo os bloqueios e os medos que a pes- queremos e o que merecemos. Às vezes, as
soa tem em falhar e arriscar que mais condicio- pessoas não são confiantes, porque acreditam
nam”, comentou, considerando determinante que não merecem ser empresárias”, referiu,
a orientação que se possa ter na decisão e fase reforçando a importância de potenciar a conde implementação do negócio.
fiança pessoal e profissional.
O acompanhamento e o aconselhamento
O workshop sobre o empreendedorismo
adequados são importantes para que o novo no feminino, orientado pela formadora Sara
empreendedor possa avançar para o plano Lopes, foi dinamizado no âmbito de um fimde ação, considerando os intervenientes, as -de-semana à volta da costura, promovido
parcerias, a proposta de valor, o propósito da pela MB Decor e a Associação Empresarial de
empresa, a análise da segmentação e do públi- Vila Meã, em Amarante.
co-alvo. Quanto ao investimento e à possibili“Desafio Costura: venha fazer a sua peça
dade de apoio ao financiamento dos projetos de roupa” proporcionou uma imersão de dois
também foram apresentadas algumas medi- dias na abrangência desta prática de transfordas, plataformas e entidades onde é possível mação têxtil, que contou com a participação
submeter projetos para comparticipação de entusiasta de cerca duas dezenas de mulheres,
fundos comunitários na implementação estru- formandas dos cursos modulares costura proturada do novo negócio.
movidos pela AE Vila Meã e MB Decor, provePara estimular o empreendedorismo, Sara nientes de diversas localidades de norte a sul
Lopes acentuou que é essencial trabalhar con- de Portugal.
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INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA PROFESSORES
VOLUNTÁRIOS NA
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AGRIVAL REGRESSA
COM CARTAZ MUSICAL DIVERSIFICADO

UNIVERSIDADE SÉNIOR

Foi apresentado esta semana o cartaz musical
da 41ª edição da Agrival, em Penafiel, certame que decorre este ano de 19 a 28 de agosto.
Depois de dois anos de interrupção, devido à Pandemia Covid-19, a maior feira agrícola do Norte de Portugal apresenta um cartaz
musical diversificado com artistas de renome
A Universidade Sénior de Amarante abriu as nacional e com várias novidades.
O palco principal da Agrival recebe no
inscrições para professores, em regime de voluntariado, para o ano letivo 2022/2023. As primeiro dia (19) a atuação de QUIM ROSCAS
áreas de interesse são variadas, desde a música & ZECA ESTACIONÂNCIO. Dia 20 com DAà pintura, do desporto às línguas, de história à VID CARREIRA e 21 BLAYA. No dia seguinte,
22, é a vez de subir ao palco ZÉ AMARO. Por
informática.
Se tem algo para ensinar e partilhar, com sua vez, PROFJAM, atua no dia 23. Já FERbase na sua experiência profissional e/ou de NANDO DANIEL regressa à Agrival no dia
vida, é bem-vindo na Universidade Sénior. Os 24 e a estreia de SYRO está marcada para dia
interessados podem inscrever-se por e-mail 25. CAROLINA DESLANDES atua no dia 26 e
(universidadesenior@cm-amarante.pt), por DIOGO PIÇARRA dia 27.
Das novidades para a 41ª edição destaque
telefone (917832337) ou presencialmente na
Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social para a introdução de bilhetes digitais, que
da Câmara Municipal de Amarante, situada podem ser adquiridos no site oficial da Agrina Casa da Portela, Rua Dr. Miguel Pinto Mar- val em www.agrivalpenafiel.pt, assim como
tins n.º 35, ou no Edifício dos Antigos Paços do a estreia da região dos Açores na Mostra de
Concelho de Santa Cruz de Ribatâmega, Largo Gastronomia Nacional e ainda a implementação de um dia dedicado à Comunidade InCarlos Freitas, em Vila Meã.
A Univerdidade Sénior de Amarante fun- termunicipal do Tâmega e Sousa, no dia 27 de
ciona em dois polos, Amarante e Vila Meã. O agosto.
ano letivo começa em outubro e termina em
junho, com interrupções no Natal, Carnaval e
na Páscoa.

S O C I E DA D E

As famílias numerosas (com três ou mais filhos), os bombeiros voluntários e os idosos
das IPSS´s do concelho de Penafiel terão entrada gratuita na Agrival.
Depois de 15 anos sem alteração no preço
dos bilhetes, e devido à inflação e ao aumento
do IVA, de 6% para 23%, o ingresso terá agora
um custo de 5 euros, mantendo, mesmo assim, a Agrival com o ingresso mais barato, em
certames do género, no País.
Esta feira agrícola acolhe, num espaço
superior a 25.000 m2, expositores ligados
à agricultura e ao gado, mas também a inúmeras áreas de negócio como maquinaria,
agroindústria, setor automóvel, imobiliária,
gastronomia, novas tecnologias, artesanato,
serviços, entre outros.
Durante os 10 dias, a Agrival é visitada
por milhares de pessoas, que, para além da
vertente expositiva, têm ainda à disposição
a Mostra de Gastronomia Nacional, assim
como uma forte componente cultural e musical, provas de degustação do vinho verde e
concursos de produtos tradicionais, como o
da cebola, melão casca de carvalho, broa de
milho, entre outros.

S O C I E DA D E

DOURO E TÂMEGA É A NOVA DESIGNAÇÃO PRÉMIOS UVVA ENTREGUES
DA ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS
AOS MELHORES VINHOS VERDES

Foi aprovada, em Assembleia Intermunicipal,
a mudança de nome da Associação de Municípios do Baixo Tâmega para Douro e Tâmega.
A nova designação identifica de forma
mais fiel a abrangência territorial desta associação de municípios, que engloba os concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto,
Marco de Canaveses e Resende.
Esta mudança de designação é acompanhada por uma alteração da identidade visual
da organização que se pretende que passe a
refletir os rios, as serras, as tradições, a natureza, o património e também o vinho – produto endógeno de excelência de todos os
municípios que compõem esta associação de
municípios. O novo logótipo, posto de maneira simplista, é uma onda de montanhas que
identifica em si a ondulação dos rios e reflete com clareza a orografia do território que

abrange os cinco municípios associados.
“Estas alterações pretendem traduzir de
forma mais fiel à missão e valores desta associação, bem como a sua geografia, que é
hoje distinta e mais abrangente daquela que
era na sua fundação no ano 2000. A marca de
um território - neste caso de uma associação
de municípios -, é uma ferramenta de promoção para criar uma imagem única e distinta,
capaz de posicionar e comunicar os atributos
e potencialidades dos nossos concelhos, e de
funcionar como fator de união. É isso que procuramos com as alterações propostas e hoje
aprovadas”, explica Cristina Vieira, Presidente do Conselho Diretivo.
Atualmente a Associação de Município do
Douro e Tâmega tem uma área de abrangência de 982,22 km2 e 160 mil habitantes.

No segundo dia da 5.ª edição do UVVA – Uni- laboratório da CVRVV – Comissão de Vitiverso do Vinho Verde Amarante foram entre- cultura da Região dos Vinhos Verdes; Nuno
gues, pela primeira vez, os Prémios UVVA. O Guedes Vaz Pires, diretor Revista de Vinhos;
título de Melhor Vinho de Amarante – Pré- Marc Barros, editor Revista de Vinhos; Luis
mio António Lago Cerqueira foi para Quinta Costa, jornalista e provador Revista de Vida Calçada Vinhas Velhas 2017, vinho que nhos; e José João Santos, jornalista e provador
também recebeu o Prémio Excelência UVVA, Revista de Vinhos.
ex aequo com Sem Igual Ramadas Wood 2018.
O UVVA reuniu, nos Claustros do ConA distinção de Melhor Vinho UVVA foi vento de São Gonçalo, 39 produtores de Viigualmente para o Quinta da Calçada Vinhas nho Verde, mas também gastronomia regioVelhas 2017; o Melhor Vinho Espumante nal e animação.
UVVA foi entregue a Sem Igual Espumante
Uma edição especial, de homenagem a
Bruto Natural 2016; o Melhor Vinho Branco António Lago Cerqueira – percursor na proUVVA o Quinta da Calçada Vinhas Velhas moção dos vinhos de Amarante, fundador das
2017; o Melhor Vinho Rosé UVVA o Barrete caves da Calçada e o primeiro a exportar Vi2021; e o melhor Melhor Vinho Tinto UVVA o nho Verde.
Quinta da Lixa Reserva Tinto 2016.
Promovido pelo Município de Amarante,
A prova cega de 92 amostras de espu- através da InvestAmarnate, o UVVA é orgamantes, brancos, rosés e tintos da região dos nizado pela Essência do Vinho e tem como
Vinhos Verdes, realizou-se dia 17 de junho, parceiros a Associação de Turismo do Porto
no espaço Dolmen. A equipa de provadores e Norte, a Dolmen – Desenvolvimento Local e
foi composta por Patrícia Porto, responsável Regional, e o Círculo António Lago Cerqueira.
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BUSINESS DELIVERY CENTER COM CAPACIDADE
PARA 100 POSTOS DE TRABALHO EM AMARANTE
A Minsait, uma empresa do grupo Indra – líder em Transformação Digital e Tecnologias
da Informação – inaugurou, no início do mês
de junho, um Business Delivery Center em
Amarante. O novo polo fica localizado no centro da cidade de Amarante e tem capacidade
para 100 colaboradores em trabalho presencial, mas a empresa, que adotou um modelo
de trabalho híbrido, pretende aumentar esta
equipa a médio prazo.
O novo Business Delivery Center da Min- tos de BPO (Business Process Outsourcing) e dade para atrair e fixar muitos dos jovens de
sait será um centro de produção avançada, cibersegurança, funcionando como um polo Amarante e da região que, no ensino supeque se somará aos vários que a empresa tem complementar à atividade de segurança hí- rior, perseguem o sonho de trabalhar no setor
tecnológico, mas que muitas vezes não têm
espalhados pelo Mundo, no qual a Minsait brida, da empresa, localizada em Espanha.
concentrará as suas capacidades técnicas e
O objetivo da Minsait é duplicar a sua a possibilidade de se fixar no seu território”.
de desenvolvimento de software, que são a equipa a médio prazo no concelho de Ama- Fruto do trabalho desenvolvido pela InvestAbase das soluções tecnológicas end-to-end, e rante, considerada a região mais jovem do marante, nomeadamente pelo cluster tecnoserviços que oferece aos seus clientes. Será o país, com o objetivo duplo de captar e reter lógico Amarante Tech Hub que tem vindo a
novo marco tecnológico da empresa no norte talento em uma área onde muitos preferem desenvolver e criação projetos específicos de
de Portugal e conta com o apoio da Agência oportunidades tecnológicas geograficamente atração de empresas e talento.
As novas e modernas instalações estão
para o Investimento e Comércio Externo de afastadas dos grandes centros urbanos.
Portugal (AICEP) e de várias instituições do
A cerimónia de inauguração contou com a equipadas com um sistema de autogestão
ensino.
presença do presidente da Câmara Municipal da iluminação dos espaços em função da sua
Este projeto surge no âmbito de um acor- de Amarante, José Luís Gaspar, da Secretária ocupação, e refletem a preocupação da emdo de parceria assinado entre o Município de de Estado do Desenvolvimento Regional, Isa- presa com a sustentabilidade do planeta, conAmarante, através da InvestAmarante, e a bel Ferreira, do CEO da Minsait em Portugal, tribuindo para os objetivos definidos pela InMinsait para a criação de um Business Deli- Vicente Huertas, e de representantes de vá- dra para a redução das emissões relacionadas
very Center na cidade e vem reforçar o tecido rias instituições de ensino, clientes e parcei- com a energia em 50% até 2030 e zero emissões relacionadas com a energia até 2040.
empresarial de Amarante, oferecendo novas ros da Minsait.
Com vários projetos previstos a desenvoloportunidades de emprego qualificado e imVicente Huertas, CEO da Minsait em Porpulsionando a cidade como um importante tugal afirma que este novo Business Delivery ver neste novo polo, a Minsait incentiva a sua
polo de desenvolvimento de tecnologias da Center pretende “reforçar a nossa presença no equipa de colaboradores a inovar e a deseninformação. O novo Business Delivery Center interior e no norte de Portugal, assim como volver competências através de programas de
irá criar, numa fase inicial, cerca de 100 pos- apoiar o nosso modelo de delivery global den- inovação e de formação. Exemplo desta apostos de trabalho qualificado, de diferentes per- tro do grupo, reforçando capacidades dentro ta é o programa Innovators, uma iniciativa de
fis técnicos e níveis de senioridade e dedicará do modelo de clusters tecnológicos que tra- intraempreendedorismo, que vai na sua sexta
aproximadamente 80% da sua capacidade, a balham para o cliente português ou interna- edição e através do qual já foram apresentadas cerca de duas mil e quinhentas novas
projetos de desenvolvimento de software, cional”.
dentro dos clusters tecnológicos globais da Por sua vez, o presidente da Câmara Munici- ideias, nas quais é estimulada a inovação na
companhia. Além disso, está previsto que a pal de Amarante, José Luís Gaspar, refere que oferta da transformação digital aos clientes,
curto-prazo o novo polo se dedique a proje- este projeto é “mais uma enorme oportuni- aliada à sustentabilidade.

A adoção de uma estratégia de transformação
digital tem influência na vantagem competitiva das empresas, reconhece a maioria de empresários (62,7%) inquiridos no âmbito de um
estudo da Yunit Consulting.
As conclusões são do Barómetro Heróis
PME, realizado para apurar o sentimento das
PME portuguesas face à recuperação e para
um futuro próximo. Mais de metade das empresas revela que acelerou a digitalização com
a pandemia e uma percentagem idêntica acredita que os próximos três anos serão de crescimento.
Os tempos de pandemia aceleraram a
transformação digital das pequenas e médias
empresas, reconhecem 50,7% dos seus gestores num estudo que auscultou 217 empresas de
norte a sul do país. A maioria das PME (62,7%)
reconhece já hoje que a adoção de uma estratégia de transformação digital tem influência na
vantagem competitiva da sua empresa.
Para 94,5% dos inquiridos no estudo da
Yunit, estabelecer parcerias de negócio é também hoje crucial, enquanto que para 69,6% a
sustentabilidade passou a assumir-se como
um tema importante depois da pandemia. A
crise da covid-19 também levou para um lugar
mais central nas agendas dos gestores as preocupações com a avaliação e gestão de riscos,
S O C I E DA D E
que cresceram 26,8%.
Os gestores auscultados nesta pesquisa
elegem a organização e melhoria de procedimentos, a eficiência produtiva e o desenvolvimento de novos produtos/processos como as
áreas onde têm mais margem de melhoria, no
desempenho das suas empresas.
Note-se que, a Yunit Consulting, autora
do estudo, é uma consultora portuguesa espe- A empresa FAL - Fundição do Alto da Lixa,
cializada em investimento e capitalização das com instalações fabris em Freixo de Cima,
empresas.
Amarante, participou, uma vez mais, na Hannover Messe, uma importante feira empresarial que serve de farol à indústria alemã e que
é cada vez mais uma referência para o sector
industrial.
Na edição deste ano apresentou Portugal como o seu país parceiro, exponenciando
Portugal Makes Sense como mote da presença de Portugal como País-Parceiro na 75ª edição da Hannover Messe.
“Portugal faz sentido para fazer sourcing,
investir, fazer parcerias industriais, criar, inovar, abrir novos horizontes e vencer no mundo empresarial”, assim se mostra a capacidade industrial das empresas nacionais nesta
mostra empresarial na Alemanha, a maior e
mais conceituada feira industrial do mundo.
São 109 as empresas nacionais de setores
diversos que participaram no certame a dizer
ao mundo que “Portugal faz sentido”, o lema
que envolveu a participação lusa. O lugar de
destaque de Portugal nesta importante re-

FAL EM DESTAQUE NA CONCEITUADA
FEIRA INDUSTRIAL NA ALEMANHA

união mundial da indústria foi considerado mento para lembrar que o nosso país tem uma
pelo primeiro-ministro português como “o “localização extraordinária para quem quer
reconhecimento de um caminho virtuoso produzir para o resto do mundo”, procurando
percorrido pela nossa indústria” e António atrair investimento estrangeiro.
Costa disse acreditar que este momento “vai
Note-se que a FAL tem tido uma presença
fazer alavancar as exportações” das nossas regular na Hannover Messe desde o final dos
empresas. O governante aproveitou o mo- anos 90.
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TURMAS ENTRE AS VENCEDORAS
DE CONCURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O Concurso Final do projeto “No Poupar está
o Ganho” contou com duas turmas de Amarante entre os vencedores a nível nacional:
a turma 3.º K da Escola Básica de Freixo de
Cima conquistou o 3.º lugar do 1.º ciclo e o
6.º B do Colégio de S. Gonçalo em Amarante
alcançou a mesma distinção no 2.º ciclo. Uma
outra turma recebeu ainda o Prémio do Público, após votação nas redes sociais.
O júri do Concurso selecionou duas turmas de Amarante para o pódio nacional da
competição, pela qualidade e originalidade
dos trabalhos apresentados. “O Poupas”, um
livro digital para aprender a poupar, foi o
projeto que valeu ao 3.º K da Escola Básica de
Freixo de Cima o 3.º lugar entre todas as turmas do 1.º ciclo que integraram o Concurso. Já
o 6.º B do Colégio de São Gonçalo uniu educação financeira, programação e robótica para
criar o jogo “Acerta e Avança”, que lhe valeu o
3.º lugar do 2.º ciclo.
Também do Colégio de São Gonçalo, o
6.º A, que realizou uma campanha de sensibilização ligada à economia circular, recebeu
um dos Prémios Especiais do Concurso. Por
ter recolhido um maior número de “gostos”
numa votação realizada no Facebook do “No
Poupar Está o Ganho”, o trabalho destes alunos foi o vencedor do Prémio do Público.
O Concurso Final da 12.ª edição do “No
Poupar Está o Ganho” foi aberto aos quase 14
mil alunos que integram o projeto e que, em
turma, puderam apresentar trabalhos com temáticas ligadas à literacia financeira, como a
poupança, os seguros ou a economia circular.
O Concurso Final assinala, para o “No
Poupar Está o Ganho”, o término do ano letivo,
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UNIVERSIDADE
JÚNIOR DA U.PORTO
RECEBE 19 ALUNOS
DE AMARANTE

durante o qual este projeto foi implementado,
em Amarante, através de uma parceria com
a Câmara Municipal. Os conteúdos e atividades propostos pelo projeto levaram os alunos
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Com base no aproveitamento e mérito escolar, 19 alunos dos agrupamentos escolares e
escolas não agrupadas do ensino público e privado de Amarante vão frequentar, de 18 a 22
de julho, a 16.ª edição da Universidade Júnior
no âmbito do protocolo de colaboração entre o
a adquirir conhecimentos e competências na Município e a Universidade do Porto.
Um programa único a nível nacional, pela
área da literacia financeira, contribuindo para
a sua formação enquanto futuros consumido- sua diversidade temática e dimensão, dirigido
aos alunos do 5.º aos 11.º anos, com que o Mures mais informados e responsáveis.
nicípio de Amarante colabora desde 2012. Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, 12 alunos do 9.º ano e sete do 11.º ano vão
representar o concelho na Universidade Júnior
e participar em diversas atividades e projetos
de investigação em áreas tão diversificadas
como as ciências, as tecnologias, as humanidades, as artes ou o desporto. O Município assegura o pagamento da propina e o transporte
destes 19 alunos.
Esta oportunidade para conhecer as 14 faculdades da U.Porto, a escola de negócios Porto Business School e várias unidades de investigação está aberta a todos os alunos do 5.º ao
11.º anos. As inscrições decorrem até ao final
de junho em universidadejunior.up.pt.
Aos que, por sua iniciativa, pretendam frequentar a Universidade Júnior será, igualmente, assegurado o transporte até ao limite da
lotação do autocarro. Os interessados devem
preencher a ficha de inscrição e o formulário
para o transporte, disponível em www.cm-amarante.pt, e entregá-lo, juntamente com
o comprovativo de inscrição na Universidade
Júnior, na Divisão de Educação, Juventude e
Desporto, na Casa da Portela, ou enviar para
dejd@cm-amarante.pt.

CIM DO TÂMEGA E SOUSA DEBATEU REALIDADE
DO ENSINO PROFISSIONAL NA REGIÃO
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) promoveu, nos
dias 20 e 27 de junho, o TâmegaSousa Educa
Talks, subordinado ao tema “Ensino profissional: alternativa ou prioridade?”.
As “conversas”, em formato online, com
transmissão no Facebook da CIM do Tâmega
e Sousa, inserem-se na estratégia educativa do
projeto TâmegaSousa Educa [acreditamos em
ti], promovido pela CIM do Tâmega e Sousa em
estreita articulação com os municípios, as escolas e agentes educativos deste território.
Considerando as orientações europeias,
Portugal terá de aumentar para 55% o número
total de alunos a frequentar o ensino profissional. Nesse sentido, torna-se fundamental (re)
direcionar as políticas educativas, os interesses
dos alunos e as necessidades das empresas.
Este debate sobre a realidade do ensino pro- LOG, um think tank da Fundação Belmiro de
fissional na região contou com as intervenções Azevedo direcionado para a área de educação e
de Catarina Martins, diretora da licenciatura que se dedica à investigação. Os debates foram
em turismo do Instituto Politécnico de Bra- moderados por Laura Dinis, Diretora da Escola
gança, Sérgio Afonso, Delegado Regional da Profissional de Agricultura e Desenvolvimento
Direção de Serviços da Região Norte da Dire- Rural do Marco de Canaveses, e Vera Sampaio,
ção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência Diretora da Escola Profissional de Felgueiras.
e Daniel Carvalho, Secretário-Geral do EDU- Dirigidos a pais, encarregados de educação,

alunos, docentes e empresários, o primeiro
Talk abordou as ferramentas de seleção de cursos profissionais, bem como as oportunidades
pós-conclusão do curso profissional, enquanto
no segundo Talk foi analisado o estado da arte
do ensino profissional em Portugal e na Europa
e da absorção destes profissionais pelo mercado de trabalho.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
NA CAPACITAÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS
Os indicadores atestam a preponderância que
a formação dos seus ativos representa nas empresas, essencialmente no valor que geram na
aquisição de conhecimento e que se repercute
em claras vantagens de produtividade, qualificação, inovação e competitividade.
Efetivamente, constatamos que a formação é preponderante no valor que gera na melhoria e eficiência de procedimentos e qualificação dos recursos humanos, contribuindo
para a permanente capacitação de uma organização empresarial e seu desenvolvimento
sustentado.
Desde o início que a Associação Empresarial de Vila Meã aposta claramente na formação e defende os benefícios que as empresas
aportam na permanente qualificação dos
seus recursos humanos.
É por isso que um dos principais eixos
estratégicos e investimento constante da AE
Vila Meã se prende com a disponibilização de
inúmeras ofertas formativas para ativos e desempregados em áreas relevantes e ajustadas
aquelas que são as necessidades do mercado
trabalho com foco na valorização do desempenho nas e das empresas.
Sabemos o quanto importa a formação,
o fator preponderante que assume na gestão
das nossas empresas devido à sua capacidade
transformadora e valorativa no desenvolvimento equilibrado dos processos de produção,
PUB

Sabia que os ganhos de produtividade nas empresas que
apostam em formação podem chegar aos 5%?

organização, competitividade e internacionalização. Não restam dúvidas de que o investimento da formação nas empresas, e mesmo
no desenvolvimento de novos e melhores
conhecimentos para maior capacitação dos
desempregados, é determinante na subida da
cadeia de valor.

Hoje, julgo que cada vez mais reconhecida
por todos, a aprendizagem ao longo da vida
vem permitir maior e melhor desenvolvimento pessoal de cada pessoa, ajustando as suas
capacidades ao eficiente desempenho da sua
atividade profissional e assim ser capaz de
responder às constantes mudanças de obje-

tivos e necessidades das empresas. Efetivamente, no mercado de trabalho, as empresas
precisam de profissionais qualificados e com
competências muito para além das adquiridas durante o período escolar.
Estamos conscientes de que as associações empresariais têm uma capacidade maior
de reconhecer as necessidades das empresas,
pela proximidade e conhecimento daquelas
que são efetivamente as suas realidades, e
esta relação com a realidade empresarial permite uma avaliação ajustada a uma oferta
formativa que corresponda às efetivas necessidades.
Na Associação Empresarial de Vila Meã
temos uma oferta formativa bastante diversificada e que passa por ações para ativos, desempregados, intervenção nas empresas no
domínio de formação-ação.
Consideramos como determinante e uma
das nossas maiores prioridades a disponibilização constante de oportunidades de
formação, contribuindo para a melhoria de
conhecimento e competências pessoais, capacitação na organização das empresas que
promovem a excelência do capital humano
como fator decisivo para um desenvolvimento sustentado.
GERALDINO OLIVEIRA
Presidente da Associação Empresarial de Vila Meã
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“A PAZ É UM EUFEMISMO DO FIM”
Entrevista a José Gardeazabal realizada no âmbito do programa cultural “Encontros com
Autores” realizado pela Junta de Freguesia de Vila Meã
Jornal de Vila Meã - Como se processa, para
si, o ato de criação artística?
José Gardeazabal - O ato de criação, para
mim, é um exercício de atenção. Passa pela
vida, pela leitura, pela escrita. Também vive
de pausas, mas não de interrupções. A literatura é algo que corre paralelo à vida. Não em
vez da vida, mas vida também.

JVM - Muitos livros se escreveram durante
a pandemia. Evasão, diversão, paixão. Qual
foi o seu objetivo principal?
JG - O “Quarentena Uma História de
Amor” nasce no confinamento como uma
vontade de testemunho do difícil e do humano que, senti, íamos esquecer. Parti de
um grande pudor em usar a literatura como
testemunho do trágico, e não o fiz. Tentei
antes trabalhar o mistério e o susto do confinamento em volta da narrativa de uma
intimidade perdida e das suas hipóteses, ou
não, de renascimento. O confinamento é um
pretexto e o mundo “lá fora” a paisagem que
enquadra a aventura do casal.

JVM - Quais são as grandes preocupações
ou as temáticas transversais à sua obra?
JG - Difícil estreitar as temáticas para
uma resposta. Gosto da transversalidade, da
surpresa, e da ironia. Gosto de uma literatura que visita a democracia e o capitalismo, a
religião e a sexualidade. Uma literatura testemunho da mistura e da promessa do mundo. Uma literatura que torne difícil responder à pergunta: “e este livro, é sobre o quê?”
Se pensarmos em meta-tema, podemos falar
da intimidade de um casal em “Quarentena
Uma História de Amor”, emancipação feminina em “Penélope Está de Partida”, ou a pobreza em “A Melhor Máquina Viva”. Mas será
sempre uma simplificação.
JVM - Referiu, ao longo da apresentação
dos seus livros, que não há muitos autores portugueses a enveredarem pela ironia.
Mas ela marca a sua obra, criando desconcerto e empatia com o leitor. Quer comentar?
JG - A ironia é uma das melhores armas
da democracia, e eu gosto de pensar na minha literatura como um exercício radical
de pluralismo e democracia. Uma literatura
que questiona e responde e abre novamente para novas perguntas. Uma literatura que
reescreve o mundo, lançando novos ângulos
de visão. Que expõe e une contrários, que
contribui para o diálogo cívico sobre o que
somos e como queremos sê-lo. A ironia é um
bom instrumento e, para mim, um parceiro
natural da literatura.

S . PE DRO,
FE R NAN DO PE S SOA
C I DÁ LI A FE R N A N D E S

JVM - Relativamente ao seu livro “Penélope
está de partida,” é um protesto feminino?
JG - “Penélope Está de Parida” é um grito
de emancipação de uma personagem injustamente manietada pela Odisseia. Surgiu de
uma certa necessidade de dar voz a Penélope que, a meio da sua espera por Ulisses, se
levanta, põe um pé fora do Palácio e ajusta
contas com um Ulisses ausente. Confronta Ulisses como companheira que se recusa
ao papel de figurante. É uma emancipação
mental e um arrolar das dores da distância.

JVM - Não há escrita sem leitura. Fale-nos
dos seus mestres, das suas paixões como
leitor.
JG - Quanto às paixões, a minha resposta
tem de ser um cliché: ora, são tantas as paixões! Mas se for obrigado a apontar alguns
escritores que deviam ser mais lidos, apesar
de bem reconhecidos, poderia falar de Clarice Lispector, Vladimir Nabokov, Don DeLillo, Roberto Bolaño e Olga Tokarczuk. Mas
também podiam ser Otessa Moshfegh, Geoff
Dyer, Valeria Luiselli, J.G Ballard e George

Saunders. E também podiam ser...
JVM - As redes sociais dominam todas as
áreas da sociedade e é inevitável a sua incursão nas áreas da arte e da escrita. Acha
que a leitura e o livro correm riscos de ser
banidos?
JG - Tenho muitas dúvidas que o livro
alguma vez desapareça. Pela sua proximidade, pela sua natureza e fisicalidade, pela sua
portabilidade.

JVM - “A paz é um eufemismo do fim”, escreve no seu livro “Quarentena, uma história de Amor”. Sente-se em paz depois de
escrever um livro?
JG - É sempre um momento especial, feito de várias etapas todas com um significado
e um ritmo próprios. Mas fundamentalmente é um momento de libertação para mim e
de aceitação do destino individual do livro,
que fará o seu caminho e, sei-o, voltará a
falar-me ao ouvido e a dizer-me coisas, muitas inteiramente novas e minhas, ao mesmo
tempo.

C L IQU E PA R A

V E R O V Í DEO

SABER MAIS
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