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EDITORIAL

VILA MEÃ

ESPAÇO CIDADÃO AJUDA NA EMISSÃO DE
CERTIFICADO DIGITAL COVID

Professora

Cidália Fernandes
“A vida é o dia de hoje/ A vida é ai que mal soa/ A
vida é sombra que foge/ A vida é nuvem que voa”
JOÃO DE DEUS

Ainda hesitante sobre o assunto a tratar no editorial deste mês de início de verão,
tão irregular e tão concordante com a atipicidade dos tempos, solicitaram-me para
responder a um pequeno inquérito que contemplava apenas três perguntas: Que
livros tenciona ler este verão? Que obra recomendaria para ler? Que género literário prefere? Tentarei responder de forma mais objetiva e direta possível, como
é evidente, porém, não me coíbo aqui de tecer um simples comentário a tudo isto,
agradecendo desde já ao seu autor pela ideia que contribuiu para inspirar a redação deste editorial.
Em primeiro lugar, quem vive dos livros, acompanhado de livros ou quem ama
os livros, tem sempre um (pelo menos) à espera na estante que ainda não foi lido,
que precisa de ser relido ou que já foi esquecido. Em último recurso, quem pretender sentir o cheiro que exala um livro novo, acabadinho de nascer, tem sempre
hipóteses de viajar até às feiras do livro que começam a abrir as suas portas e agora
tão sequiosas de visitantes-leitores. Por isso, não sei ainda que livros tenciono ler,
mas como sou escritora, garanto que os meus, pelo menos aqueles que se encontram em fase de elaboração, passarão pelo meu olhar e pelo meu sentido crítico
que o distanciamento requer.
Quanto à segunda questão, normalmente formulada a quem lê muito ou a
quem gosta de ler, também não sei muito bem que responder. Aconselhamos sempre aquilo de que gostamos, embora possa não coincidir exatamente com aquilo
de que os outros gostam. Prefiro sempre os clássicos e lusófonos. Poderia sugerir
Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, Fernando Pessoa,
e tantos outros, com os quais se mergulha verdadeiramente no âmago da nossa
língua. Ou então Mia Couto, que graceja e brinca com as palavras e com as normas,
joga com as sílabas e com as ideias, constrói autênticos jogos dinâmicos e vivos, recriando o léxico e arrastando a paixão pela vida, pintalgada de magia. Ainda sobre
este assunto, acrescentarei que, na área da literatura, auguro que seria pertinente
introduzir uma atividade fidedigna e sóbria, a de comentador de livros (se assim se
poderia chamar). Alguém cujo papel seria o de ler um livro e comentá-lo com correta isenção, para aconselhar o público à sua aquisição. E porquê? Porque muitas
vezes adquirimos aquilo que conhecemos do autor, escolhemos o livro porque já
conhecemos o autor – o que não deixa de ser legítimo - e não o livro propriamente
dito. Esse vai sendo descoberto, à medida que vai sendo lido. E colocamos de lado
livros extraordinários, porque os autores nos são completamente estranhos.
Por último, prefiro, sem dúvida, a poesia. Ela deve ser lida, de barriga para o ar
(desculpem a ligeireza da expressão, mas de seguida vão entender) a contemplar
o que há de mais belo e puro em redor: o azul do céu, o sol quente a afagar e a
temperar as nossas energias, o verde calmo a tombar pelas encostas. O que falta?
Apenas o cantar dos pássaros e dos riachos a fazer coro com a música da poesia. E
para terminar, um beijo, ou dois, ou melhor ainda, três, de alguém que verdadeiramente amamos.

O Município de Amarante, através dos Espaços
Cidadão de Amarante e Vila Meã, está a ajudar os
munícipes a emitirem o Certificado Digital COVID. Nesta fase pandémica que vivemos, trata-se
de mais um serviço disponibilizado pelo município
destinado, essencialmente, aos cidadãos que não
sabem utilizar os meios digitais para a obtenção do
documento.
O Certificado de Vacinação é um documento digital, emitido em português e em inglês, que constitui prova de que uma pessoa foi vacinada contra
a COVID-19, recebeu um resultado negativo num
teste ou recuperou da infeção. Criado para facilitar
a circulação segura e livre na União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça durante a pandemia, promove a não aplicabilidade de medidas e

restrições adicionais impostas pelo país de destino
aquando de uma viagem, nomeadamente procedimentos de testagem e quarentena/isolamento profilático obrigatório, exigidos à chegada ao país de
destino.
Refira-se que todos os cidadãos com número de
Utente do Serviço Nacional de Saúde podem pedir
o certificado também através do link https://www.
sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder. A
emissão é gratuita.
Com vista a dinamizar os serviços de proximidade e a auxiliar os utentes com dificuldades de
acesso à Internet, os Espaços Cidadão de Amarante
e Vila Meã têm um telefónico gratuito (800 201 025)
para agendamento de atendimento presencial.

VILA MEÃ

ÉPOCA BALNEAR ABERTA
NA PRAIA FLUVIAL DO RIO ODRES

BEIJO
Beijo na face
Pede-se e dá-se:
Dá?
Que custa um beijo?
Não tenha pejo:
Vá!

Um beijo é graça,
Que a mais não passa:
Dá?
Teme que a tente?
É inocente...
Vá!

Como ele é doce!
Como ele trouxe,
Flor,
Paz a meu seio!
Saciar-me veio,
Amor!

Um beijo é culpa,
Que se desculpa:
Dá?
A borboleta
Beija a violeta:
Vá!

Guardo segredo,
Não tenha medo...
Vê?
Dê-me um beijinho,
Dê de mansinho,
Dê!

Saciar-me? louco...
Um é tão pouco,
Flor!
Deixa, concede
Que eu mate a sede,
Amor!
(...)

João de Deus, in ‘Campo de Flores’

A praia fluvial do Odres, em Vila Meã, já se encontra apta para a época balnear, adiantou ao nosso
jornal a Junta de Freguesia de Vila Meã.
Ainda como medida preventiva da pandemia
Covid-19 a Junta de Freguesia recomenda que os
banhistas e frequentadores do Parque de Lazer do
Odres cumpram com as medidas de prevenção, nomeadamente o distanciamento social.
Este ano, por força da pandemia que o país ainda atravessa, a Junta de Freguesia vai manter medidas de prevenção a fim de evitar um aglomerado
de pessoas.
O presidente da Junta, Lino Macedo, apela à população que adote todas as medidas de prevenção
e distanciamento, garantindo que “serão tomados
cuidados redobrados, nomeadamente com a colo-

cação distanciada dos guarda-sóis que costumam
estar disponíveis para os visitantes e com a colocação de dispensador de álcool gel”.
Recorde-se que a Junta de Freguesia de Vila
Meã procedeu, recentemente, a trabalhos de limpeza do rio, substituição do areal, dotado de areia
fina, e na limpeza de todo o espaço envolvente. Foi
concluída ainda a manutenção do relvado, das casas de banho e do campo de futebol e vólei de praia
ali anexos com a colocação de balizas e de rede, respetivamente.
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.
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VILA MEÃ GARANTIU PRESENÇA
NO CAMPEONATO DE PORTUGAL
O Atlético Clube de Vila Meã garantiu, no estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, a
subida ao Campeonato de Portugal, depois de
vencer o Alpendorada na conversão de grandes penalidades.
Com público nas bancadas e depois de um
jogo bastante disputado, a equipa e adeptos
foram exuberantes na comemoração deste
tão desejado regresso do Atlético Clube de
Vila Meã aos campeonatos nacionais.
Garantida, com muito mérito, esta apoteótica subida ao Campeonato de Portugal as
manifestações de contentamento multiplicaram-se numa eufórica satisfação pela conquista e as reações, através das redes sociais, e mérito deste regresso ao nacional enaltecechegaram de todo o lado.
ram todos quantos se têm dedicado no alcan“A Junta de Freguesia de Vila Meã felicita ce do sucesso desportivo, nomeadamente o
todos os dirigentes e atletas por este feito his- presidente David Pinheiro, o treinador Calica
tórico! Uma felicitação especial para todos os e a sua equipa técnica, ao diretor desportivo
vilameanenses, que nunca regatearam apoio Rui Pita e até o roupeiro Costa e seu ajudante
à sua equipa do coração! Parabéns!”, manifes- Adão e todas as pessoas envolvidas.
tou, ainda na agitação dos festejos, a Junta de
Destaque, como não podia deixar de ser,
Vila Meã.
para os jogadores “que deram sempre tudo
Orientado pelo Mister Calica o clube ru- dentro do campo”, permitindo alcançar mais
bro-negro regressa aos Campeonatos Na- um feito notável na história do Atlético Clube
cionais passados 8 anos. E neste regresso as Vila Meã.
manifestações de reconhecimento pelo feito
O Município de Amarante e o seu presi-

•

JUNTA PAVIMENTA
RUA FORCA DE SINO

A Junta de Freguesia de Vila Caiz está a efetuar
a pavimentação da Rua Forca de Sino, beneficiando as condições de mobilidade naquela
acessibilidade da freguesia.
Esta intervenção decorre depois da Junta
Vila Caiz concluir a construção de um muro de
dente, José Luís Gaspar, também felicitaram suporte com cerca de 60 metros comprimento.
o Atlético Vila Meã pela subida aos CampeoRefira-se que a construção deste muro
natos de Portugal: “Muitos parabéns a toda a de suporte decorreu de um acordo, com proestrutura - direção, sócios, equipa técnica e prietário terreno contíguo, para alargamento
atletas”.
do acesso, permitindo assim condições para
Mas as felicitações, com regozijo, também melhor infraestruturação e consequente pavichegaram de clubes do concelho Amarante e mentação daquela rua com cerca de 800 mevizinhos, nomeadamente o Amarante FC, o tros, que agora a Junta está a concretizar.
GCD Vila Caiz e o Aparecida FC.
“Agora estão finalmente reunidas todas as
“Grande feito para a nossa região, para condições para que possamos avançar com
o nosso concelho de Amarante. Parabéns”, a pavimentação, beneficiando por completo
enalteceu, na sua página facebook, o Grupo este acesso”, anotou António Jorge Ricardo,
Cultural e Desportivo Vila Caiz.
demonstrando satisfação por colmatar mais
uma necessidade da freguesia.

S O C I E DA D E

CONGRESSO INTERNACIONAL CAMINHO
DE TORRES DEBATE A IMPORTÂNCIA DA
VALORIZAÇÃO NA ROTA - CAMINHOS SANTIAGO

S O C I E DA D E

EXPOSIÇÃO “MUNDO
SEM ABELHAS”

SENSIBILIZA PARA A

IMPORTÂNCIA DESTES
POLINIZADORES

O primeiro dia terminou com a apresentaO I Congresso Internacional do Caminho de
ção do livro “Caminho de Torres – Caminhos
Santiago - Caminho de Torres, realizado em
de Santiago: História de um caminho, um ca- A Alameda Teixeira de Pascoaes recebe, este
Amarante, numa organização da Comunidade
minho na história”, um livro de “pormenores mês, a exposição “Mundo sem Abelhas” que
Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do
dispersos, de encantos e espantos”, de Paulo mostra que produtos deixaríamos de ter se não
Tâmega e Sousa), em formato híbrido – preAlmeida Fernandes, assessor científico do pro- existem abelhas. Mais uma ação de sensibilisencial, no Centro Cultural de Amarante, e
jeto “Valorização Cultural e Turística do Ca- zação para a importância destes polinizadores
online, debateu o “trabalho em rede”, um dos
minho de Santiago – Caminho de Torres”.
aspetos mais sublinhados nas intervenções, de
no nosso ecossistema com vista a mostrar o
O presidente do Turismo do Porto e Norte impacto direto da sua ausência no nosso quotodas as entidades envolvidas neste projeto e
de Portugal, Luís Pedro Martins, fez referência tidiano. Os insetos polinizadores são, direta ou
também a valorização deste caminho.
que “é impossível falar do futuro sem falar do indiretamente, responsáveis por 75 por cento
Na sessão de abertura, o presidente da CIM
presente”. Observou que “só trabalhando em de todos os alimentos a nível mundial, e as
do Tâmega e Sousa, Gonçalo Rocha, destacou
rede, mas verdadeiramente em rede”, é que abelhas, em particular, por 80 por cento de
o potencial económico dos Caminhos de Sanconseguimos combater o passado, e que “que- toda a polinização feita por insetos.
tiago, designadamente, o Caminho de Torres,
que atravessa parte da região do Tâmega e e proteção legal dos itinerários”, para a “cria- remos valorizar, dinamizar e promover os CaComposta por fotografias captadas no
Sousa – Amarante, Baião e Felgueiras –, e a ção e manutenção das infraestruturas” e, “não minhos Portugueses de Santiago”.
Mercado Alimentar de Amarante e na Casa
O Caminho de Torres, que adota o nome da Juventude, esta mostra pretende transmiimportância de os diferentes agentes políticos menos importante”, frisou, para “a promoção
do célebre peregrino Diego de Torres Villarroel tir a dimensão local e aproximada do impacto
e económicos, incluindo os municípios, traba- e valorização”.
Referiu, ainda, que “este é um projeto (1694-1770), é um dos quatro itinerários jaco- imediato do hipotético desaparecimento das
lharem em rede para potenciar “um produto
económico de excelência”. Enalteceu ainda, a transversal, que atravessa vários territórios, beus estruturados em Portugal (Caminho da abelhas.
importância desta iniciativa para a comuni- com uma dimensão territorial muito interes- Costa, Caminho do Interior, Caminho Central,
Recorde-se que no Dia Mundial da Criança,
dade. “Trata-se de um consórcio que abrange sante”, reafirmando que o turismo religioso “é Caminho de Torres), atravessando três conce- por exemplo, foram distribuídos kits Amigo
várias comunidades intermunicipais e julgo um dos produtos mais importantes do portefó- lhos da Região Centro e 15 da Região Norte. Na das Abelhas a cerca de 1000 crianças do pré-esárea geográfica da CIM do Tâmega e Sousa, o colar. A vereadora com o pelouro do Ambiente,
que esta é a forma melhor e com maior sucesso lio” turístico português.
Ainda no primeiro dia do evento foi firma- Caminho de Torres atravessa os concelhos de Lucinda Fonseca, e o vereador com o pelouro
para se encontrar, de facto uma afirmação de
um produto de excelência para o nosso país e do o Protocolo de Gestão do Caminho de Tor- Baião, Amarante e Felgueiras. Mais de dois da Educação, António Ribeiro, visitaram os
res entre as cinco Comunidades Intermunici- séculos e meio depois, Luís António Quintales jardins de Infância de Mancelos e Gondar para,
até internacional”.
A Secretária de Estado do Turismo, Rita pais responsáveis pelo projeto “Valorização transformou o relato de Torres num Caminho de forma simbólica, e com os respetivos DireMarques, que marcou presença no Congresso Cultural e Turística do Caminho de Santiago de Santiago adaptado às necessidades das pe- tores e Chefe de Divisão da Educação, chegapor via digital, defendeu que Portugal deve se- – Caminho de Torres” – a CIM do Tâmega e regrinações jacobeias atuais.
rem aos dois Agrupamentos do Concelho, enDepois deste Congresso, o Caminho de volverem as crianças neste projeto conjunto de
guir o exemplo espanhol para transformar os Sousa, entidade líder, e as CIM do Alto Minho,
Caminhos de Santiago num “ativo económico do Ave, do Cávado e do Douro – e a Entidade Torres será também apresentado em Salaman- consciencialização para o valor imprescindível
de primeira grandeza”. Indicou ainda, a ne- Regional de Turismo do Porto e Norte de Por- ca e em Santiago de Compostela, em julho.
das abelhas para a vida no Planeta Terra.
cessidade de se avançar para a “identificação tugal.
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CIDÁLIA FERNANDES DISTINGUIDA
COM PRÉMIO MUNDIAL “ÁGUILA DE ORO”
A professora e escritora vilameanense, Cidália
Fernandes, foi distinguida com o prémio mundial “ÁGUILA de ORO”, atribuído pelo júri da
União Hispanomundial de Escritores (UHE).
Cidália Fernandes, diretora do Jornal de
Vila Meã, volta a ser distinguida pelo seu desempenho, destacado pelo júri do prémio, de
excelência na educação.
“Este concurso premeia o trabalho de uma
vida inteira”, referem os promotores da distinção.
Numa reação à atribuição deste prémio
a professora Cidália Fernandes manifestou
grande contentamento pela distinção: “Sinto-me honrada e lisonjeada por receber este
prémio de Excelência Educativa, atribuído pela
UHE. Sincera gratidão ao seu Presidente e Fundador, Dr. Carlos Hugo Garrido Chalén”.
A par de Cidália Fernandes foram distinguidas outras personalidades portuguesas,
noutras áreas, nomeadamente Álvaro Maio
(Literatura), Luís Filipe Sarmento (Cultura),
Isilda Nunes (Artistica), Lídia Praça (Humanistica), Júlio Isidro (Televisão), a brasileira Beatriz Aquino (Teatro/Cinema) e o moçambicano
Delmar Maia Gonçalves (Cívica).

Recorde-se que no início do ano Cidália Fernandes foi distinguida com o prémio internacional César Vallejo 2020, também atribuído
pela Union Hispanomundial de Escritores.
A (UHE) Unión Hispanomundial de Escri-

tores é uma organização representada em mais
de 140 países, com mais de 150 delegações, da
qual fazem parte mais de 130.000 escritores
de todo o Mundo, onde a Língua Portuguesa,
foi elevada a língua oficial do Movimento ao

lado do Espanhol e Inglês. Desde o final do ano
passado que a UHE tem delegações em todos
os países de língua portuguesa estando a elas
ligados mais de 2.000 escritores falantes de
português.

EC O N O M I A

CAMPANHA DE RELANÇAMENTO DE TURISMO
EM AMARANTE APRESENTA COLEÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
No ano em que o jornal britânico The Guardian indicou Amarante como um dos 21 locais
de visita obrigatória no mundo, a campanha
de relançamento do Turismo em Amarante
apresenta um conjunto de experiências imperdíveis para este verão. Desenvolvida como
se de uma coleção de moda se tratasse, a coleção de experiências turísticas surge como um
reflexo do sonho, enquanto propósito e desejo,
enquanto beleza e mistério. Esta “Quimera”,
desenvolvida pela designer Amarantina Catarina Noronha, dirige-se a um público com
espírito jovem e aventureiro, que respeita e
tem paixão pela natureza, pelas artes e pela
história.
Tendo presente os tempos que vivemos, e
depois de um ano bastante desafiante, o Município de Amarante, através da Amarante
Tourism, reforça o apoio à economia local com
uma campanha digital dirigida ao mercado
nacional e à Galiza.
“Definimos comunicar Amarante através
da Arte, Cultura e Património, que tão bem
caracterizam o concelho. Mas também da Natureza e Aventura”, afirmou José Luís Gaspar,
durante a apresentação da campanha de apoio
a um sector que está representado no concelho por cerca de 200 empresas.
Certo de que “o turismo é um setor muitíssimo relevante para Portugal, pelo impacto
macroeconómico, é também para toda a região Norte e particularmente para Amarante.
Como tal, é com confiança que apostamos
neste setor que tem vindo a crescer cerca de
19% ao ano, em número de dormidas, que é
um valor acima da média em Portugal. Temos
ainda mais de 30 intenções de investimento
no setor em Amarante, seja em novos hotéis,

alojamentos locais ou equipamentos turísticos, o que revela que a projeção e comunicação
da marca está a funcionar”, defendeu.

campanha é composta por várias propostas
para usufruir ao ar livre, nomeadamente: Navegar por histórias de Amarante; Percorrer a
Natureza Profunda; Mergulhar em Águas Secretas; Saborear Cenários e Tradições; Pintar
com Alma e Inspiração; Caminhar por Águas
Cristalinas; e Meditar nos Refúgios da Vastidão. Estas experiências podem ser consultadas no site da Amarante Tourism.
De seu nome “Quimera”, esta campanha
canta a construção dos sonhos, dos momentos leves que criam memórias felizes. Celebra
os desejos e aspirações e as histórias que ainda
estão por escrever. Convida a visitar Amarante, tal destino utópico saído de contos de fadas,
onde se realizam sonhos e se edificam novas
fantasias.
Esta é mais uma ação integrada no “Plano
Estratégico de Marketing para o Turismo de
Amarante”, criado em 2018 para promover e
consolidar Amarante enquanto destino. Concebido para um horizonte temporal de cinco
anos, este plano evidenciou os elementos diferenciadores da oferta turística de região – Cultura, Personalidades Históricas, Património
Arquitetónico, Natureza, Localização Geográfica e Acessibilidades Externas – e construiu
o respetivo posicionamento, que define Amarante como “O destino a não perder no Norte de Portugal”, sendo “terra de Amadeo de
Souza-Cardoso e de S. Gonçalo, situada entre
o Porto e o Douro, cidade Criativa da UNESCO,
onde a Cultura se funde com a Natureza e se
vivem intensamente a música, as artes plásticas, os monumentos históricos, a serra e o rio”.
Desenvolvida para alavancar o turismo e proVídeo da campanha “Quimera”: https://
mover alternativas para as famílias portugue- youtu.be/u00fmPV1DxE
sas, que procuram novas experiências, esta
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Pensar desenvolvimento
a partir de Vila Meã

EC O N O M I A

ENCONTRO VILA MEÃ 2030 PROPORCIONA
REFLEXÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

No âmbito da iniciativa ‘Vila Meã 2030’, a As- A necessidade e importância da formação pro- tratégias capazes de fixar também pessoas. tadores da atividade empresarial, uma rede de
sociação Empresarial de Vila Meã proporcio- fissional foi unânime no que respeita à opinião Os vários empresários presentes no evento telecomunicações melhorada, não se pode esnou um debate de ideias e apresentação de di- dos intervenientes. De facto, e como compro- reiteraram isso mesmo, a necessidade de fixar perar atrair novos investimentos aceleradores
versas perspetivas olhando o desenvolvimento vou o debate entre os participantes, a aposta na população em Vila Meã e Amarante, para que da economia local nem de fixação da populaterritorial pela batuta da estratégia económica, formação profissional é cada vez mais eviden- seja possível investir ainda mais no território. ção, uma vez que a maioria das famílias decique reuniu algumas dezenas de empresários, te, as empresas estão cada vez mais recetivas a É necessário criar condições para que as pes- dem onde viver atendendo à empregabilidade
instituições de ensino, solidariedade social e enquadrar recursos humanos com especializa- soas tenham o seu posto de trabalho e não do território.
Para o presidente da Associação Empresaautarcas locais.
ção em determinada área. Num território com tenham necessidade de se ausentar para proEste encontro, denominado ‘Pensar De- adequadas condições educativas, as entidades curar serviços que atualmente estão em falta rial de Vila Meã (AEVM), Geraldino Oliveira,
é uma necessidade urgente dotar Vila Meã de
senvolvimento a partir de Vila Meã’, que se formadoras e as instituições de ensino profis- no concelho.
Torcato Ferreira, secretário da Junta de um parque industrial, porque “continua a harealizou no espaço da Mecurito Autoclássicos, sional continuam a apostar numa formação de
proporcionou a exposição e discussão pública qualidade e em áreas predominantes na região. Freguesia de Vila Meã, reforçou a ideia de que ver empresários interessados em investir” nesdaquelas que podem constituir as opções mais
Num encontro onde marcaram presença Vila Meã está, de facto, “muito bem localiza- ta “zona que está muito bem localizada”.
Realce-se que a Associação Empresarial
estratégicas para o desenvolvimento do terri- diversos agentes económicos, políticos, sociais da, perto de tudo”. No entanto, é necessário
tório a partir de Vila Meã.
e educativos, muito se elogiou a localização “criar infraestruturas para ser possível ser um de Vila Meã pretendeu proporcionar o debate,
Ao longo de cerca de duas horas, os vários privilegiada da freguesia de Vila Meã e, no ge- território ainda mais competitivo. Temos uma olhando para as linhas mestras que podem
boa mobilidade, mas que é cara, os custos de orientar a sustentabilidade do progresso numa
intervenientes puderam apresentar as suas ral, do concelho de Amarante.
preocupações, necessidades, oportunidades e
Por este facto, Vila Meã tem um enorme utilização praticados nas duas autoestradas década de potencialidades a concretizar.
Nesse sentido, Geraldino Oliveira, reforça
perspetivar algumas das opções que possam potencial, tanto no que diz respeito ao inves- que aqui se cruzam é um factor inibidor para o
a ideia de que a criação da Zona Industrial é esrevelar-se determinantes para o desenvolvi- timento e fixação de empresas, como de popu- investimento económico”.
As debilidade nas infraestruturas em Vila sencial. Contudo, “é necessário também penmento deste território na próxima década.
lação. O presidente da Câmara Municipal de
Um encontro bastante proveitoso, com Amarante, José Luís Gaspar realça que “Vila Meã traz outra consequência para o território, sar em todo o planeamento territorial, pensar
diferentes e complementares contribuições Meã tem tudo o que precisa para dar certo. Tem a perda de população. De acordo com Torcato igualmente num plano habitacional. Em Vila
dos vários intervenientes, onde foi possível acessibilidades, está próxima do conhecimen- Ferreira, Vila Meã tem, ao longo dos anos, vin- Meã as pessoas não conseguem encontrar zonas de habitação e isso também é uma necesperceber os diversos panoramas e realidades to, de aeroportos e está no centro de grandes do a perder população.
Como explica o secretário da Junta, “as sidade”.
na educação, emprego, iniciativa empresarial, cidades”, mas que é preciso “continuar a olhar
No momento de encontrar casa, o presidinâmica económica, envolvimento municipal para o território e pensar numa escala, pensar infraestruturas que se criaram não foram sufie valorização do território enquanto destino na melhoria dos transportes e acessibilidade, cientes para fixar a população. Nem população dente da AEVM, assume que as pessoas não
turístico e atrativo para fixação de população.
na qualidade de vida, na questão cultural, na nem tecido empresarial. É por isso, de máxima têm oferta suficiente, tornando-se igualmente
importância pensar em criar condições para imprescindível atuar nesta área.
Neste encontro marcaram presença o pre- política habitacional e nas zonas industriais”.
A fechar o encontro Vila Meã 2030, o edil
sidente da Câmara Municipal de Amarante,
O presidente da autarquia explica que o atrair pessoas e empresários para a freguesia”.
A solução, para Torcato Ferreira, passa por José Luís Gaspar fez questão de reforçar que
José Luís Gaspar, o vereador André Magalhães, executivo tem vindo a trabalhar nesse sentido,
Geraldino Oliveira, presidente da AE Vila Meã, nomeadamente em Vila Meã, com a “criação criar zonas industriais ou parques industriais acredita no “futuro do território de Amarante,
Torcato Ferreira em representação da Junta de de um eixo estruturante, o eixo central de Vila que tornariam o território competitivo, atra- do território envolvente e no trabalho que se
Vila Meã, os presidentes da Junta de Travanca Meã, que entrou numa segunda fase e que será tivo e com condições favoráveis para que as está a desenvolver”.
De salientar que a Associação Empresarial
e Vila Caiz, Ricardo Vieira do Externato de Vila lançada uma terceira e que vai ajudar efetiva- pessoas e as empresas se fixem. Para isso, “é
Meã, José Silveira do Cenfim, Hélder Ferreira mente no desenvolvimento desta importante necessário que os poderes políticos desenvol- de Vila Meã vai continuar com este ciclo de
vam boas políticas fiscais e estratégias habita- debates incluindo outros agentes da sociedade,
do Centro Social de Real e vários empresários zona do concelho”.
como associações culturais, cívicas, desportide diferentes áreas de atividade, nomeadaJosé Luís Gaspar sustentou ainda que “está cionais aliciantes”.
Durante o debate, a falta de condições in- vas e juvenis que juntos vão discutir e Pensar
mente António Teixeira (Agromancelos), He- já identificado um terreno para ser uma zona
lena Santos (Emalite Ourivesaria), Inês Costa de atividades económicas, com cerca de 100 fraestruturais foi ponto assente na opinião dos Desenvolvimento a partir Vila Meã.
O próximo encontro vai refletir sobre a
(Petalamel), Domingos Amaro (Centro Veteri- mil m², que será muito importante para ajudar intervenientes como área prioritária a desennário Vila Meã e Aparecida), Luís Martins (Be- as empresas que se queiram fixar. O investi- volver, não só em Vila Meã, mas para todo o “Importância do Associativismo”, que decorrerá no próximo dia 22 de julho, a partir das
metal), Carlos Delgado (Quinta Carcavelos), mento tem de ser privado, mas a iniciativa terá concelho de Amarante.
Sem uma zona qualificada e devidamente 18h30, no quartel dos Bombeiros Voluntários
Mariana Basto (MB Decor), José Pinheiro, Cel- de ser mista, privados e Câmara Municipal”.
ma e Pedro Pinheiro (Mecurito), elementos da
Mas não é só necessário fixar empresas preparada com infraestruturas, acessos facili- de Vila Meã.
direção e técnicos da AE Vila Meã.
no território, é necessário pensar e criar es-
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Pensar desenvolvimento
a partir de Vila Meã

G E R A LD I N O O LI V E I R A

Presidente Associação Empresarial
de Vila Meã
“A Associação Empresarial de Vila Meã está
sempre a tentar definir a melhor estratégia
para dar uma melhor resposta para este território, que tanto precisa de desenvolvimento.
Estamos focados na persecução de desenvolvimento para instalar empresas e fixar
pessoas. É inevitável falar em Vila Meã e não
se falar na necessidade de se criar uma Zona
Industrial para que mais empresas possam
investir nesta região, assim como será necessário criar mais condições para aumentar a
capacidade habitacional”.

TO RC ATO FE R R E I R A

FE R N A N D O C U N H A

Secretário Junta de Freguesia Vila Meã

Presidente da Junta
de Freguesia de Travanca

D O M I N G O S A M A RO

Centro Veterinário de Vila Meã
e Aparecida
“Escolhemos Vila Meã para fixar o nosso projeto, por se tratar de uma zona com facilidade
nos acessos e, apesar de equidistante, está
próximo de vários centros urbanos. Aproveitamos alguns fundos de investimento disponíveis nesta zona e que foram uma mais-valia.
Este projeto acabou por superar todas as
expectativas e atualmente contamos com
nove postos de trabalho que se traduziram,
em alguns casos, na fixação de pessoas, e famílias, no concelho de Amarante”.

A NTÓ N I O J O RG E R I C A R D O
J O S É LU Í S G A S PA R

“Precisamos criar infraestruturas para po- “Travanca tem muito por onde crescer a nível
dermos ser competitivos, tendo em conta a turístico. Destaco a intervenção nas instalaboa localização em que estamos. A verdade ções do Mosteiro de S. Salvador de Travanca,
é que Vila Meã perdeu população nos últi- que se converterá num equipamento hoteleimos 10 anos, porque as infraestruturas que ro. Contudo, tem sido uma luta que o investicriámos não foram capazes nem suficientes dor tem travado com as autoridades nacionais
para fixar a população e o tecido empresarial. para o restauro deste equipamento, mas, se
Por isso, é necessário criar zonas industriais tudo decorrer dentro do previsto, as obras deou eventualmente parques industriais e ter, verão iniciar já no início do próximo ano”.
no território de Amarante, e obviamente em
Vila Meã, serviços públicos diligentes, mão
de obra qualificada e um território atrativo,
principalmente no que respeita aos impostos
LU Í S M A R TI N S
municipais”.

C A R LO S D E LG A D O

Bemetal

Presidente Câmara Municipal de Amarante
“Vila Meã tem tudo para dar certo. Tem acessibilidades, está próxima do conhecimento,
dos aeroportos. Agora, importa pensar e trabalhar na questão dos transportes, das acessibilidades, na questão cultural, na qualidade
de vida, na política habitacional, nas zonas
industriais e no conhecimento.
Vila Meã é um lugar estratégico por causa do seu posicionamento. Por isso, está já
identificado um terreno, com cerca de 100 mil
metros quadrados, para ser uma zona de atividade económica, que ajudará as empresas
que queiram aqui se poderem fixar.
Vila Meã sempre foi o pulmão comercial
de todo o território, não só de Amarante, mas
de toda a envolvente. O que aconteceu desde
então? Foi a perda do foco daquilo que é trabalhar uma estratégia concertada.
Acredito, portanto, que Amarante, Vila
Meã, e todos os territórios envolventes, com
estratégias concertadas e articuladas da Câmara Municipal em conjunto com os investidores, irá ter um futuro muito bom”.

A BeMetal é uma empresa que se dedica à produção de estruturas metálicas, com unidade
Presidente Junta Freguesia de Vila Caiz
industrial na Avenida das Árvores, em Caíde
Quinta de Carcavelos - Turismo Rural,
Rei – Lousada.
Mancelos
“Acredito neste território, num território com
“Decidimos implantar cá a nossa emprefuturo e com capacidade. Temos vindo a vesa por uma questão estratégica, uma vez que
rificar um aumento de construções em Vila “Optamos por investir em Amarante porque, está situada numa zona com excelentes acesCaiz e isso significa que as pessoas se querem dentro de alguns estudos de mercado que sos. Neste momento empregamos 30 pessoas,
fixar cá, que acreditam no potencial da sua realizamos, era a cidade que estava mais liga- com mão de obra qualificada, e com perspetiterra. E com os territórios à nossa volta cada da ao turismo e também por ter sido uma das va de crescimento”.
vez mais pujantes, também nós teremos con- cidades que nos ajudou e indicou as melhores
dições de oferta para contruir um futuro com perspetivas de investimento neste setor”.
qualidade para todos”.

I N Ê S C O STA
H E LE N A SA NTO S

J O S É S I LV E I R A

Inês Costa
Petalamel
Cenfim

A empresa Petalamel, com sede em Ataíde,
Vila Meã, é uma produtora de sobremesas
A entidade formadora Cenfim, que garante ultracongeladas.
Na perspetiva dos comerciantes, fixar a po- que na área do metal possa haver mais recurInês Costa admite que a empresa “tem
pulação não é só em termos habitacionais. sos e uma mão de obra qualificada, “está em vindo a crescer e tem a perspetiva de conti“Quando falamos em fixar a população deve- Amarante há 13 anos, trilhando um caminho nuar este caminho de crescimento com admos falar em fixá-la a todos os níveis: viver, de sucesso. Este ano de 2021 tem sido o ano missão de novos recursos humanos, estando
trabalhar e investir em Vila Meã. É impor- em que mais pedidos há por parte das empre- inclusive recetiva a receber alunos que aqui
tante esse investimento, porque temos várias sas. E isso traduz-se num desafio: atrair mais queiram estagiar. No entanto, sentimos alempresas na região com melhores marcas, jovens para o setor metalúrgico, apostando guma dificuldade em adquirir mão de obra
melhores preços e um melhor atendimento sempre numa formação profissional de exce- qualificada. É nesse sentido que investir na
do que o que se pratica nas grandes cidades”.
lência”.
formação profissional é muito importante”.

Emalite Ourivesaria
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RICARDO VIEIRA

M A R I A N A BA STO
R U I TE IXE I R A

Externato de Vila Meã

A N D R É M AG A LH Ã E S

MBDecor

Plásticos Visconde
“No que respeita a cursos profissionais temos, “Na área da confeção têxtil temos uma granVereador da Câmara Municipal
de nos ir adaptando às necessidades das em- de lacuna. Atualmente damos formação
de Amarante
presas e das associações empresariais. Gostá- nesta área numa empresa do concelho de “Na impossibilidade de estar presente na
vamos de lecionar o curso de construção civil Felgueiras, em que grande parte dos funcio- vossa excelente iniciativa gostaria de mani- “Amarante tem uma rede escolar e de forfestar o nosso interesse, enquanto empresa mação de excelência, mas existem muitas
no Externato de Vila Meã, com a certeza de nários são de Amarante.
Os empresários da área têxtil e do cal- com mais de 40 anos de existência no merca- mudanças a nível cultural que temos de proque os formandos, após conclusão do mesmo,
teriam uma taxa de empregabilidade muito çado, que empregam muitas pessoas de do empresarial, numa zona industrial ou um mover, porque existem ainda muitos preconelevada. No entanto, ainda há um estigma Amarante, para ter mão-de-obra qualifica- polo empresarial neste área de Vila Meã. É ceitos pelas áreas profissionais e que hoje em
muito grande sobre o ensino profissional e o da investem na sua formação, ao invés de se com muito desagrado que não entendo como dia representam oportunidades de investicurso de construção civil. Muitos pais acham deslocarem para o nosso território, por falta ainda não existe uma zona classificada deste mento e desenvolvimento de carreira muito
importantes.
género em Vila Meã!
que o futuro dos filhos não passa pelo ensi- de mais-valias”.
A formação profissional é, de facto, muiLembro-me do meu pai, o fundador desta
no profissional, mas o certo é que essa é uma
empresa que já faleceu há mais de 25 anos, to importante, daí estarmos em via de lanaposta cada vez mais forte”.
reclamar por este objetivo junto da Câmara çar um plano estratégico de indústria em
Amarante, para ter um plano de ação para os
de Amarante.
A NTÓ N I O TE IXE I R A
Julgo também que seria do agrado dos próximos dez anos, de intervenção para alavilameanenses a criação de uma zona de la- vancar as empresas do território”.
H É LD E R FE R R E I R A
zer com espaços verdes e com uma zona de
fitness ou um parque infantil em Real, junto
ao futuro pavilhão Gimnodesportivo e futuro court ténis, ficando assim tudo inserido
PE D RO PI N H E I RO
numa zona desportiva. Esta seria uma zona
boa para a prática do desporto e lazer, constatando o facto, especialmente ao fim do dia
e ao fim de semana, que imensa gente passeia e faz desporto nesta área, que julgo está
Agromancelos
subaproveitada e agora há a possibilidade de
se retificar e rentabilizar”.
Centro Social e Cultural da Paróquia
do Divino Salvador de Real

“Falamos muito em qualidade de vida e essa
circunstância também se mede pela forma
como tratamos os nossos seniores. Isso será
também motivo para que as pessoas se queiram fixar na nossa região, porque chegaremos
a uma fase da nossa vida que precisaremos de
apoio de terceiros e é aqui que as instituições
têm um papel importante. Numa sociedade
desenvolvida é necessário termos capacidade
de dar resposta para todas as pessoas”.

O setor primário, em concreto a atividade
agrícola, aponta alguns entraves no desenvolvimento desta atividade na região.
“Sentimos dificuldades no acesso à terra.
Há uma reticência em alugar e ceder terra
para utilização agrícola. Em contrapartida,
temos uma terra que produz quase tudo e
um clima muito favorável. A agricultura é
uma área de atividade com potencial, mas os
preços são um problema e por isso, temos de
olhar para a agricultura como uma área económica como qualquer outra”.

Pensar Desenvolvimento a partir de Vila Meã foi o mote para um debate de ideias e
apresentação de diversas perspetivas olhando o desenvolvimento territorial pela batuta da
estratégia económica, numa iniciativa promovida pela Associação Empresarial de Vila Meã.

Mecurito
“Temos, neste território, muitas oportunidades e valências para que possamos crescer.
Isto por uma razão que será óbvia: pela localização de Vila Meã. Mas é necessário atrair
para aqui pessoas e empresas que atuem em
diversas áreas, como por exemplo em áreas
como o turismo, hotelaria”.

CLIQU E AQU I
para rever o debate

PUB
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EC O N O M I A

CAMPANHA INCENTIVA
CONSUMO NO

EMÍDIO MONTEIRO REELEITO PRESIDENTE DO
CONSELHO EMPRESARIAL DO TÂMEGA E SOUSA

COMÉRCIO LOCAL

A campanha “Este Verão Viva a Economia
Local”, que decorre até 31 de julho, pretende
impulsionar o consumo nos comerciantes de
rua, lojas de prestação de serviços, hotelaria,
restauração e operadores turísticos.
Refira-se que esta campanha de apoio à
Economia Local está a sortear 30 mil euros
em vouchers que poderão ser descontados em
compras nas lojas aderentes até 30 de novembro. Compras entre os 10€ e os 25€, dão direito Emídio Monteiro foi reeleito presidente da Dia 1 bilhete de participação; entre os 25€ e os reção do Conselho Empresarial do Tâmega e
50€, 2 bilhetes; entre os 50€ e os 150€, 3 bi- Sousa (CETS) – entidade que agrega associalhetes; e mais de 150€ em compras, 4 bilhetes ções empresariais dos concelhos da Região do
de participação.
Tâmega e Sousa.
Consulte a lista de estabelecimentos já
Destaque ainda para a vice-presidência,
inscritos no site www.cm-amarante.pt
assumida pela Associação Empresarial de
A iniciativa, promovida pelo Município Vila Meã, representada pelo seu presidente
de Amarante, Associação Empresarial de Vila Geraldino Oliveira.
Meã e Associação Empresarial de Amarante,
Após as eleições, Emídio Monteiro afircontempla ainda uma campanha de marke- mou que a instituição “mantém-se empeting para promover o consumo na economia
local, negócios que dão vida e identidade ao
concelho, e são responsáveis por muitos empregos diretos e indiretos.
Confira os vouchers premiados no 1.º
sorteio “Este Verão Viva a Economia Local”:
https://www.cm-amarante.pt/pt/resultados-1-sorteio-relizado-a-17-de-junho-de-2021
Os próximos sorteios realizam-se dia 1 e
15 de julho, e 5 de agosto.
O Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa
Entretanto os estabelecimentos interessa- (CETS) e a Câmara de Comércio de Pequenas
dos em participar podem inscrever-se, gratui- e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-Ptamente, até 23 de julho, presencialmente na ME) assinaram, recentemente, um protocolo
sede da AEA, da AEVM ou através do preen- de cooperação, orientado para a promoção de
chimento do formulário on-line, no site do oportunidades de negócio bilaterais e para o
município, em: https://www.cm-amarante.pt/ apoio ao tecido empresarial.
pt/campanha-este-verao-viva-a-economiaO acordo prevê ainda uma colaboração
-local.
mútua e ativa no sentido de promover o apoio
à internacionalização das Pequenas e Médias
Empresas do Tâmega e Sousa, com base na
especialização produtiva da região.
O protocolo de cooperação tem assim
como objetivo promover a projeção internacional da indústria transformadora do
Tâmega e Sousa, nomeadamente através do
intercâmbio de oportunidades de negócio, da
criação de um programa consistente de missões empresariais aos mercados alvo definiCLIQUE PARA
dos para as empresas, mas também missões
REVER OS
inversas.
NÚMEROS SORTEADOS
Y Ping Chow, presidente do Conselho Executivo da CCPC-PME, destacou as relações já
antigas entre o CETS e a Liga dos Chineses;
Este documento agora assinado “reforça as
relações entre o CETS e a nossa nova Câmara
de Comércio”, tendo a certeza de que “com o
apoio e esforço de ambos os dirigentes vai haver resultados”.
Na perspectiva do CETS, e realçado em
comunicado, o estreitamento de relações
entre as duas entidades vai de encontro às
políticas e práticas de internacionalização
das empresas do Tâmega e Sousa, com vista

nhada em estar ao lado dos empresários da
região, prosseguindo a sua estratégia de
apoio à internacionalização das empresas e
à qualificação contínua, com destaque para a
capacitação digital, de incentivo ao empreendedorismo e à inovação”.
O reeleito presidente do CETS destacou
ainda a importância da sinergia e concertação entre os diferentes agentes do território
em prol do desenvolvimento do Tâmega e
Sousa, sublinhando que o princípio da coope-

ração deve partir do próprio Conselho Empresarial, ao juntar as Associações Empresariais.
“Só um Conselho Empresarial unido, coeso e articulado no apoio de uma estratégia
conjunta poderá ser bem-sucedido na defesa
da nossa região”, concluiu.
Para presidente da Assembleia Geral foi
eleita Maria Miguel Dinis, da Associação
Empresarial de Baião. O Conselho Fiscal será
presidido por Nuno Brochado, da Associação
Empresarial de Penafiel.

CETS E CÂMARA DO COMÉRCIO PORTUGAL –
CHINA ASSINAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

1º SORTEIO

à consequente melhoria da competitividade
regional.
O presidente do CETS, Emídio Monteiro,
aproveitou a oportunidade e reforçou que o
protocolo visa “que a região do Tâmega e Sousa tenha um desenvolvimento mais atrativo e
mais incisivo na China”.
O representante do CETS salientou ainda que o conselho empresarial tem a função
de “dar a conhecer ao mundo a excelência da

região na produção de vários produtos e na
execução dos serviços, seja no setor do agroalimentar, passando pela fileira da moda, à
construção, metalomecânica, à madeira e ao
mobiliário”.
Emídio Monteiro acrescentou que “estamos dispostos a ajudar no crescimento económico da região e que os empresários tenham
os frutos desta cooperação, que julgo que será
de sucesso”.
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P U B LI R E P O R TAG E M

MECURITO NO MELHOR
DOS AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS EM VILA MEÃ

EC O N O M I A

DOURO, TÂMEGA
E SOUSA ACOLHEU
VISITA DE JORNALISTAS
E INFLUENCERS

DA ÁREA DO TURISMO

ticas”, acrescenta a sócia da Mecurito.
Tudo começou no seio familiar, pelo guindar garantindo o Futuro”.
Na área do turismo, e no seguimento do
do sonho, de uma paixão e pela frequência em
Pedro Pinheiro admite que “mais que um
Salões de Clássicos e dos Convívios que o em- luxo ou uma moda, os veículos clássicos são que já acontece atualmente, onde já existem
presário José Pinheiro frequentava.
garantidamente um investimento seguro, alvo sinergias com alguns Players do Turismo denEm novembro de 2011 deu-se forma a esse de uma constante valorização que nos últimos tro do concelho de Amarante, o propósito com
a criação deste empreendimento é “alargar a
sonho e nasceu, na Rua das Árvores, Vila Meã, anos atingiu os 300%”.
a Mecurito - Autoclássicos, uma oportunidade
Quem procura uma experiência com um outros grupos geograficamente próximos, no
para admirar uma estupenda montra que não veículo clássico tem disponível nesta boutique sentido de proporcionar experiências conjunpassa despercebida aos amantes de veículos uma frota de aluguer constituída por 23 veícu- tas que incluam o aluguer de veículos clássicos
juntamente com um guia-motorista especialiclássicos.
los clássicos.
A partir de então passou a existir na região
“São veículos exclusivos de aluguer e que zado em enoturismo, que possibilite passeios
um espaço de referência no sector automóvel, dão brilho a qualquer evento, por isso é que pela Rota do Vinho Verde e pela Rota do Rojuntando o conhecimento e a paixão pelos apostamos noutro slogan para a Mecurito, e mânico”.
Concretizado, este será um espaço multiclássicos.
que faz todo o sentido para nós: “’Alugue um
facetado, único e diferente, que impulsionará a
Pedro Pinheiro e Celma Pinheiro são ir- sonho’”, explica Pedro.
mãos e sócios da Mecurito e confidenciaram
Apesar de todos os serviços disponíveis economia e o desenvolvimento de Vila Meã, de
que este projeto se concretizou pela vontade neste espaço em Vila Meã, a empresa pensa Amarante e de todos os concelhos limítrofes.
O equipamento estará adaptado para que
passada pelo pai, José Pinheiro, e por ser já um mais à frente e estuda estratégias possíveis de
seja possível realizarem-se leilões de veículos
hobby da família.
desenvolver-se e evoluir ainda mais.
Numa conversa do Jornal de Vila Meã com
Nesse sentido, a Mecurito tem como estra- clássicos, bem como de outras peças de arte.
Se todos estes serviços que o projeto penestes dois empreendedores, foi possível ficar tégia para a próxima década um projeto que
a conhecer melhor o conceito da empresa, o visa alargar os seus serviços a novas valências sado pela Mecurito – Autoclássicos seriam
mercado em que atuam, os sonhos e os proje- e por consequência potenciar o crescimento e mais que suficientes para alavancar o territótos futuros que terão, certamente, impacto no desenvolvimento do território a partir de Vila rio de Vila Meã, Celma Pinheiro surpreendeu
desenvolvimento económico de Vila Meã e de Meã, nomeadamente nas áreas da Cultura, ao dilucidar que o empreendimento terá ainda
a capacidade para “alugar espaços de armatodo o concelho de Amarante.
Desporto, Gourmet e Turismo.
A abertura de uma “Boutique de Clássicos”,
Celma Pinheiro, sócia da Mecurito, explica zenamento e manutenção das viaturas de copermitiu expor e comercializar uma gama que esta estratégia “passará pela criação de um lecionadores e que seja capaz de assegurar os
alargada de viaturas automóveis, motociclos, empreendimento cujo objetivo é agregar todas cuidados necessários para que os veículos estejam sempre prontos a circular”.
motos, vespas, e também alguns acessórios.
essas áreas”.
Segundo a sócia da empresa, esta ideia surContudo, esta casa vai muito mais além do
Desta forma, na área da cultura, o objetique a comercialização de veículos clássicos. A vo será “a existência de um museu de veícu- ge pelo “grande défice do mercado em haver
Mecurito - Autoclássicos tem a capacidade de los clássicos, com exposição rotativa”. Mas, o um local onde seja possível aos colecionadores
oferecer ao cliente um vasto leque de serviços empreendimento, “terá ainda outras alas para armazenarem as suas viaturas clássicas.
Celma Pinheiro admite que a estratégia
que vão desde a importação e exportação de as mais variadas exposições de arte, como por
veículos automóveis, bem como todo o tipo de exemplo pintura, escultura, literatura, foto- da empresa passa por “pensar numa solução
global que, garantidamente, vai ajudar ao deveículos motorizados, seja barcos de recreio, grafia”, dá conta Celma Pinheiro.
velocípedes com e sem motor, motos e motoO empreendimento estará habilitado para senvolvimento económico e territorial a partir
ciclos, reboques e atrelados, caravanas e auto- organizar concentrações e desfiles de veículos de Vila Meã”.
Por todos os fatores mencionados pelos sócaravanas.
clássicos, cuja estratégia é atrair aficionados,
Na Mecurito é possível, a todos os proprie- nacionais e internacionais, da modalidade que cios da Mecurito, a criação de um empreenditários de veículos clássicos, encontrarem um “certamente poderão ficar alojados nos players mento desta envergadura vai muito mais além
espaço de confiança e que assegura também e parceiros hoteleiros desenvolvendo a econo- da atração turística e cultural. É, sem dúvida,
uma estratégia económica que resultará na
todo o tipo de reparação dos veículos.
mia da região”.
Esta empresa vilameanense presta ainda o
O espaço idealizado pelos dois irmãos está criação de múltiplos postos de trabalho e que
serviço de aluguer de veículos para casamen- ainda pensado para ser dotado de um recinto atrairá mais investidores para freguesia de
tos, eventos, publicidades, transfers, realiza- de Paddle e um Campo de Ténis, podendo as- Vila Meã e, por conseguinte, para a cidade de
ções cinematográficas, driving experiences e sim associar o lazer desportivo e o bem-estar Amarante.
Esta empresa de veículos motorizados, sepasseios turísticos na rota do vinho verde.
daqueles que o procurem.
Um clássico remete, normalmente, para
Aliado a todas estas áreas, no futuro equi- diada na freguesia de Vila Meã, cumpre assim
algo marcante, que tem uma história, simbo- pamento constará um Restaurante e Bar onde um sonho de família, projetando um futuro
lismo, e que não passa de moda. Talvez por isso poderão ser “organizados eventos, jantares, promissor, inovador em toda a região do Tâfaça sentido um dos slogans que representam degustações dos mais variados Chefes ou Pro- mega e Sousa e capaz de proporcionar expeeste negócio de família: “Invista no Passado, dutos, no sentido de proporcionar festas temá- riências diferenciadoras.

A região do Douro, Tâmega e Sousa acolheu,
no primeiro fim de semana de junho, a visita
de uma comitiva de jornalistas e influencers
da área do turismo.
O programa de dois dias contemplou visitas a projetos turísticos, públicos e privados,
situados em concelhos classificados como de
baixa densidade e financiados no âmbito da
Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE
(Programa de Valorização Económica dos
Recursos Endógenos) – Turismo para Todos,
liderada pela Comunidade Intermunicipal do
Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa).
Esta visita teve como principal objetivo
dar a conhecer projetos turísticos enquadrados em concelhos integralmente de baixa densidade e contribuir para o aumento da atratividade e competitividade da região, através da
promoção turística.
A Estratégia de Eficiência Coletiva – Turismo para Todos é um projeto intermunicipal de
valorização, dinamização e promoção turística da região, assente na natureza, no património cultural, na gastronomia, no enoturismo e
no turismo de saúde e bem-estar.
Integram esta Estratégia cerca de 300
projetos na área do turismo, dos quais mais
de duas dezenas são públicos e os restantes
promovidos por entidades privadas, num investimento que ascende a aproximadamente
150 milhões de euros. A Estratégia engloba
os concelhos da CIM Tâmega e Sousa e ainda
os municípios de Arouca e de Vale de Cambra,
que, embora pertencentes à Área Metropolitana do Porto, são considerados territórios de
baixa densidade e, por isso, enquadrados nos
territórios-alvo do PROVERE.
No Tâmega e Sousa, são considerados territórios de baixa densidade os municípios de
Baião, Celorico de Basto, Cinfães e Resende
e ainda algumas freguesias dos concelhos de
Amarante, Castelo de Paiva e Marco de Canaveses.
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PRÉMIO EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA

O Crédito Agrícola lançou a oitava edição do
Prémio Empreendedorismo e Inovação, um
projeto reconhecido no mercado como um forte contributo ao setor agrícola, agroalimentar
e florestal nacional, identificando, premiando
e apoiando o que de melhor se faz em Portugal,
que contribui para reforçar o pilar de Sustentabilidade do Grupo.
Esta edição mantém o foco na Sustentabilidade, em linha com as prioridades nacionais e
europeias de apoio à inovação no setor, estando a concurso 3 categorias, designadamente,
Agroindústria 4.0, Biotecnologia e Bioeconomia, e Produtores Inovadores. Para além disso,

serão premiadas 3 categorias de reconhecimento especial, designadamente, Inovação em
Parceria, Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola e Menção
Honrosa a Jovem Empresário Rural.
O valor total dos prémios a atribuir é de
27.500 €; os vencedores de cada categoria terão
direito a um prémio de 5.000€ a cada categoria e os vencedores das menções honrosas irão
receber 2.500€. As candidaturas estão abertas
até de 16 de julho de 2021.
Para esclarecimentos adicionais, consulte
o website www.premioinovacao.pt

S O C I E DA D E

ROTA BEEPATHNET

DISPONÍVEL NA APP
AMARANTE TOURISM

Criada no âmbito do projeto europeu BeePathNet, a rota que está disponível na APP
Amarante Tourism sugere a visita a locais
relacionados com o mundo das abelhas em
Amarante.
Da natureza que as alimenta aos produtos
que nos fornecem, fica feito o convite para que
percorra as ruas da cidade, através de uma
rota dinâmica e interativa, e conheça os pontos de interesse que lhe vão surgir no telemóvel por sinal Bluetooth. Dos locais de venda de
produtos apícolas ao parque florestal repleto
de polinizadores, há muito para conhecer. O
espaço verde junto à Biblioteca Municipal Albano Sardoeira, por exemplo, é de paragem
obrigatória por ter, em abundância, plantas
melíferas. Bem no centro da cidade, este espaço representa o trabalho que tem sido feito na
adaptação do conceito de apicultura urbana
em Amarante.
A APP Amarante Tourism pode ser instalada no seu smartphone gratuitamente, e está
disponível para iOS e Android.
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E M PR E SA S

MEDIMARCO PROMOVE PROVA VIRTUAL:
ANGARIAÇÃO PARA FUNDO
DE PROTEÇÃO SOCIAL DO BOMBEIRO

A Medimarco e a Liga dos Bombeiros Portugueses estão a organizar o evento online
“Virtual Run - Regresso Seguro 20”. Trata-se
de um evento solidário e desportivo, onde
qualquer pessoa se poderá inscrever, efetuando uma doação que reverterá para o Fundo de
Proteção Social do Bombeiro, gerido pela Liga
dos Bombeiros Portugueses (LBP).
A “Virtual Run - Regresso Seguro 20” tem
inscrições abertas até ao dia 4 de julho e os
participantes podem optar por caminhar, correr ou andar de bicicleta, competindo virtualmente entre si, sendo estimulada a atividade
física e a envolvência em ações de cariz social.
De acordo com a organização, “cada participante inscrito deverá cumprir a distância
estipulada de 10 quilómetros para corrida, 25
quilómetros para bicicleta e 5 quilómetros
para quem optar pela caminhada. A prática do
exercício pode ser realizada em qualquer horá-

MERCANTINHO – FRESCO & NOSSO
TODOS OS MESES EM PENAFIEL

rio e lugar, em segurança, respeitando as restrições e regras de confinamento vigentes na
sua localidade”.
Além de cada participante estar a contribuir para o Fundo de Proteção Social do Bombeiro, habilita-se ainda a ganhar um dos três
prémios estipulados. Em alternativa, e caso
não pretenda realizar qualquer tipo de atividade desportiva, pode igualmente efetuar um
donativo através do IBAN criado exclusivamente para esse efeito.
A abertura oficial do evento realizou-se no
passado dia 19 de junho no Auditório Municipal do Marco de Canaveses e contou com a presença e intervenção de várias personalidades,
dando assim início “àquele que será o maior
e mais mediático evento desenvolvido a nível
nacional”, informou a empresa responsável
pela organização.

VE JA NO
YOUTUBE

O Mercantinho – Fresco & Nosso é o novo Cooperativa Agrícola de Penafiel.
mercado de produtos frescos locais, que terá
Para Nuno Brochado, presidente da diuma frequência mensal (último sábado de cada reção da Associação Empresarial de Penafiel
mês) a decorrer no estacionamento das insta- “este evento mensal é importante para a dinalações da Associação Empresarial de Penafiel mização do comércio local e essencialmente
(junto ao centro de saúde).
um apoio direto aos produtores locais que nem
Promovido pela AE Penafiel, com o apoio sempre têm um local condigno para fazerem
da Câmara Municipal e Cooperativa Agrícola as suas vendas. Queremos que este nosso
de Penafiel, este mercado de produtos frescos evento entre nas rotinas dos penafidelenses e
locais visa o apoio direto aos produtores agrí- estes possam comprar os melhores produtos
colas do concelho de Penafiel, que também vi- diretamente de quem os tem. Produtos esses
ram no último ano o negócio a diminuir.
de confiança e que promovem hábitos de aliTem, ainda, como objetivo incentivar a co- mentação saudável”, justifica.
munidade a comprar em espaços abertos, seja
A Cooperativa Agrícola de Penafiel ficou
para produtos frescos como comércio de rua e satisfeita pelo convite da Associação Empresasensibilizar para as questões ambientais, no- rial de Penafiel para colaborar nesta iniciativa
meadamente, no uso de materiais recicláveis uma vez que apoio diretamente, também, os
como os sacos para transportar os produtos seus produtores e promove o consumo local.
que serão oferecidos pela organização.
Fica a proposta para passar pelo MercantiO mercado, que decorreu pela primeira nho – Fresco & Nosso na manhã do último sávez no último sábado de junho, conta com dez bado de cada mês, aproveitando para fazer as
bancas de produtores locais que têm à dispo- compras de produtos locais, frescos e de quasição os produtos hortícolas e frutícolas da lidade, ajudando a comunidade e pensando na
época, bem como vinhos da região, a cargo da sustentabilidade.

ANTÓ NI O G E D E ÃO
É e m Po e sia qu e s e f ala - N OV U M C a n al
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VILA MEÃ
Sede da Junta
Café Villa
Salão Andreia Bessa
Loja dos 300
Pastelaria Estrela
Café Pozzi
Café Art de Rua
Pizzaria Moderna
Café Sem Stress
Restaurante o Cais
Restaurante Xandoca
Café Convívio ao lado da GNR
Biblioteca Café
Casa do Porto
Pontapé de Saída - Largo da Feira

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

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

Café Escorpião
Café Luxemburgo

Café Belos Ares
Café Moderna 2

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

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

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

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