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TR AVA N C A

JUNTA DE TRAVANCA DINAMIZA CAMINHADA VIRTUAL

Professora

Cidália Fernandes
“O público não quer a verdade, mas a
mentira que mais lhe agrade”
FERNANDO PESSOA

O dia das mentiras
Acho que é a primeira vez que escrevo sobre este assunto, embora, e especialmente durante um determinado período da adolescência, lhe tivesse prestado
muita atenção, pois não queria ser apanhada desprevenida pela ridícula situação
inventada por alguém que pretendia realçar a sua esperteza e, ao mesmo tempo,
pôr a nu a ingenuidade de uma vítima. Eram, claramente, pequenas brincadeiras,
que no fundo ninguém levava a mal, como no Carnaval. Vivemos noutros tempos, hoje, e a verdade é tão nua e crua que não há mentira que a vença. Durante
anos, e alimentando as mentes dos homens, inventaram-se mentiras que quase se
tornaram verdades de tão seriamente anunciadas. Apenas até serem desmentidas
no dia seguinte. Vivemos noutros tempos, repito. A qualquer momento, e numa
questão de segundos, somos invadidos por todo o tipo de notícias que nos entra
pela casa dentro e em tão grande número que perdemos a capacidade para separar
a verdade da mentira, o certo do errado, o pasmo da admiração, a piedade da indiferença. As tão conhecidas fake news vieram autenticamente destronar a originalidade e a jovialidade do dia das mentiras. Mas de onde virá afinal essa designação?
O dia das mentiras, o dia das petas ou dia dos tolos, celebra-se anualmente no
dia 1 de abril em alguns países europeus, pregando partidas. Há várias versões que
explicam o seu aparecimento. A mais credível vem de França. Antes da celebração
do Ano Novo no dia 1 de janeiro, e de acordo com o calendário gregoriano, adotado
no século XVI por Carlos IX de França, o Ano Novo festejava-se no dia 25 de março,
data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam precisamente no dia 1 de abril.
Não é fácil aceitar as mudanças e alguns franceses continuaram a seguir o calendário antigo. Houve gente que aproveitou para brincar com os resistentes e enviavam-lhes presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Pouco a
pouco, este hábito transformou-se num ritual que se estendeu no tempo e chegou
até nós.
O conceito de mentira aproxima-se e quase se confunde com a do fingimento,
presente na poética de Fernando Pessoa, para quem a poesia é um produto resultante da destruição do conceito romântico de inspiração; assim sendo, fingir é
inventar, é intelectualizar o sentimento para exprimir a arte. Não será toda a arte
uma forma de refúgio onde nos isolamos durante algum tempo para podermos
despertar mais fortes no dia seguinte e enfrentar, como no dia a seguir ao dia das
mentiras, a verdadeira realidade?
Não seria bom pensar – já que nos encontramos na área da imaginação - que
toda esta realidade que estamos a viver há mais de um ano não é mais do que uma
mentira-pesadelo, da qual vamos acordar em breve?
Tenhamos esperança e confiança.

A Junta de Freguesia de Travanca dinamizou, para
assinalar o início da Primavera, no dia 21 de março,
uma caminha virtual, aberta a toda a população.
A iniciativa, que podia realizar-se individualmente ou em família, “teve uma adesão muito satisfatória, respeitando todas as normas impostas
pelas autoridades de saúde, nomeadamente o uso
de máscara e o distanciamento físico”, esclarece o
presidente da Junta de Freguesia de Travanca, Fernando Cunha.
O autarca explica ainda que “para além de assinalar a chegada da Primavera, esta caminhada
virtual teve o propósito de motivar e incentivar as
pessoas à prática do exercício físico que, com a pandemia, também ficou mais esquecido”.
As normas de participação foram definidas por
cada participante, que pode escolher a hora e o percurso a realizar.
Apesar de cada participante poder escolher o
trajeto, Fernando Cunha esclarece que “foram sugeridos dois percursos circulares identificados com

fitas de cores diferentes com o objetivo de se evitar
um aglomerado de pessoas a passar ao mesmo tempo pelo mesmo local”.
Um dos percursos, com um total de 6,5 quilómetros e assinalado com a cor amarela, saía junto
ao Mosteiro de Travanca. O outro, com 8,5 quilómetros e identificado com a cor vermelha, tinha
início na Capela de S. Sebastião.
Os participantes foram convidados a registar,
em fotografia, os momentos de partida e chegada
e as melhores paisagens ao longo do percurso feito
pelo território de Travanca, para posteriormente
serem divulgadas nas redes sociais da Junta de Freguesia.
Os trilhos delineados para a “Caminhada Virtual de Primavera” vão continuar identificados
para que “as pessoas, de Travanca ou das freguesias limítrofes, possam explorar a localidade que
tem, sem dúvida, paisagens muito agradáveis”,
conclui o presidente.

VILA MEÃ

CENSOS 2021 ARRANCAM A 5 DE ABRIL

AUTOPSICOGRAFIA
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai iniciar,
no mês de abril, a maior operação estatística nacional: os Censos 2021.
Trata-se do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação.
Esta operação inicia-se a 5 de abril com a distribuição, em cada habitação, de uma carta com toda
a informação necessária para responder aos censos.
Note-se que a distribuição informação, formulários
e apoio no preenchimento dos Censos será realizada
por recenseadores devidamente credenciados.
Face à situação pandémica que o País atravessa,
a recolha de informação para Censos 2021 seguem

todas as medidas definidas pelas autoridades de saúde, pelo que cada carta distribuída contém um código e password únicos que permite à população responder aos censos preferencialmente pela internet.
Na freguesia de Vila Meã, a equipa de recenseadores é constituída por cinco elementos: Inês Vieira,
Juliana Macedo, Marta Ferraz, Tiago Lopes e Manuela Coelho, coordenadora da Freguesia de Vila Meã.
O presidente da Junta de Freguesia, Lino Machado, aproveita a ocasião para “agradecer a todos a
colaboração e o empenho na recolha de dados para
esta operação”.
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S O C I E DA D E

PASSAGENS DE NÍVEL EM VILA MEÃ VÃO SER SUPRIMIDAS
A Infraestrutura de Portugal (IP) vai avançar
com a supressão de três passagens de nível na
linha do Douro, no troço eletrificado de Caíde
- Marco de Canaveses, num investimento total
de 3,75 milhões de euros.
O anúncio do concurso público, publicado
em Diário da República, aponta para uma empreitada com prazo de execução de 600 dias
e que concebe a eliminação das passagens de
nível localizadas em dois locais na freguesia
de Vila Meã e outra na localidade de Santo Isidoro, no Marco de Canaveses.
A intervenção em Vila Meã vai contemplar
a construção de duas passagens pedonais inferiores e uma passagem inferior rodoviária.
Uma das passagens de nível a suprimir localiza-se junto ao Cineteatro Raimundo Magalhães e a outra situa-se na ligação entre a
Avenida 25 de Abril e a Rua Dr. Joaquim Silva
Cunha.
De acordo com o presidente da Junta de
Freguesia, Lino Macedo, “este pedido já havia
sido solicitado à empresa há vários anos com
o intuito de melhorar as condições de acessibilidade e segurança da população”.
“É com enorme satisfação que vejo esta
obra a acontecer”, acentua.
Estas são obras, há muito aguardadas, e
que vão melhorar a acessibilidade e a segu-

rança no atravessamento daquela linha ferroviária. As intervenções em Vila Meã consideram dois pontos sensíveis, cuja supressão
da passagem vai contribuir para uma melhor
fluídez de veículos e peões.
No caso do Marco de Canaveses, está prevista a construção de uma passagem inferior
rodoviária, eliminando a passagem de nível
existente, permitindo-se assim o atravessamento desnivelado da via-férrea em segurança. Será também construído um viaduto sobre
o rio Odres, para desviar o trânsito da Ponte
do Bairro.

VILA MEÃ

S O C I E DA D E

LANÇADO CONCURSO PARA REQUALIFICAÇÃO

OBRAS DE

DA ESTRADA MUNICIPAL FREGIM/PIDRE

NO CINE-TEATRO

BENEFICIAÇÃO
RAIMUNDO MAGALHÃES

Foi aprovado em reunião de Câmara o lan- Realce-se que o valor base da empreitada é de
çamento do concurso da segunda fase da re- 1.130 mil euros, prevendo-se o início durante
qualificação da estrada municipal de Fregim/ o mês de maio.
Pidre, eixo de ligação entre o centro de AmaMais se informa que foi também lançarante e o pólo urbano de Vila Meã, anunciou da a segunda fase da pavimentação “a cubo”
o município em nota enviada para o Jornal de em diversas freguesias do concelho. O valor
Vila Meã.
base da empreitada é de 480 mil euros para

A Associação de Beneficência de Vila Meã está
a desenvolver um conjunto de obras de reabilitação de vários espaços das suas instalações,
nomeadamente em salas anexas do Cine-Teatro Raimundo Magalhães.
Estas intervenções visam melhorar as
condições de conforto para a realização das
atividades lúdicas, culturais e desportivas que
ali se desenvolvem.
Do processo de transformação serão aneum total de 12 estradas. Recorde-se que na
primeira fase, lançada em dezembro e em ad- xados, à sala das atividades, balneários e salas
judicação, foram também levados a concurso de espera para professores e pais dos alunos.
Este projeto contempla ainda a instalação
a pavimentação de outras 12 estradas com o
valor base de 326 mil euros estando, portanto, de um sistema de ar condicionado central nas
a concurso pequenas obras no valor total de salas onde se realizam as aulas de formação
profissional.
806 mil euros.
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA MEÃ PROCEDE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NOS CEMITÉRIOS
À INTERVENÇÃO EM VÁRIOS ACESSOS

A Junta de Freguesia de Vila Meã está a efetuar um conjunto de obras de beneficiação
nos cemitérios de Ataíde, Oliveira e Real.
As intervenções contemplaram uma limpeza geral dos espaços, nomeadamente limpeza e arranjo dos muros e a posterior realização da pintura dos mesmos.
Para já, esta intervenção foi concretizada
nos cemitérios de Ataíde e Oliveira, beneficiando as infraestruturas e dignificando
aqueles espaços. A intervenção no cemitério
de Real deverá arrancar logo após a Páscoa,
concluindo-se assim o arranjo e asseio dos
três cemitérios desta união de freguesias.
Neste processo, foi ainda realizada uma
intervenção na Casa Mortuária de Oliveira.
O espaço tinha algumas entradas de humidade que foram reparadas e o chão foi substituído por um pavimento a tijoleira.
De acordo com o presidente de Junta de
Freguesia de Vila Meã, Lino Macedo, “estas
eram obras necessárias e que a Junta teve necessidade de intervir, recorrendo aos recursos financeiros e humanos que dispomos”.

A Junta de Freguesia de Vila Meã concluiu
recentemente algumas intervenções para
a melhoria de pequenas acessibilidades na
freguesia.
No Bairro Brasil, numa pequena rua que
liga a sede da Junta de Freguesia à Rua Óscar
Pereira de Magalhães, foi realizado o alargamento desse caminho e efetuada a pavimentação em paralelepípedo.
A Junta de Freguesia interveio também
na Rua de São Raimundo, com o objetivo de
retificar o acesso dessa rua. Foi realizado o
alargamento da via e concretizada a repavimentação do troço em paralelo, numa extensão de cerca de 15 metros.
Como resultado de intensas chuvas foi
necessário efetuar a reparação de um muro
de suporte que desabou na Rua das Casas
Novas. Um muro com cerca de cinco metros
de extensão.
O presidente da Junta de Freguesia, Lino
Macedo, destaca estas intervenções como
“necessárias e que fazem toda a diferença no
dia a dia da população”.

V I L A C A IZ

JUNTA DE VILA CAIZ
PAVIMENTOU
RUA DO ROÇO

DE ATAÍDE, OLIVEIRA E REAL

S O C I E DA D E

EMPREITADA DE INTERCETOR
DO TÂMEGA EM AMARANTE

A Junta de Freguesia de Vila Caiz efetuou a
pavimentação em paralelepípedo na Rua do
Roço, situada no lugar da Sra. da Graça.
A pavimentação desta acessibilidade permite que todas as habitações daquele lugar da
freguesia passem a estar dotadas de condições
apropriadas para uma adequada mobilidade.
“Tem sido nossa preocupação ir dotando
a generalidade dos acessos da freguesia, nomeadamente estes mais pequenos e secundários, das condições indispensáveis para que as A Águas do Norte vai iniciar empreitada de São Gonçalo e o açude localizado a jusante
pessoas possam beneficiar dos mesmos com execução do intercetor do Tâmega, no Muni- da mesma.
conforto e segurança”, refere António Jorge cípio de Amarante, na sequência da adjudiCom a execução desta infraestrutura, a
Ricardo, presidente da Junta de Vila Caiz.
cação à empresa Amydra Construções, Lda. Águas do Norte pretende resolver definitivaO investimento, no valor de cerca de 1,1 mi- mente os problemas que ocasionalmente, em
lhões de euros, tem o prazo de execução de dias de maior pluviosidade, se verificam na
420 dias.
estação elevatória existente junto à referida
A execução da empreitada visa a insta- Ponte, que será desativada, o que permitirá
lação de um intercetor gravítico na zona ri- uma melhor preservação do meio ambiente.
beirinha da cidade de Amarante, com uma
A Águas do Norte, enquanto entidade
extensão aproximada de 675 metros, que concessionária do sistema multimunicipal
vai permitir a travessia sob o leito do rio Tâ- de abastecimento de água e de saneamento
mega, através de um sifão invertido. Os tra- do Norte de Portugal, em “alta”, que intebalhos incluem ainda a construção de uma gra o Município de Amarante, é responsável
câmara de retenção de areias a montante da pela captação, tratamento e abastecimento
travessia e de diversos trabalhos auxiliares de água para consumo público e pela recolha,
de proteção da margem esquerda do rio Tâ- tratamento e rejeição de efluentes doméstimega, tendo em consideração os fenómenos cos, urbanos e industriais e de efluentes prode erosão que se verificam entre a Ponte de venientes de fossas séticas.

V I L A C A IZ

ALARGAMENTO
MELHORA
ACESSIBILIDADE
NA RUA AMETADE

Estão em curso as obras de alargamento da
Rua Ametade, na freguesia de Vila Caiz. Esta
empreitada, da responsabilidade da Junta de
Freguesia, contempla o alargamento do acesso e a construção de um muro de suporte.
O terreno para alargamento deste acesso
foi cedido pela Casa da Ametade, permitindo
assim que as condições de circulação possam
ser significativamente beneficiadas. Note-se
que a construção do muro de suporte, que simultaneamente faz a vedação do terreno, garantirá as condições de segurança.
A Junta de Vila Caiz realça e agradece a
colaboração na disponibilização do terreno
propriedade da Casa Ametade, que permitiu o
necessário alargamento do acesso.
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HUGO CARVALHO É O CANDIDATO
DO PS À CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
Hugo Carvalho foi eleito, no sábado, 20 de
março, como o candidato do Partido Socialista
à Câmara Municipal de Amarante nas Eleições
Autárquicas deste ano.
O nome de Hugo Carvalho para encabeçar
a lista dos socialistas foi aprovado na reunião
da Comissão Política Concelhia de Amarante
do PS com 29 votos a favor e 4 votos em branco.
No final da reunião da Comissão Política
Concelhia, Hugo Carvalho demonstrou-se
muito “honrado com o voto de confiança dos
militantes do Partido Socialista de Amarante”.
“O PS apresentar-se-á nas próximas elei-

ções autárquicas com um projeto mobilizador,
ambicioso e credível, aberto aos amarantinos e
construído em proximidade com todos aqueles
que queiram contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho”, realçou.
Hugo Carvalho, 33 anos, natural de Amarante, é engenheiro civil de formação e deputado à Assembleia da República desde julho
de 2017. É também presidente da Comissão
Política Concelhia de Amarante do Partido Socialista desde 2018, tendo sido reeleito para um
segundo mandato em 2020.

SEIS ANOS
DE SERVIÇO DE APOIO
AO CONSUMIDOR
DE AMARANTE

A Águas do Norte apresentou, na semana passada, o projeto-piloto de telemetria, instalado
no Município de Amarante, que vai permitir
o acesso remoto a mais de 800 contadores
instalados no sistema de abastecimento de
água em baixa, garantindo dessa forma que
as respetivas leituras de consumo sejam mais
fiáveis e imediatas.
Com a utilização desta solução tecnológica, a Águas do Norte irá melhorar ainda mais
o serviço prestado aos seus utilizadores em
baixas.
O projeto-piloto de telemetria, instalado
em Amarante, mereceu destaque durante a
apresentação do Plano de Ação para a Transformação Digital da Águas do Norte e que
contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos
Fernandes.

Este plano de ação 2020-2023 representa um
investimento global na ordem dos 3 milhões
de euros e permitirá à empresa alcançar importantes objetivos tais como o incremento
da capacidade de monitorização remota e de
reação a incidentes, o aumento da eficiência
operacional e a melhoria do serviço prestado
aos utilizadores.
Foram ainda apresentados os diferentes
projetos de telecomunicações e de telegestão
que estão a ser implementados nos Centros
Operacionais da empresa, nomeadamente o
novo Sistema de Supervisão e Controlo (SCADA) e o Sistema Gestão Operacional (GERE).
Destaca-se também a instalação de um
novo sistema de telegestão para as redes municipais de abastecimento de água, em baixa

Inaugurado em 2015, o Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor (CIAC) do Município de Amarante já instruiu mais de 1400
processos a nível de consumo e mais de 190
a nível de sobre-endividamento e proteção
financeira. Foram dinamizadas mais de 100
ações de informação, com quase 3000 participantes, refere, em jeito de balanço, a vereadora com o Pelouro da Defesa do Consumidor,
Lucinda Fonseca.
No geral, os pedidos de intervenção prendem-se com conflitos de consumo, nomeadamente matérias relacionadas com os serviços
públicos essenciais (telecomunicações, água,
energia elétrica, gás natural, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços
de gestão de resíduos sólidos urbanos e serviços postais); contratos celebrados à distância
e fora do estabelecimento comercial; práticas
comerciais desleais; contratos de compra e
venda e ainda conflitos do foro do sobre-endividamento e proteção financeira.
O CIAC realça a cooperação estabelecida
com o TRIAVE - Tribunal Arbitral, incorporado na Rede de Arbitragem de Consumo, atrao qual, além de permitir uma melhoria do vés do qual os amarantinos e agentes econóserviço à população residente nos Municípios micos locais podem resolver os seus conflitos
servidos, irá contribuir para a redução de per- de consumo de uma forma mais rápida e eficaz.
Recorde-se que o CIAC resulta de um prodas de água, para um aumento da eficiência
das suas operações e para a otimização dos tocolo entre a Câmara Municipal de Amarante,
a Direção Geral do Consumidor, a Associação
processos e rotinas operacionais.
Integrada no Grupo AdP - Águas de Por- Portuguesa para a Defesa do Consumidor tugal, a Águas do Norte iniciou a atividade DECO e de uma parceria com o Plano Nacioa 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade nal de Formação Financeira – PNFF – TODOS
concessionária do sistema multimunicipal CONTAM. O CIAC integra a Divisão de Dede abastecimento de água e de saneamento senvolvimento e Coesão Social do Município
do Norte de Portugal, em alta, é responsável de Amarante.
Mais informações através do telefone 255
pela captação, tratamento e abastecimento
de água para consumo público e pela recolha, 420 248, do telemóvel 912 104 857 ou pelo
tratamento e rejeição de efluentes domésticos, e-mail ciac@cm-amarante.pt.
urbanos e industriais nos 63 municípios que
integram este sistema.

AMARANTE

O Município de Amarante está a proceder à
instalação de uma rede de 31 oleões, em várias freguesias do concelho, para depósito
e encaminhamento dos Óleos Alimentares
Usados (OAU). Este sistema de recolha seletiva é semelhante aos ecopontos já existentes
para o papel, plástico, vidro e pilhas e encontram-se, sempre que possível, junto a estes.
Antes de serem colocados nos oleões, os
OAU, que não devem conter restos de comida ou outro tipo de líquidos, devem ser acondicionados em garrafas ou garrafões (até 6
litros) de plástico e bem fechados. Mais se

informa que não podem ser depositados nos
oleões os óleos lubrificantes, considerando
que contaminam os OAU, impedindo a sua
valorização.
Os óleos alimentares reciclados são usados na produção de detergentes, sabões, velas
e, principalmente, biodiesel.
Ao proceder à reciclagem dos OAU está a
evitar uma potencial contaminação dos solos
e da água. Se os OAU forem enviados para a
rede de drenagem de águas residuais, além
de sobrecarregarem o custo do tratamento
dos efluentes que chegam à ETAR, reduzem a

S O C I E DA D E

S O C I E DA D E

ÁGUAS DO NORTE APRESENTA PLANO
DE AÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PROMOVE
RECICLAGEM
DE ÓLEOS
ALIMENTARES
USADOS

sua eficácia por interferirem na qualidade do
efluente final que é descarregado na linha de
água, gerando implicações nos ecossistemas
aquáticos.
A deposição e encaminhamento adequado de mais uma tipologia de resíduos, contribui para a Redução da Pegada Ecológica. Posteriormente, a recolha dos OAU é efetuada por
uma empresa licenciada para a armazenagem,
triagem e tratamento deste tipo de resíduos.
Concluindo: até ao final de março, serão
instalados os 31 oleões, cuja localização pode
consultar online ou na app EcoMovimento.
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S O C I E DA D E

CÂMARA DE AMARANTE APROVA VOTO
DE LOUVOR AO AMARANTINO PAULO PEREIRA

DE CÃES REALIZA-SE
NO PRIMEIRO SEMESTRE

A campanha oficial de Vacinação Antirrábica
e Identificação Eletrónica de cães deverá realizar-se no primeiro semestre de 2021.
Esta campanha destina-se exclusivamente a cães e o custo é de 13,50€, conforme previsto em despacho: o montante a cobrar pela
vacinação antirrábica é de 10€, sendo cobrado
1€ pela emissão do Boletim Sanitário, quando
necessário; e a colocação do chip, que só pode
ocorrer se o mesmo animal for também vacinado contra a raiva, é gratuita, cobrando-se
apenas 2,50€ pelo registo no SIAC - Sistema
de Informação de Animais de Companhia.

S O C I E DA D E

PROJETOS CANDIDATOS
AO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM

Foi aprovado em reunião de câmara, por unanimidade, o voto de louvor do Município de
Amarante a Paulo Pereira, treinador da Seleção Portuguesa de Andebol que, garantiu,
recentemente, o apuramento para os Jogos
Olímpicos.
Natural de Amarante, Paulo Pereira, de 54
anos, iniciou a sua carreira como treinador adjunto do Boavista, então comandado por José
Magalhães, com quem rumou ao FC Porto,
que orientou durante três temporadas, entre
2003 e 2006, conquistando um campeonato,
uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
Depois de quase uma década no estrangeiro, com passagens pelas seleções femininas de
Tunísia e Angola, onde também orientou o Espérance de Tunis, o 1.º de Agosto e o ASA. Em
Espanha orientou o Cangas, chegando, posteriormente, à seleção portuguesa em outubro
de 2016. Já como selecionador, acumulou funções com o comando técnico do CSM Bucareste, tendo vencido a Taça Challenge.
Ao fim de três anos na seleção nacional,

Paulo Pereira alcançou o sucesso no Euro2020,
seguindo-se este apuramento inédito para
os Jogos Olímpicos de Tóquio, feito que tanto
orgulha o nosso país e que levou à aprovação
desta distinção pelo executivo municipal.
O treinador de andebol, natural de Amarante, tem liderado nos últimos anos a Seleção
Nacional de Andebol, numa geração de ouro
que tem somado grandes conquistas internacionais. No recente apuramento para os Jogos
Olímpicos, onde a equipa nacional de andebol
assegurou um dos 12 lugares disponíveis, destaque para o sentimento de orgulho e dever
cumprido evidenciado por Paulo Pereira, quatro dias depois da vitória épica contra a França.
“O que neste momento sinto é uma mistura de cansaço profundo e ao mesmo tempo de
alívio infinito. Sentimos no corpo e na alma o
preço a pagar por querer fazer o que ainda não
foi feito”, expressou Paulo Pereira no seu perfil
nas redes sociais.
“A sensação de alívio está associada a uma
sensação de prazer imenso ao conseguir atin-

Do desporto à cultura, passando pelo ambiente, empreendedorismo, urbanismo e ação social, estes são os oito candidatos ao Orçamento Participativo Jovem (OPJ) 2020/2021: “(A)
Voz De Dentro”, tenciona centrar a atenção no
cuidador/família e na pessoa com diagnóstico
de demência através da cativação da comunidade em geral; a “ReduzAmarante” tem como
objetivo criar uma plataforma digital, familiar,
simples e de fácil utilização para reduzir o desperdício de produtos alimentares em restaurantes, pastelarias/padarias e supermercados;
o “Festival de Cinema de Amarante” procura
fazer de Amarante uma referência na partilha
S O C I E DA D E
e dinamização da produção cinematográfica e audiovisual a nível nacional; os “Galgos
D’Amarante” querem ver os cães a ‘galgar’
livremente num parque canino público que
prevêem construir; o “Espaço Municipal de
Criadores” pretende ser um espaço dedicado
à aprendizagem, inovação e empreendedorismo, à prototipagem para inovação e invenção;
o “Arte saiu à Rua” é um Festival de Arte ao A 21 de março comemorou-se o Dia Mundial
vivo que pretende que os amarantinos e os da Árvore e o Dia Internacional das Florestas
turistas redescubram a cidade com artistas a e, embora a pandemia não permita a realizapintarem telas pelas ruas; o “Horta Urbana de ção das atividades previstas, o Município de
Amarante” apela à prática da horticultura de Amarante lançou um desafio à comunidade:
lazer, e propõe o desenvolvimento de ativida- Plante uma árvore na sua propriedade.
“Espalhe a palavra e muitas árvores, pois
des que fomentem a consciencialização para
as práticas sustentáveis de produção agrícola plantar árvores é plantar esperança. Temos
e consumo responsável; e o “Corrida à Moda de lembrar a importância das florestas, áreas
Antiga” quer recuperar memórias de outros extremamente importantes para o Ambiente
tempos recriando uma corrida de carros de ro- e para a Economia de uma região”, desafia,
em nota enviada para o Jornal de Vila Meã.
lamentos com amadores e profissionais.
As florestas enriquecem natural e geneA votação decorreu de 15 a 27 de março no
site www.opjamarante.pt. O vencedor recebe ticamente o território e desempenham um
até 15 mil euros para pôr em prática o projeto papel essencial para o equilíbrio do ecossistema pelas suas funções de purificação do ar,
apresentado.
Recorde-se que o OPJ foi lançado em 2015 sustentação dos solos, abrigos para diversos
com o intuito de contribuir para o exercício de animais, reservatórios de água e fornecimenuma intervenção informada, ativa e respon- to de matérias-primas e alimentos.
A floresta portuguesa é característica de
sável dos jovens nos processos de governação
local. Destinado a jovens com idades entre os um clima mediterrânico, onde predominam
14 e os 35 anos, naturais, estudantes, traba- espécies como o carvalho-alvarinho, o casta- área de espaço florestal (21.000 hectares), eslhadores ou residentes em Amarante, o OPJ nheiro, a azinheira, o sobreiro, o medronhei- tando grande parte nas Serras do Marão, Meia
teve como tema, este ano, “Dá voz à tua ideia”. ro e a oliveira. Em particular, o concelho de Via e Aboboreira. Banhadas por um conjunto
Amarante possui cerca de 70 por cento da sua de cursos de água, estas serras conferem ca-

gir o objetivo. Conseguimos emergir o andebol e o desporto nacional num momento de
excecional alegria. Relembramos a Portugal
que é possível fazer bem, mesmo contra todas
as contrariedades. Que afinal é mesmo possível chegar ao topo quando centramos a nossa
atenção no processo como única forma de influenciar o resultado”, acentuou.
Paulo Pereira agradeceu ainda o apoio de
todos os portugueses, considerando o apuramento olímpico um momento de grande importância para todos.
“Obrigado a todos os que sentem que de
alguma forma também fizeram parte disto,
mesmo não estando em Montpellier. Vocês
também ajudaram a fazer o que ainda não
tinha sido feito. Fomos capazes de fazer tudo
isto por nós e por ele. Fomos capazes de fazer
com que o momento mais importante da nossa vida profissional acontecesse. Fomos capazes!”, concluiu.

MUNICÍPIO DE AMARANTE
LANÇOU DESAFIO PARA PLANTAR UMA ÁRVORE

racterísticas de fauna e flora únicas nas suas
galerias ripícolas, além de fornecerem diversos serviços aos ecossistemas adjacentes.
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Há uma linha que une
o comércio às pessoas

MAIS APOIOS PARA SETOR TÊXTIL
REIVINDICADOS PARA A REGIÃO
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) pediu ao Governo um reforço das atuais medidas de apoio
ao emprego e à economia para a indústria do
têxtil e do vestuário, um dos setores industriais estratégicos desta região, por forma a
evitar um crescimento acelerado do encerramento de empresas e, consequentemente, do
desemprego.
Entre as medidas reivindicadas pela CIM
do Tâmega e Sousa ao Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital e à Ministra
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
estão a possibilidade de acesso das empresas
ao regime de “layoff simplificado”, para que
seja possível suspender parcial e temporaria- Estas quebras terão, necessariamente, reflexo
mente a atividade industrial, sem perda de na estrutura empresarial deste setor, que na
postos de trabalho, bem como a revisão dos região do Tâmega e Sousa emprega quase 19
encargos para as empresas no “apoio extraor- mil pessoas, 17 mil das quais na produção de
dinário à retoma progressiva” e no “apoio vestuário. Ou seja, 32% do total de trabalhaexcecional à família”, cruciais para a sobrevi- dores da indústria transformadora desta revência das empresas e para o equilíbrio econó- gião está ao serviço deste setor.
mico e social do Tâmega e Sousa.
Nos contactos que tem mantido com os
De acordo com os dados do INE – Instituto representantes das associações setoriais –
Nacional de Estatística, esta região foi parti- ANIVEC/APIV – Associação Nacional das
cularmente atingida pelo impacto económico Indústrias de Vestuário e Confecção e ATP –
causado pela pandemia de Covid-19. Em 2020, Associação Têxtil e Vestuário em Portugal –,
as exportações de têxteis e vestuário regista- a CIM do Tâmega e Sousa percebeu que, nos
ram uma quebra de quase 30%, sendo que a próximos meses, não existem perspetivas de
subcategoria de vestuário de tecido apresenta retoma nos principais mercados europeus
o valor ainda mais alto, com uma redução de – que representam 75% das exportações de
mais de 40%.
têxteis e vestuário do Tâmega e Sousa –, re-

VERCOOPE DISTINGUIDA
COMO A MELHOR ADEGA
COOPERATIVA DE 2020

A VERCOOPE, União de Adegas Produtoras
de Vinho Verde, foi distinguida como a melhor Adega Cooperativa 2020 pela publicação
ceando, por isso, pelos efeitos devastadores da especialidade “Vinho Grandes Escolhas” e
que esta realidade possa ter nas empresas e no classificada entre as quatro melhores empresas de Vinho pela Revista de Vinhos.
emprego na região.
A VERCOOPE, que integra a Adega CooComo se pode perceber por estes indicadores, no Tâmega e Sousa o setor do têxtil e perativa de Amarante e Felgueiras entre oudo vestuário tem uma grande importância ao tras adegas da região dos Vinhos Verdes, vennível da produção de riqueza e do emprego, deu, no ano de 2020, cerca de oito milhões de
pelo que qualquer alteração na “saúde” das litros de vinho e faturou mais de 14 milhões
empresas se reflete no equilíbrio económico e de euros.
Estes reconhecimentos valorizam o esforsocial dos municípios que integram a CIM do
Tâmega e Sousa – Amarante, Baião, Castelo ço que esta união de cooperativas tem vindo
de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felguei- a desenvolver na última década, sobretudo na
ras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de certificação e qualidade do produto.
A VERCOOPE é uma união de CooperatiFerreira, Penafiel e Resende –, sendo, por isso,
fundamental, que o Governo reforce os apoios vas Vitivinícolas da Região dos Vinhos Verdes: Amarante, Braga, Guimarães, Famalicão,
a estas empresas.
Felgueiras, Paredes e Vale de Cambra. Foi
criada em 1964 com o objetivo de engarrafar,
comercializar e distribuir o vinho produzido
pelos viticultores destas cooperativas.

MUITOS PORTUGUESES INSEGUROS
QUANDO COMPRAM NO SUPERMERCADO
A pandemia teve um efeito drástico na segurança dos portugueses sempre que se deslocam a lojas físicas para a compra de bens alimentares. Numa fase de pré-pandemia, 71,8%
sentia total segurança, hoje esse valor passou
para 6,4%.
Esta é a principal conclusão de um estudo
de um grupo de investigadores portugueses
denominado “Alterações ao Comportamento do Consumidor Português na Compra de
Alimentos Durante a Pandemia da Covid-19”,
realizado junto de 741 consumidores portugueses entre novembro de 2020 e fevereiro de
2021.
O estudo, promovido em co-autoria por
investigadores da Universidade Portucalense,
Universidade do Minho e Instituto Politécnico
de Leiria, apurou também que as idas aos supermercados diminuíram de uma regularidade de três para uma vez por semana, evitando
assim maior contacto naquelas superfícies.
Esta quebra da sensação de segurança fez
diminuir o tempo médio de permanência dentro das lojas de alimentos, sendo que 72,2% dos
consumidores inquiridos permanecem menos
de 30 minutos. Esta evolução, aliada à menor
frequência de compras, teve um impacto no
gasto médio despendido em cada ida às compras de €57,2.
Também os horários em que habitualmente os portugueses se dirigiam aos supermercados foram alterados; antes da pandemia as
compras eram efetuadas maioritariamente
após o horário laboral, entre as 17h e as 20h,

assistindo-se agora a uma distribuição mais
equitativa ao longo do dia, com significativo
aumento no período da manhã, antes das 11h.
Apesar dos hipermercados continuarem a
ser os locais de eleição (89,5%), há uma crescente procura por pequenos mini-mercados de
proximidade, o que contribui para a dinamização do pequeno comércio local.
Já poucos parecem recordar como eram
as idas às compras numa altura em que o país
não era assolado por uma epidemia, pois agora
todo o processo de compra de alimentos envolve, em simultâneo, a utilização de máscara, a
manutenção da distância de segurança e a desinfeção das mãos à entrada e à saída. Note-se
que, 26% dos inquiridos conta ainda que tem
por hábito, adicionalmente, de limpar o carrinho de compras.

Para o efeito, os consumidores que participaram neste estudo deslocam-se cada vez menos
em transportes partilhados como os autocarro,
metro, táxis, uber, devido ao medo de serem
contagiados, preferindo as deslocações de automóvel ou moto (79,2%). Verifica-se também
um aumento nas deslocações a pé (16,6%).
O estudo foi promovido em co-autoria
pelos investigadores Sofia Gomes, do REMIT –
Research on Economics, Management and Information Technologies da Universidade Portucalense, João M. Lopes e Márcio Oliveira, do
NECE – Research Unit in Business Sciences do
Instituto Miguel Torga e do Instituto Politécnico de Leiria, respetivamente e José Oliveira,
da Universidade do Minho.

Partilhar para Evoluir

COMO CONTROLAR
A ANSIEDADE
E DEPRESSÃO?

A Associação Empresarial de Vila Meã disponibiliza formação online gratuita para aprender a controlar a ansiedade e depressão.
Esta formação vai ser ministrada por Margarida Cardozo, Psicóloga Clínica pela Universidade de Psicologia de Lisboa.
Através da experiência e conhecimentos
adquiridos na clínica privada, com crianças,
adolescentes, adultos e idosos, em consultas
individuais, de grupo e casais, e em IPSS’s,
assim como, na Ex Clínica de Recuperação de
Toxicodependentes de Adaúfe, criou e implementou formações aprovadas pelo Ministério
da Educação, tais como Depressão, Ansiedade, Como lidar com as crianças/adolescentes,
Gestão de Conflitos, Inteligência Emocional
e Sexualidade(s) para diversos públicos-alvo.
Se pretender pode iniciar agora estas formações, esperando melhorar estas áreas da
sua vida.
Conteúdo da formação e inscrição:
https://forms.gle/PzHa3Q7bD6sss3m88
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PORTUGUESES
FORÇADOS A RECORRER
MAIS AO ONLINE

O ano de 2021 vai ser de consolidação no
e-commerce em Portugal e de solução para a
viabilidade de muitas empresas nacionais que
deram já (e outras darão) os primeiros passos
no digital em face da pandemia.
Quem não tem e-commerce vai acabar
por ter. E quem tem, terá de melhorar o mais
básico como, por exemplo, ter um bom website, user friendly com informação completa
e organizada. O processo de checkout deverá
ser simples e com vários meios de pagamento
disponíveis. Ter portes grátis ou com valores
competitivos e boas políticas de trocas e devoluções serão também critérios distintivos em
relação à concorrência. Vai aumentar a procura de armazéns ou empresas de logística nos
arredores das cidades para facilitar a entrega
de encomendas.
As pessoas estão forçadas a comprar mais
online e, em pleno confinamento, o tempo de
navegação na internet aumenta e isso apontará para a compra de mais produtos personalizados, porque mesmo sem lojas físicas, a
vontade de encontrar o presente ou a recordação perfeita para uma pessoa especial vai
permanecer.
Por outro lado, devido ao aumento do
tráfego nos dispositivos móveis, é expectável
que continuem a surgir mais aplicações que
garantam a melhor experiência ao utilizador.
Com a pandemia, o mercado gerou repentinamente novos hábitos de consumo, pois as
pessoas passaram mais tempo em casa e muitos tiveram as suas primeiras experiências no
comércio eletrónico.
Este será, portanto, o ano da afirmação do
novo e súbito padrão de consumo registado
pelos consumidores no primeiro confinamento geral em 2020.
“O ano será difícil, nos mais variados setores, e por isso, o e-commerce afirmar-se-á
como a salvação de muitos negócios”, afirma
Amelie Teixeira, CEO do Insania, um website
100% português de comércio eletrónico.
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PROTOCOLO COM O IEFP ATRAVÉS DA DOLMEN
APOIOU DEZENAS DE EMPREENDEDORES

Cerca de 70 empreendedores foram apoiados tório de intervenção os concelhos de Amaranpela Dolmen nos últimos três anos, na criação te, Marco de Canaveses, Penafiel, Baião, Cindo seu próprio emprego ou da sua própria em- fães, Celorico de Basto, Mesão Frio e Resende.
presa, no âmbito de um protocolo celebrado
Este trabalho iniciou em 2017, estando o
com o Instituto do Emprego e Formação Pro- atual protocolo em vigor até julho deste ano,
fissional, I. P. (IEFP) e que reconheceu à Dol- perspetivando-se que seja renovado, desmen a credenciação de Entidade Prestadora de logo pela crescente procura verificada na
de Apoio Técnico (EPAT).
Dolmen, a que não é alheio o desempenho
Este apoio técnico, que não tem qualquer conseguido, traduzido em elevadas taxas
custo para o beneficiário, é prestado no âmbi- de aprovação. Bons resultados advindos da
to do Programa de Apoio ao Empreendedoris- capacidade técnica instalada e do saber acumo e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE) mulado ao longo de duas décadas na gestão
e é destinado a desempregados, inscritos nos de projetos.
serviços de emprego, que sejam promotores
de projetos de criação do próprio emprego ou
Como funciona este apoio?
empresa, através de programas e medidas de
apoio promovidas pelo IEFP.
Neste âmbito, a Dolmen tem como terri- A Dolmen apoia os empreendedores na es-

truturação do projeto, nomeadamente na
elaboração de planos de investimentos e de
negócio; na identificação de fontes de financiamento e na aferição da sustentabilidade,
desenvolvimento e consolidação dos projetos. Complementarmente, pode ainda prestar
apoio técnico na consolidação do projeto, nos
dois primeiros anos de atividade da empresa.
O financiamento é obtido pela antecipação das Prestações do Subsídio de Desemprego, podendo ainda ser mobilizados os seguintes instrumentos: Investe Jovem, para
promotores com idade inferior a 30 anos; o
Microinvest, para projetos com investimento até 20.000 euros, o Invest +, para projetos
com investimento superior a 20.000 euros ou
o Microcrédito.

S O C I E DA D E

REFLEXÕES-QUARESMA MOSTRAM VISITAS
VIRTUAIS ÀS IGREJAS DO VALE DO ODRES E TÂMEGA

Durante as semanas do tempo de Quares- meios digitais para transmitir tais atividades
ma, a União de Paróquias do Vale do Odres e interagir com os fiéis.
e Tâmega publicou online algumas reflexões,
Refira-se que a União Pastoral do Vale
complementadas com uma visita virtual às do Odres e Tâmega engloba as paróquias de
igrejas paroquiais. Todas as semanas foram Ataíde, Banho, Carvalhosa, Fregim, Louredo,
apresentadas imagens do interior de duas das Mancelos, Oliveira, Real, Travanca e Vila Caiz.
igrejas que compõem esta unidade de paróCom o início do tempo litúrgico da Quaquias, permitindo a possibilidade a todas as resma, tempo de reflexão, oração e preparafamílias de conhecerem estes espaços religio- ção para o momento celebrativo mais imporsos.
tante da Igreja, a Páscoa, e confrontados com
A União de Paróquias do Vale do Odres novo confinamento em que as igrejas voltae Tâmega tem vindo a desenvolver um con- ram a fechar para as celebrações presenciais,
junto de dinâmicas pastorais, reajustando-se a equipa sacerdotal desta união avançou com
à nova realidade e confinamento provocado novas propostas pastorais para realizar em
pela pandemia do Covid-19, utilizando os família.

Face à atual situação pandémica que o País
atravessa, e não sendo possível manifestar a
fé dos católicos presencialmente em grupo,
ao longo de várias semanas da Quaresma, a
União de Paróquias do Vale do Odres e Tâmega foi transmitindo a Palavra de Deus através
de vídeos divulgados nas redes sociais.
Paralelamente, os vídeos integram uma
visita virtual às várias igrejas de cada paróquia, dando a oportunidade a todas as famílias de conhecerem estes espaços religiosos.
As reflexões e as visitas virtuais às igrejas
podem ser vistas, ou revistas, através da rede
social Facebook da União de Paróquias Vale
do Odres e Tâmega.
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SAÚ D E

CENTRO DE VACINAÇÃO
PROVISÓRIO NO
PAVILHÃO DESPORTIVO
EM AMARANTE

Amarante tem, a partir de hoje, uma área dedicada à vacinação a funcionar todos os dias,
entre as 8h00 e as 20h00, no Pavilhão Desportivo Municipal, provisoriamente.
Nesta primeira fase, o ACeS – Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega
continua a convocar os maiores de 80 anos e
utentes com idades compreendidas entre os
50 a 79 anos com patologias/doenças associadas, seguindo os critérios da Task Force do
SNS.
Em articulação com o ACeS, e para além
da cedência do espaço, o Município montou e
continua a apoiar toda a operação logística.
Recorda-se que os utentes que não se devem deslocar ao Pavilhão Municipal antes de
serem convocados para a vacinação.
PUB

PUB
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INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS PARA O TÂMEGA E SOUSA
IDENTIFICADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
apresentado pelo Governo contempla vários
investimentos estratégicos para a região do
Tâmega e Sousa. Estes investimentos correspondem a reivindicações da Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do
Tâmega e Sousa) e dos seus Municípios e alguns deles estavam já previstos no Programa
Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030).
A sua inclusão no PRR vai permitir acelerar a
sua concretização e constituirá um dos maiores investimentos em infraestruturas rodoviárias na região.
As prioridades apresentadas pelo PRR
para o Tâmega e Sousa garantem um conjunto de investimentos na rede rodoviária da
região, a executar até 2026, entre eles a construção do IC35, ligando Penafiel (EN15) a Entre-os-Rios, a construção da ligação de Baião
à Ponte da Ermida (Resende), a construção da
variante à EN211, de Quintã (Marco de Canaveses) a Mesquinhata (Baião), com ligação
ao concelho de Cinfães, e a construção da variante à EN210, de Celorico de Basto à A7.
Estas intervenções visam organizar e gerir melhor o tráfego rodoviário, retirando veículos das áreas urbanas e canalizando-o para
corredores de tráfico rápido, com melhores

condições de segurança, assim causando me- A estes investimentos, já previstos no PNI, so- Empresarial destes concelhos, constituindo o
nos impactos a nível ambiental, mas também mam-se a construção da ligação da Zona In- suporte mais adequado para garantir a entraminorar os impactos negativos que a ausência dustrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11 da e saída de mercadorias de forma eficiente
destas ligações tem provocado na rede rodo- e a melhoria das acessibilidades à Área de Lo- e económica.
Estes investimentos serão executados até
viária da região e, consequentemente, nos calização Empresarial de Lavagueiras (Casteagentes económicos, em especial na compe- lo de Paiva). Trata-se de alavancar o investi- 2026, com recursos que ascendem a cerca de
mento já efetuado nas Áreas de Acolhimento 14 mil M€ de subvenções.
titividade das empresas.

PUB

INFORMAÇÕES GERAIS:
• Programa Operacional: POCH| Programa Operacional Capital Humano
• Tipologia de Operação – 3.3 – Cursos de
Educação e Formação de Adultos (EFA)
DESTINATÁRIOS/AS:
• Desempregados;
• Para cursos de nível secundário: Adultos
com idade igual ou superior a 23 anos, à
data de início da formação, sem ensino
secundário completo que pretendam
completar qualquer ciclo de ensino não
superior e/ou que desejem obter uma
qualificação profissional.
DOCUMENTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
• Cartão de cidadão
• Certificado de habilitações
• Declaração comprovativa de situação de
desemprego (não pode ter data superior
a 30 dias)
• Comprovativo IBAN (é obrigatório que
este comprovativo demonstre que o formando é titular da conta bancária)
• Declaração da Segurança social (comprovando que rendimentos recebe/não
recebe).
REGALIAS FINANCEIRAS:
• Bolsa de formação - até 219, 41€/mês (ou
seja 1,69€/hora de formação) apenas para

•

•
•

•

formandos que não estejam a receber
subsídio de desemprego, subsídio social
de desemprego ou RSI;
Acolhimento - até ao máximo de 219, 41€,
sendo que só será pago se por motivo de
frequência desta formação (ou seja a despesa com acolhimento terá que ter inicio
com o inicio do curso e mediante justificativo legal – recibo);
Subsídio alimentação - 4, 77€/dia (obrigatória a presença de pelo menos 3h/dia);
Subsídio/despesa de transporte - até
ao máximo de 65, 82€ (15% do IAS). De
acordo com a forma escolhida (despesa
ou subsídio), os comprovativos a entregar
são diferentes:
Despesa de transporte – apresentação
mensal do recibo do passe/bilhetes de
transporte público

OU
• Subsídio de transporte – apresentação
de uma declaração da junta de freguesia
atestando que não existem transportes
públicos compatíveis com o horário da
formação entre a residência do formando
e o local da formação, indicando o número de km’s estimado dessa deslocação.
GESTÃO DO CRONOGRAMA/GRUPO
• Formação a realizar-se em horário laboral
• Carga horária diária: 7horas/dia
• Nº de Formandos/Grupo: 18 Participantes
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CHEF CHAKALL PREPAROU PAELLA

UROLOGIA CHTS TEM A MAIOR EXPERIÊNCIA

PARA PROFISSIONAIS DO CHTS

NACIONAL CIRURGIA EM RENAL MINI INVASIVA

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
(CHTS) recebeu este sábado, 20 de março, a
visita do Chef Chakall e da sua equipa que cozinharam ao vivo paella para os profissionais
que estavam ao serviço no Hospital Padre
Américo, em Penafiel, e no Hospital de São
Gonçalo, em Amarante.
Esta visita, inserida na iniciativa nacional “Cuidar de quem cuida de nós”, é uma homenagem gastronómica aos profissionais de
saúde pelo fantástico trabalho feito no combate à pandemia e, por isso, de acordo com as
palavras do Chef Chakall, “tínhamos que vir a
Penafiel, foi um dos hospitais que mais sofreu,
foi muito duro, tínhamos que cá vir dar uma
alegria ao pessoal que cá trabalha”.
Natural da Argentina, mas assumida-

O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de trabalho é mais reduzida. Não sendo, por
do Tâmega e Sousa (CHTS) tem a maior ex- isso, uma cirurgia banal, é uma técnica com
periência nacional de cirurgia renal mini in- uma curva de aprendizagem longa que exige
vasiva por uma técnica ainda menos invasiva a realização de vários cursos de preparação
que a laparoscopia tradicional, a retroperito- em Estrasburgo e Bordéus”, explica Joaquim
neospia.
Lindoro, diretor do Serviço de Urologia.
Trata-se de uma abordagem direta do rim,
Este êxito é o resultado da eficiência de
pela região lombar, usando três ou quatro uma equipa cirúrgica orientada pelo uroloorifícios muito pequenos. Comparada com a gista Fernando Vila, um grupo de enfermacirurgia laparoscópica tradicional, esta é uma gem liderado pela enfermeira Cristina Ferreitécnica cirúrgica menos invasiva, pois evita ra e de uma equipa anestésica orientada por
usar a cavidade abdominal.
Susana Domingos, anestesiologista.
Na semana passada, o Serviço de UroloToda a estrutura hospitalar funciona
gia, no Hospital Padre Américo, deu mais um como apoio desta cirurgia deveras sofisticapasso na diferenciação desta técnica muito da, tendo-se conseguido preservar intacta a
pouco usada em Portugal. Foi realizada pela perícia de todos os intervenientes apesar de
segunda vez, com êxito, a remoção de um tu- todos os constrangimentos resultantes da
mor da glândula suprarrenal, órgão abdomi- pandemia.
nal de localização muito profunda entre o rim
Para o presidente do Conselho de Admie o fígado.
nistração do CHTS, Carlos Alberto, “este é
Não houve necessidade de atravessar a mais um exemplo de como, apesar da pandecavidade abdominal, tendo a cirurgia durado mia COVID-19, se mantém sempre presente a
pouco mais de duas horas.
necessidade de tratar os outros doentes, sem
Nos últimos 8 anos, foram já intervencio- deixar ninguém para trás”.
nados perto de 300 doentes por esta técnica,
“Nesta retoma do tratamento aos doentes
com benefícios significativos em termos de Não Covid, queremos tentar ainda melhorar
recuperação pós-operatória, o doente tem os indicadores já alcançados em 2020, em que,
menos dores, e com redução do tempo de in- apesar de todos os constrangimentos, baixaternamento hospitalar.
mos as listas de espera de Consulta e Cirurgia
Muitos destes doentes, operados por tu- de todas as especialidades para menos de 9
mores ou por outras doenças renais graves, meses, exceto algumas cirurgias de ortopetiveram alta no dia seguinte ou dois dias após dia que ainda têm mais de 9 meses de espera.
a cirurgia.
A população do Tâmega e Sousa merece e os
“É uma cirurgia mais difícil do que a ci- profissionais do CHTS não deixam ninguém
rurgia laparoscópica tradicional, pois a área para trás”, finalizou repetindo.

mente português de coração, ainda que considere ser pouco o que está a fazer para retribuir
o empenho dos profissionais da linha da frente, Chakall afirma que o faz com muito amor,
dando um pouco daquilo que sabe fazer, ou
seja, cozinhar.
Carlos Alberto, presidente do Conselho
de Administração do CHTS, deixa um agradecimento “a todos os que colaboraram neste
momento muito positivo e que deixou os colaboradores com um visível sorriso no rosto”.
Foram servidas 500 refeições e a escolha
foi entre paella de marisco, frango ou vegetariana. A iniciativa conta com o apoio da
Missão Continente, Food Trucks Factory e
Caçarola.

VE JA NO
YOUTUBE

A L AG AR TA
O C a n t in h o d a Cid ál ia
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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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