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“Não faço anos, duro” é um verso da autoria de Álvaro de Campos, hete-
rónimo de Fernando Pessoa. Concordo inteiramente com ele, muito mais 
hoje, devido às circunstâncias. Quando vivia ainda a euforia da certeza de 
que cada aniversário era uma vitória contra o tempo, dava por mim a colo-
car algumas questões que considerava de caráter existencial, mas de pouca 
validade pragmática: onde estarei daqui a um ano? Será que vou recordar 
este momento preciso em que penso nisto? Em que medida a distância 
temporal contribuirá para a minha mudança e para o meu crescimento?

Os tempos correm pouco gentis para o ser humano; porém, e embora 
os ânimos estejam exaltados, as pessoas vão tentando a todo o custo, apla-
cá-los, com a noção clara de que o futuro nunca esteve tão comprometido 
como agora. Vive-se o hoje, vive-se para o momento, para o dia, para a 
hora. E por isso é que a cada minuto é necessário agradecer. Agradecer por 
aquilo que ainda temos: saúde, liberdade e sol. O mais lógico seria, eviden-
temente, acrescentar a paz. Mas ela só será possível se for impelida pela 
energia da positividade e da alegria que o astro rei nos fornece tão gratui-
tamente.

Estes parágrafos servem de introito para falar de novo nos benefícios 
do contacto com a Natureza, com as pequenas coisas, com os pequenos 
seres que vivem apenas e aceitam a sua circunstância natural e não se 
questionam (como eu costumava fazer). E esta referência leva-me a falar 
de novo também num espaço fantástico que pode ser visitado por todos os 
que apreciam o colorido dos dias através das árvores e das suas folhas. Falo 
da Ciclovia de Amarante. Ali, a palavra gratidão solta-se em todos os can-
tos. O prazer e a alegria renovam-se em cada curva, em cada saudação. Ali, 
todos os sentidos são carinhosamente acariciados. Não exagero. É a minha 
sensibilidade que fala mais alto, é certo, mas penso que ninguém conse-
gue ficar indiferente ao cantar dos pássaros e das fontes, às vozes longín-
quas e vivas que nos chegam em indistintos monossílabos, e sobretudo ao 
cantarolar das folhas secas debaixo dos pés; ninguém ficará indiferente 
aos cheiros frescos de cozinha, quando nos aproximamos das habitações 
contíguas; ao afago do sol, nos intervalos das árvores, e à frescura, sempre 
mágica a despertar respeito, do tão afamado túnel que tantos comboios 
deixou passar; ao surpreendente matizado da paisagem; enfim, a todo o 
milagre em constante eclosão.

Por isso, resta-me agradecer. Pela oportunidade. Pela saúde. Pela vida. 
Porque agradecer é também uma forma de sobreviver e de amar. 

Professora
Cidália Fernandes

“A gratidão é o único tesouro dos humildes” 
WILLIAM SHAKESPEARE

EDITORIAL

FEIRA DE SÃO MARTINHO
ALTERADA PARA 23 
NOVEMBRO

LARGO DA FEIRA
EM VILA MEÃ VOLTA
A TER LUZ

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
JF DE VILA MEÃ ENCERRADOS AO PÚBLICO

SOCIEDADE SOCIEDADE

SOCIEDADE

A Junta de Freguesia de Vila Meã, na sua página ofi-
cial do Facebook, informou que a tradicional Feira 
de São Martinho foi alterado para o dia 23 de no-
vembro.

A Feira de São Martinho, que tradicionalmente 
costuma realizar-se nesta altura do mês, no Largo 
da Feira, em Vila Meã, foi alterada para segunda-

-feira, dia 23, devido à obrigação de confinamento 
para este fim de semana, decretado pelo governo, 
no âmbito do combate à pandemia COVID-19.

“De modo a garantir a segurança e saúde de to-
dos, é obrigatório, além das regras aplicáveis aos 
feirantes, que os visitantes cumpram regras, no-
meadamente o uso de máscara, a higienização das 
mãos e manter o distanciamento social”, conforme 
indicações da Direção Geral da Saúde (DGS).

Recorde-se que a 13 de novembro, em conselho 
de ministros, o Governo limitou dois fins de sema-
na a circulação na via publica entre as 13h e as 8h 
do dia seguinte, como o encerramento de estabele-
cimentos comerciais ou com porta aberta.

A Junta de Vila Meã anunciou que os serviços ad-
ministrativos da freguesia estarão encerrados ao 
público durante os próximos dois fins-de-semana.

Esta medida decorre devido às novas medidas 
decretadas pelo governo, no âmbito do combate à 
Pandemia COVID-19, “considerando as restrições à 
circulação nos próximos dois fins-de-semana”.

“A Junta de Freguesia de Vila Meã informa que 
os serviços administrativos estarão encerrados ao 
publico nos próximos dois sábados: dias 14 e 21 de 
novembro de 2020”, avisam em publicação na pági-
na oficial daquela autarquia.

O Largo da Feira em Vila Meã voltou a ter ilumina-
ção pública, esta segunda-feira, por volta das 18h00. 
O Largo já se encontrava, há cerca de três semanas, 
sem qualquer ponto de luz em funcionamento da 
rede de iluminação pública.

A Junta de Freguesia de Vila Meã, em nota en-
viada para o Jornal de Vila Meã, informou que esta 
situação estava a ser resolvida por uma empresa 
prestadora de serviços à EDP. Pelo que foi apurado, 
aquando da instalação do carregador para veículos 
elétricos, foi danificado o ramal elétrico, que estava 
até agora a provocar enormes constrangimentos e 
mantido o Largo da Feira completamente às escuras. 

Note-se que, desde a sua instalação este posto 
de carregamento elétrico nunca funcionou.

A Junta Freguesia Vila Meã manifestou também 
elevada preocupação com aquela situação, sobre-
tudo por ser junto ao Externato de Vila Meã o que 
poderia colocar em causa a mobilidade e segurança 
dos alunos aquando da saída ao final da tarde, agora 
resolvida.

Acrescentou ainda que, além deste problema, 
continua a diligenciar junto da EDP a resolução rá-
pida de outros problemas, em Vila Meã, que já iden-
tificaram junto dos responsáveis da empresa.

Contudo, ressalvam, que quem necessitar de infor-
mações ou destes serviços devem fazê-lo durante a 
semana, onde os serviços da junta de freguesia fun-
cionarão nos moldes habituais, através do e-mail: 
jfvilamea@sapo.pt ou através do telefone: 255 160 
699.

Recorde-se que ontem, em conselho de minis-
tros, o Governo limitou nos próximos dois fins de 
semana a circulação na via publica entre as 13h e as 
8h do dia seguinte, como o encerramento de esta-
belecimentos comerciais ou com porta aberta.

https://jornalvilamea.pt/2020/11/19/a-gratidao-e-o-unico-tesouro-dos-humildes-william-shakespeare/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/18/feira-de-sao-martinho-alterada-para-23-novembro/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/11/largo-da-feira-em-vila-mea-volta-a-ter-luz/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/13/servicos-administrativos-da-jf-de-vila-mea-encerrados-ao-publico/
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HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
ALTERADOS NA JF DE TRAVANCA

SOCIEDADE

A Junta de Freguesia de Travanca, em publi-
cação na página oficial do Facebook, infor-
ma que alterou os horários de atendimento 
público.

Assim a sede da Junta vai passar a estar 
encerrada, para atendimento, às quartas-

-feiras. O atendimento presencial fica limi-
tado aos sábados entre as 9h00 e as 12h00, 
cumprindo todas as recomendações da DGS 
para segurança de todos.

A Junta de Travanca vai, durante este 
período de pandemia, reduzir o número de 
elementos do executivo no atendimento, 
evitando assim a aglomeração elevada de 
pessoas que, nesta fase, não é recomendável, 
sobretudo em espaços fechados.

Apelam que, sempre que possível, devem 
contactar os elementos da Junta de Travan-
ca pelos meios alternativos, recorrendo ao 

VISITAS AOS CEMITÉRIOS 
REALIZADAS
COM ORDEM EM VILA MEÃ

TELETRABALHO 
OBRIGATÓRIO NAS 
EMPRESAS LOCALIZADAS 
EM CONCELHOS DE RISCO

SOCIEDADEECONOMIA

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã, 
Lino Macedo, enaltece o grande sentido de res-
ponsabilidade e bom senso demonstrado pelos 
vilameanenses nas visitas aos cemitérios de 
Vila Meã durante as tradicionais celebrações 
do Dia de Todos os Santos e dos fiéis defuntos.

“Nas visitas aos cemitérios todos os vila-
meanenses demonstraram um grande sentido 
de responsabilidade, acatando todas as regras 
colocadas pela Junta de Freguesia, respeitando 
o número máximo de pessoas e cumprindo 
todos os preceitos e indicações da DGS, no-
meadamente o uso de máscara, desinfeção das 
mãos e distanciamento social”, realçou Lino 
Macedo.

A Junta de Freguesia, durante as celebra-
ções, colocou, por todo o cemitério, diversas 
placas de informação em que, além das regras 
estipuladas pelas indicações da Direção Geral 
de Saúde (DGS), restringiram a aglomeração 
de pessoas junto das sepulturas, como acaute-
lou a permanência pelo menor tempo possível. 
Durante este período também não foram dis-
ponibilizados os utensílios para o asseamento 
das campas, obrigando a que cada cidadão le-
vasse os seus utensílios.

O Decreto-lei 94-A/2020, em vigor desde o dia 
4 de novembro, torna obrigatório a adoção do 
teletrabalho em todas as empresas com esta-
belecimento nos territórios em que a situação 
epidemiológica seja considerada de risco.

Assim, a adoção do regime de teletrabalho 
torna-se obrigatória, independentemente do 
vínculo laboral e do número de trabalhadores 
da empresa, sempre que as funções em causa o 
permitam e o trabalhador disponha de condi-
ções para as exercer, sem necessidade de acor-
do escrito entre o empregador e o trabalhador. 
Contudo, o regime de teletrabalho obrigatório 
não se aplica aos trabalhadores dos serviços 
essenciais, bem como aos trabalhadores inte-
grados nos estabelecimentos de educação.

De momento, esta obrigatoriedade apli-
ca-se em 191 concelhos do país, podendo-se 
consultar a lista de concelhos de risco em www.
covid19estamoson.gov.pt.

NOVAS MEDIDAS DE CONDICIONAMENTO
COVID-19 ENTRARAM EM VIGOR

SOCIEDADE

No dia 4 de novembro, entraram em vigor 
novas medidas restritivas para controlar o 
aumento de casos de covid-19 no país e que 
são mais apertadas nos concelhos com mais 
de 240 casos por 100 mil habitantes nos últi-
mos 14 dias.

As novas medidas vão implicar 121 con-
celhos de todo o país, com grande predomi-
nância no Norte e na nossa região, onde se in-
cluem todos os concelhos do Tâmega e Sousa.

Entre as medidas anunciadas pelo Gover-
no estão:

1. Dever cívico de recolhimento domiciliá-
rio: dever de permanência no domicílio, 
devendo os cidadãos abster-se de circu-
lar em espaços e vias públicas, bem como 
em espaços e vias privadas equiparadas 
a vias públicas, exceto para o conjunto 
de deslocações já previamente autoriza-
das, às quais se juntam as deslocações 
para atividades realizadas em centros 
de dia, para visitar utentes em estrutu-
ras residenciais para idosos, unidades 
de cuidados continuados integrados da 
Rede Nacional de Cuidados Integrados 
ou outras respostas dedicadas a pessoas 
idosas, bem como as deslocações a esta-

ções e postos de correio, agências bancá-
rias e agências de corretores de seguros 
ou seguradoras e as deslocações neces-
sárias para saída de território nacional 
continental;

2. Como regra, que todos os estabeleci-
mentos de comércio a retalho e de pres-
tação de serviços, bem como os que se 
encontrem em conjuntos comerciais, 
encerram até às 22h00; o encerramento 
dos restaurantes até às 22h30; somente 
farmácias, consultórios e clínicas, fu-
nerárias, take away, postos de abasteci-

mento e rent-a-car são exceções.
3. Proibição da realização de celebrações 

e de outros eventos com mais de cinco 
pessoas, salvo se pertencerem ao mes-
mo agregado familiar;

4. Possibilidade de realização de cerimó-
nias religiosas, de acordo com as regras 
da Direção Geral da Saúde;

5. Obrigatoriedade de adoção do regime 
de teletrabalho, independentemente do 
vínculo laboral, sempre que as funções 
em causa o permitam, salvo impedi-
mento do trabalhador; na impossibili-

dade de teletrabalho, obrigatoriedade de 
desfasamento de horários, tal como já 
está legislado e em vigor;

6. Regime excecional e transitório de reor-
ganização do trabalho (constante do DL 
79-A/2020) é aplicável às empresas com 
locais de trabalho com 50 ou mais traba-
lhadores, em todos os concelhos abran-
gidos pelas novas medidas;

7. Limite de seis pessoas em cada grupo 
em restaurantes para todo o território 
continental, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar.

8. Os concelhos de Penafiel, Paredes, Lou-
sada, Paços de Ferreira, Castelo de Paiva, 
Marco de Canaveses, Felgueiras, Ama-
rante, Baião e Cinfães integram a lista 
de 121 concelhos do país que vão ter 
novas medidas de combate à Covid-19. 
Exceção feita a Resende, que ficou fora 
da lista.

Entretanto foi proposto ao Presidente da 
República, pelo primeiro-ministro, que seja 
decretado o estado de emergência “com na-
tureza preventiva” para “eliminar dúvidas” 
sobre a ação do Governo para a proteção dos 
cidadãos em relação à pandemia da Covid-19.

email, Facebook ou telefone. Em caso de 
emergência devem contactar o executivo 
para resolução do mesmo.

Alertam que todos devem cumprir, para 
segurança de todos, as regras impostas pela 
Direção Geral de Saúde (DGS).

Esta alteração foi feita devido à entrada 
em vigor do Estado de Emergência nacional, 
decretado no dia 6 de novembro de 2020 pelo 
Presidente da República, que entrou em vi-
gor às 00h00 do dia 9 de novembro.

Contactos:
• Email: jf.travanca.amt@sapo.pt
• Fernando Cunha: 962564874
• Liliana Moreira: 963816594
• Cristina Carvalho: 915711265
• Facebook: https://www.facebook.

com/freguesiatravanca 

https://jornalvilamea.pt/2020/11/14/teletrabalho-obrigatorio-nas-empresas-localizadas-em-concelhos-de-risco/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/18/horarios-de-atendimento-alterados-na-junta-de-freguesia-de-travanca/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/09/visitas-aos-cemiterios-realizadas-com-ordem-em-vila-mea/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/04/novas-medidas-condicionamento-covid-19-entraram-em-vigor/
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20anos Partilhar
para Evoluir

MENSAGEM

Numa altura de comemoração poderia dei-
xar inúmeras mensagens de felicitações à 
associação que represento, mas… na come-
moração destes 20 anos vou deixar aqui uma 
palavra de compromisso para com a AEVM, 
que irei sempre representar e zelar pelos seus 
interesses e agradecer aos associados por per-
mitirem que possa contribuir diariamente 
para aqueles que são os propósitos do tecido 
empresarial de Portugal.

Nunca como hoje foi tão evidente a im-
portância das associações empresariais na 
definição das políticas sociais e económicas 
lançadas pelos governos e autarquias locais, 
como sucede durante o contexto de pande-

Geraldino Oliveira
Presidente da direção da AEVM

mia em que vivemos. Fomos e seremos parcei-
ros ativos na defesa dos interesses da economia, 
das empresas e dos rendimentos de pessoas 
e famílias. Os efeitos sociais e económicos da 
pandemia estão a ter um impacto histórico na 
nossa sociedade de que não há memória, e a 
incerteza da solução vem colocar gigantescos 
desafios às empresas na definição e conceção 
da sua estratégia empresarial futura por fato-
res até agora desconhecidos e difíceis de equa-
cionar. Estes 20 anos da história da nossa asso-
ciação servir-nos-ão de encorajamento e alento 
para enfrentarmos as dificuldades do presente 
com coragem e resiliência, aproveitando os en-
sinamentos de outras crises mostrando, mais 
uma vez, a nossa responsabilidade social com 
a sociedade e com o país.

Relançar a economia, é agora, a nossa prin-
cipal tarefa e a nossa Região pode contar com 
a Associação Empresarial de Vila Meã, com as 
empresas e com todos os empresários, como 
sempre aconteceu na história. Temos consciên-
cia das dificuldades e da complexidade em que 
estamos a laborar e o momento que enfrenta-
mos, mas acreditamos que vamos vencer. Para 
a recuperação esperamos do governo medidas 
concretas que vão de encontro às necessidades 
sociais da população em geral e das empresas 

em particular, porque salvar empresas é salvar 
pessoas.

Continuamos a reforçar os serviços de apoio 
às empresas em todas as vertentes da econo-
mia, com programas ajustados às necessidades 
de cada empresa. Na vertente da formação pro-
fissional continuamos com as qualificações de 
ativos e desempregados na requalificação de 
empresas e empresários com forte impacto no 
desenvolvimento empresarial da região.

Deixo aqui um desafio à mobilização asso-
ciativa de todas as empresas à volta desta Asso-
ciação. Façamos dela o nosso ponto de encon-
tro de todo o universo empresarial da região, 
reforçando o seu poder de representação.

Como responsáveis e representantes do te-
cido empresarial temos de honrar a história e o 
legado patrimonial que nos deixaram os gran-
des empresários do Tâmega e Sousa de exis-
tência ininterrupta da AEVM, que se constitui 
como um espaço de pertença de todos, onde 
pequenas, médias e grandes empresas devem 
estar integradas, reforçando-se por esta via a 
nossa cultura de classe e a nossa representati-
vidade.

O futuro sempre foi um desafio e o da 
AEVM será o que os empresários quiserem que 
seja para melhor servir o desenvolvimento e a 

sustentabilidade das empresas e da economia 
da região.

Aos colegas das associações empresariais 
do Tâmega e Sousa de quem temos a repre-
sentação institucional nos CETS, queria dese-
jar-lhes, neste dia de aniversário, os maiores 
sucessos pessoais e empresariais e que podem 
contar sempre com o nosso cooperação, ami-
zade e solidariedade associativa.

À AEVM e reconhecido grande prestí-
gio e credibilidade regional e nacional que 
muito orgulha os seus associados e o tecido 
empresarial da região do Tâmega e Sousa, 
por isso, acredito e tenho a certeza de que a 
nossa valorização institucional resultará em 
valor acrescido para as nossas empresas e daí 
o meu apelo à maior consciência associativa 
empresarial.

Os associados da AEVM podem-se orgu-
lhar da sua associação, pois esta, tem uma 
identidade e um passado que se confunde 
com a própria história de Vila Meã.

A terminar, resta-me desejar a todos os 
colegas empresários, aos seus colaboradores e 
às suas famílias, as maiores felicidades neste 
tempo de Pandemia e um bom desempenho 
empresarial para benefício de todos e do país.

Parabéns à AEVM pelos seus 20 anos!!!

AE VILA MEÃ COMEMORA 20 ANOS
DE CONSOLIDAÇÃO DO ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL

EMPRESAS

A Associação Empresarial de Vila Meã as-
sinalou 20 anos de existência numa sessão 
evocativa que reuniu, no palco do Cine-Tea-
tro Raimundo Magalhães, fundadores, di-
retores, equipa técnica, autarcas locais, o 
presidente da AE Amarante e o vereador 
André Magalhães, em representação do 
presidente da Câmara Municipal de Ama-
rante.

No dia em que, há 20 anos, a AE Vila 
Meã abriu portas, proporcionou-se um 
momento de encontro e conversa, onde se 
revisitou os propósitos da sua criação, a 
importância da intervenção e ação nesta 
região, as dinâmicas desenvolvidas, as rei-
vindicações que continuam atuais e olhou-

-se o futuro com determinação e esperança, 
na certeza de que o movimento associativo 
empresarial gerado foi essencial para o de-
senvolvimento económico e social.

Apesar do contexto e das contingências 
decorrentes da pandemia, entendeu-se, com 
todas as medidas de segurança, assinalar a 
data numa tertúlia com alguns dos princi-
pais intervenientes na história e atualidade 
da associação, bem como alguns parceiros 
que, cada qual no seu domínio, contribuem 
para o fortalecimento da intervenção que 
reconhecidamente se tem empreendido na 
região. Foi também a manifestação de que 
é possível resistir e reagir às adversidades 
desta pandemia.

Neste encontro evocativo dos 20 anos da 
AE Vila Meã os fundadores estiveram repre-
sentados por Eduardo Queirós, Raimundo 
Carvalho, António Moreira e Fernando Ma-
galhães, recordando a iniciativa, dinâmica e 
entusiasmo gerado à volta da constituição da 
associação empresarial, impulsionada pela 

onda associativa gerada à volta da então As-
sociação Cívica para a Criação do Concelho 
de Vila Meã.

“Na década de 90 gerou-se um forte es-
pírito associativo em Vila Meã. Nessa altu-
ra foram criadas várias 
associações, nomeada-
mente esta com um forte 
impulso do Eng. Ismael 
Mendes, um empresário 
de Vila Meã que sentia 
necessidade de termos um 
organismo capaz de apoiar 
e incentivar a criar novas empresas, para 
além de ser capaz de proporcionar formação 
qualificada aos trabalhadores e impulsionar 

o movimento empresarial”, referiu Eduardo 
Queirós, enaltecendo a influência e determi-
nação do Eng. Ismael como “o grande entu-
siasmador desta ideia”.

“O Eng. Ismael foi a alma, o catalisador 
de todo este empreendi-
mento”, reforça Raimundo 
Magalhães, ressalvando 
que “Vila Meã sentia-se 
uma periferia dos centros 
de decisão”.

“A adesão foi enorme, a 
ambição era muito grande, 

o projeto fundamental desde o início, pela 
falta que sentíamos e continuamos a sentir 
em Vila Meã, assentou na criação de uma 

zona específica que pudesse ser considerada 
como a verdadeira Zona Industrial de Vila 
Meã”, comentou, considerando que esta é 
uma justa reivindicação e que continua a fa-
zer sentido.

“Cabe ao município também a responsa-
bilidade de tomar a iniciativa no sentido de, 
correspondendo às aspirações e manifesta-
ções concretas das vontades das populações, 
desenvolver os esforços necessários para 
dotar esta zona de uma zona empresarial”, 
frisou.

Para António Moreira “a criação da Asso-
ciação Empresarial, sobretudo no momento 
em que foi constituída, foi um grande passo 
para Vila Meã”.

“Na década de 90 
gerou-se um forte 

espírito associativo em 
Vila Meã.”

https://aevilamea.pt/pt/noticias/vigesimo-aniversario-da-aevm-mensagem-do-presidente-da-direcao-geraldino-oliveira?fbclid=IwAR3Ci_DEFx8MVUhBfXlgeIxtIKquv9s0_hcTBGVjEqOw-o78HOZ0qwJyCHI
https://jornalvilamea.pt/2020/11/20/ae-vila-mea-comemora-20-anos-de-consolidacao-do-associativismo-empresarial/
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“Foi um passo bem dado para que hoje os 
empresários e todos aqueles que estejam 
motivados para continuar esta associação, 
possam torná-la cada vez melhor e maior 
para bem de Vila Meã”, anotou, acentuando 
o envolvimento do Eng. Ismael Mendes, que 
liderou as primeiras direções com uma capa-
cidade galvanizante.

Para o atual presidente da direção, Geral-
do Oliveira, que sucedeu na liderança o Eng. 
Ismael Mendes, a herança foi profícua e, ao 
longo destas duas décadas, a AE Vila Meã 
tem assumido um papel determinante no 
desenvolvimento concertado da região.

“Passaram 20 anos e neste tempo já muita 
coisa foi feita, mas Vila Meã precisa de muito 
mais e tem que haver esta união de todas as 
pessoas, e cada vez mais, embora esta pan-
demia nos queira afastar, deveremos pensar, 
nomeadamente na parte empresarial, que 
cada um por si é muito mais difícil do que 
todos juntos”, comentou.

“Fui incentivado para assumir a presi-
dência da AE Vila Meã, do qual muito me 
orgulho, embora muitos sabem o tempo que 
isto nos tira, mas sendo um trabalho volun-
tariado assumi esta responsabilidade tam-
bém pela necessidade que já sentia em que-
rer ajudar a dinamizar esta região”, referiu, 
revelando que na formalização da primeira 
direção logo procurou envolver os mais jo-
vens nesta dinâmica associativa que se tem 
revelado muito estimulante.

Para o veterinário Domingos Amaro, 
diretor da associação, Vila Meã é um local 
estratégico para Amarante e para a região e 
isso reflete-se nas empresas que aqui se ins-
talam.

“Este movimento associativo é importan-
tíssimo, é uma forma de todos os empresá-
rios, seja do comércio, 
serviços ou indústria, 
terem uma represen-
tação comum”, co-
mentou, reforçando 
que tem sido um tra-
balho gratificante.

“Cada um por si não conseguimos obter 
os mesmos resultados. Se estivermos todos 
juntos, associados, a lutar por interesses co-
muns, o resultado é completamente diferen-
te”, referiu, salientando que todos temos que 
dar um pouco de nós para que isto evolua.

Para o empresário agrícola José António, 
“a associação é dinamizadora da partilha de 
conhecimento entre empresários”.

Já para Paulo Moreira “a associação veio 
dinamizar o comércio, sobretudo através dos 
eventos, que as pessoas aderiram e aprecia-
ram muito essas iniciativas”.

Para Hugo Magalhães, elemento da dire-
ção, a “AE Vila Meã continua a ter um papel 
muito importante”.

Por sua vez, Helena Santos realça a par-
tilha entre empresários proporcionada por 
este movimento associativo que em muito 
tem contribuído para o alargar de horizontes 
empresariais.

“A troca de ideias com colegas tem-me 
alargado a visão, pois sou uma pequena em-
presa. A própria associação, através da for-
mação, tem-me ajudado bastante, propor-
cionando-me mais conhecimento. A troca 
de ideias tem sido muito boa e gratificante. 
Sem dúvida que tem sido uma mais valia”, 
considerou.

“Temos tido sempre uma 
atitude muito genuína, 

muito livre”

Sempre presente, praticamente desde o iní-
cio da AE Vila Meã, a diretora técnica, Ro-
sário Meneses, destaca a competência, em-
penho e ambição de todos quantos, ao longo 
destas duas décadas, integraram os corpos 
sociais daquela associação.

“Das várias direções há sempre o mesmo 
espírito, muito assente na paixão pela terra 
onde se situam os negócios, onde residem. 
Temos elementos de uma segunda gera-
ção que realça que o associativismo está no 

ADN e passa de pais 
para filhos”, especi-
fica Rosário Meneses, 
revelando que “tem 
sido muito gratifican-
te fazer parte desta 
associação, aprendi 

imenso”.
A diretora técnica da AE Vila Meã des-

taca a importância e legado deixado pelo 
Eng. Ismael Mendes, fundador e primeiro 
presidente da associação, enaltecendo a sua 
exigência: “Tive um grande mestre, o eng. 

Ismael. Quem o conheceu sabia que não era 
muito fácil trabalhar com ele, precisamente 
pela exigência, pois sempre exigia paixão, 
preparação e isso foi importante, porque 
essa preparação é aquela que, enquanto as-
sociação, passamos de direção para direção”.

A constante exigência e preparação nor-
teiam, revela, o modo 
de ação na Associação 
Empresarial de Vila 
Meã. “Tentamos que 
cada iniciativa, even-
to, intervenção da 
associação, por mais 
simples, seja bem pre-
parado”, anota.

E acrescenta: “O nosso objetivo é fazer 
com que os empresários, que estão na asso-
ciação, associados, sejam eles a brilhar. Per-
ceber quais são as caraterísticas de cada um, 
qual é o negócio e perceber como dar valor, 
preparar-se, para transmitir melhor o seu 
negócio. Tentar que nos eventos também 
promovam os seus negócios”.

“Desde o início que começamos com for-
mação profissional nos ativos, desemprega-
dos, mas também formação orientada para 
as empresas, como é o caso da formação/ 
ação. Toda esta formação é importante para 
abrir a mentalidade das pessoas, colocá-los 
um ao lado dos outros proporcionando en-
contro e conhecimento e até como oportuni-
dade de gerar negócio”, ressalva, adiantando 
que a AE Vila Meã tem “projetos muito am-
biciosos, cada vez mais temo-nos candidata-
do a projetos com uma dimensão de grande 
alcance”.

Sobre a intervenção da associação, Rosá-
rio Meneses entende que “temos tido sempre 
uma atitude muito genuína, muito livre”.

Consolidar é a perspetiva para o futu-
ro: “Uma grande luta nestes últimos anos é 
tentar evitar a perda de pessoas, temos que 
inverter esta situação, interagir para que 
realmente organizemos aqui alguma estra-
tégia para reter pessoas numa zona que é 
dos locais em que se tem grande qualidade 
de vida”.

Responsável, há cerca de 19 anos, pri-
meiro por uma UNIVA (Unidade de Inserção 
na Vida Activa) e, desde 2015, pelo GIP (Ga-
binete de Inserção Profissional) na AE Vila 
Meã, Delfina Carvalho, salienta que esta as-

sociação já trabalha a questão do desempre-
go praticamente desde a sua criação.

“Temos reparado da parte das empresas 
uma grande necessidade de pessoas qua-
lificadas”, realça, reforçando o esforço da 
associação em disponibilizar formação a de-
sempregados para maior qualificação profis-

sional das pessoas.
Mesmo assim, es-

clarece Delfina Car-
valho, na área de in-
fluência de Vila Meã 
tem-se verificado 
falta de pessoas para 
preencher determina-

das ofertas de emprego, obrigando a alargar 
o âmbito territorial de recrutamento ao con-
celho de Amarante e freguesias limítrofes.

Nos últimos meses, revela, tem-se veri-
ficado um aumento incrível de desemprego, 
sobretudo mulheres.

Quanto ao trabalho no GIP registam-se 
quase meio milhar de atendimentos por mês, 
reconhecendo que “as empresas veem a as-
sociação como um apoio qualificado”.

Numa intervenção final o presidente da 
AE Vila Meã, Geraldo Oliveira, acentuou a 
importância do movimento associativo, no-
meadamente aquele que corporizam no âm-
bito empresarial, e reafirmou a experiência, 
conhecimento, utilidade prática das associa-
ções empresariais ao serviço da comunidade.

“Foram criadas instituições, novas asso-
ciações, nestes últimos anos, para fazer o que 
as Associações Empresariais do concelho já 
faziam. Estou a falar concretamente do IET 
ou do InvestAmarante, que é um duplicar de 
recursos para fazer o mesmo trabalho que 
nós, enquanto organismo especializado, po-
díamos fazer e já tínhamos muito mais expe-
riência e conhecimento”, referiu.

Também o novo presidente da Associa-
ção Empresarial de Amarante, Bruno Costa, 
corroborou da importância que as associa-
ções empresariais, nomeadamente no con-
texto atual, assumem.

“As associações têm um papel muito im-
portante, todos juntos conseguimos fazer 
algo e por isso é que é necessário unirmos 
esforços e lutarmos todos pelo mesmo ob-
jetivo, cada um com as suas ideias e ideais”, 
salientou.

“Cada um por si não 
conseguimos obter os mesmos 

resultados.”

“Temos reparado da parte 
das empresas uma grande 

necessidade de pessoas 
qualificadas”

PUB

https://linhadocomercio.pt/adesao-cartao-we-will-rise-levantar-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/20/ae-vila-mea-comemora-20-anos-de-consolidacao-do-associativismo-empresarial/
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CRIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL EM VILA MEÃ
CONSIDERADA DETERMINANTE PARA A REGIÃO

INTERVENÇÃO DA AE VILA MEÃ
RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO E FREGUESIAS

EMPRESAS

EMPRESAS

Há 20 anos, quando se decidiu formalizar o 
movimento associativo empresarial na cons-
tituição da Associação Empresarial de Vila 
Meã, a criação de uma Zona Industrial era 
um dos principais objetivos, que continua por 
concretizar.

“Quando foi constituída a associação, logo 
no início decidiu-se que os terrenos em Olivei-
ra/Travanca seriam uma zona excelente para 
construir a Zona Industrial de Vila Meã. De-
ram-se os primeiros passos, mas pouco mais”, 
refere António Moreira, um dos fundadores 
da AE Vila Meã, revelando que “havia empre-
sários interessados em investir” naquela que, 
consideravam, “seria uma zona muito bem 
localizada”.

Para o atual presidente da direção da As-
sociação Empresarial é uma necessidade pre-
mente dotar Vila Meã de um parque industrial.

“A ideia é pensarmos naquilo que era o 
grande sonho de todos, criar uma Zona In-
dustrial, e nós enquanto não conseguirmos eu 
estarei lá porque é uma das maiores necessi-
dades de Vila Meã”, frisou Geraldo Oliveira.

“Estamos todos interessados em continuar 
com os terrenos que já estão direcionados 
para Zona Industrial, mas estamos também 
a apostar no investimento privado”, avançou, 
reforçando que a perceção que tem por par-
te dos empresários de Vila Meã é que, tendo 
apoio ou não, vai-se fazer.

O vereador da Câmara de Amarante tam-
bém considerou que a Zona Industrial em Vila 
Meã “faz todo o sentido”.

“É um aspeto fundamental estratégico 
para o desenvolvimento do território, para 

O vereador da Câmara Municipal de Ama-
rante, André Magalhães, com os pelouros do 
Empreendedorismo, Inovação e Promoção 
do Desenvolvimento Económico, realçou o 
papel determinante da AE Vila Meã na re-
gião ao longo destes 20 anos de existência.

“Sabemos que o movimento associativo, 
em qualquer lugar, exige muito das pessoas 
que estão envolvidas e a primeira palavra é 
de gratidão, reconhecimento, porque o estar 
aqui hoje, como em outros momentos, aca-
ba por ser uma tentativa de reconhecer esse 
trabalho e de estimular, desafiar para que ele 
se possa continuar a desenvolver com toda 
a capacidade e a dinâmica com que se tem 
feito”, referiu André Magalhães, felicitando 
a associação pelo que tem sido conquistado.

“É meu entendimento que qualquer terri-
tório que almeje o desenvolvimento susten-
tável, ele só pode acontecer se for partilhado 
com todas as forças vivas do território. O 
desenvolvimento do concelho de Amarante, 
das freguesias da região de Vila Meã, é da 

Amarante e não só para Vila Meã. Fruto do 
trabalho e da reflexão que fizemos, foi nosso 
entendimento que o plano ideal para Amaran-
te passa pelo desenvolvimento de três polos 
industriais na margem esquerda do concelho, 
na zona de Vila Garcia/ Telões e Vila Meã”, 
realçou André Magalhães.

Mas explicou: “Entretanto começamos a 
fazer investimentos na aquisição de terrenos 
e criação de infraestruturas para criar essas 
zonas industriais. Começamos efetivamente 
pela margem esquerda e entendemos que é a 
decisão mais correta, pois era mais fácil, mais 
imediato, financeiramente muito mais viável, 
obtivemos as validações técnicas todas. Mas 
sobretudo temos as intenções de investimen-
to direcionadas e apropriadas para aquele ter-
ritório, nomeadamente por ser de baixa densi-
dade, o que quer dizer que se não o fizéssemos 
podemos perder a oportunidade de um con-
junto de empresas, algumas multinacionais, 
que manifestaram interesse naquela área, se 
instalar em Amarante”.

“É um processo que está longe de ser simples 
e rápido, muitas vezes é complexo, envolve 
demasiados meses de trabalho e que obedece 
certamente a muitos procedimentos que vão 
para além da vontade dos municípios”, ressal-
vou. 

“Esse trabalho está a ser feito, seja pelos 
investimentos de natureza pública e privado. 
Acredito que no médio prazo alguns desses 
desejos possam estar supridos. Acredito que 
este é um objetivo pelo qual todos temos que 
lutar”, atestou.

Para o presidente da Junta de Vila Meã, 
Lino Macedo, esta é uma reivindicação muito 
antiga que se arrasta há demasiado tempo e 
que não vislumbra vontade efetiva de a con-
cretizar.

“Infelizmente não tenho visto grande 
vontade, reconheço e sei as dificuldades que 
a AE Vila Meã tem tido. Há sempre alguma 
dualidade de critério para Vila Meã, efetiva-
mente temos as infraestruturas, bons acessos, 

boas palavras temos sempre, mas o que é cer-
to, foram comprar um terreno em Aboadela”, 
referiu, constatando aquilo que têm sido as 
opções estratégicas municipais da Câmara de 
Amarante.

Para o presidente da Junta de Travanca, 
Fernando Cunha, “neste momento é crucial 
criar uma zona industrial, porque só assim é 
que vamos conseguir fixar as pessoas”.

Para o presidente da Junta de Vila Caiz, 
António Jorge Ricardo, “o emprego é necessá-
rio, as zonas industriais são prementes”.

“O que esteve no espírito da criação da 
Associação hoje mantém-se atual e continua 
a estar presente. Não tenho dúvida que os 
passos vão-se dando com força, vontade, com 
resiliência, e deve-se continuar a manter esse 
grande sonho que é a concretização da Zona 
Industrial de Vila Meã”, considerou.

Para o empresário e diretor da AE Vila 
Meã, Hugo Magalhães, “não há outra razão 
para fixar aqui pessoas que não seja a ativi-
dade empresarial e indústria. Até do ponto de 
vista do comércio é muito difícil poder crescer 
de forma sustentada se não houver investi-
mento industrial”.

“Esta questão do futuro e que tem a ver 
com a fixação das empresas e da zona indus-
trial, continua a ser a espinha que está na 
garganta dos vilameanenses e continua a ser 
um problema grave. Não é uma questão de or-
gulho, é muito mais que isso, é uma questão, 
porventura, de sobrevivência da comunidade”, 
realçou, considerando que a AE Vila Meã con-
tinua a ter um papel muito importante.

responsabilidade de uma comunidade que 
tem que estar viva, tem que ter força, ser di-
nâmica e isso vai depender do contributo que 
tem que nos envolver a todos”, acrescentou.

Para o presidente da Junta de Vila Meã, 
Lino Macedo, “a dimensão de uma terra me-
de-se também pela quantidade e qualidade 
de associações e a Associação Empresarial 

faz parte da grandeza da nossa terra que é 
Vila Meã”.

“São eles que representam, promovem os 
comerciantes locais, as ações em prol do de-
senvolvimento da economia local têm bene-
ficiado efetivamente as pessoas que aqui ha-
bitam”, realça, atestando o “reconhecimento 
que uma grande parte dos comerciantes tem 

Partilhar para Evoluir

20anos Partilhar
para Evoluir

pela Associação, porque trás alguma dinâ-
mica, visão mais abrangente”.

Para o presidente da Junta de Travanca, 
Fernando Cunha, a “Associação Empresarial 
tem sido muito importante pelo que foi con-
seguindo fazer, com formações, com o apoio 
aos empresários, proporcionando união e 
tem sido benéfico para Vila Meã”.

Por sua vez, o presidente da Junta de Vila 
Caiz, António Jorge Ricardo, entende que 

“muitas pessoas das freguesias vizinhas be-
neficiaram da ação da AE Vila Meã”.

“Se valeu a pena a criação, continua a 
valer a continuidade da associação por esse 
bem maior que para esta região estão a con-
seguir, contribuindo para que haja fixação de 
pessoas, emprego, qualidade de vida”, enal-
teceu, reconhecendo que “este é um investi-
mento que deve ser contínuo na qualificação 
da mão de obra, que permite melhor compe-
titividade e naturalmente contribui para um 
desenvolvimento sustentado do território”.

https://jornalvilamea.pt/2020/11/22/criacao-da-zona-industrial-em-vila-mea-considerada-determinante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/23/intervencao-ae-vila-mea-reconhecida-pelo-municipio-e-freguesias/
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PRECE
Professora e Escritora Cidália Fernandes

ASPAKIDS ADAPTA-SE 
À NOVA CONJUNTURA 
ESCOLAS E PROMOVE 
JORNALISMO

SOCIEDADE

A iniciativa do Jornal de Vila Meã, proje-
to “AspaKIDS”, vai regressar às escolas para 
continuar a promover a escrita e jornalismo, 
adaptando-se à nova conjuntura e ás condi-
cionantes da nova realidade com que, desde 
março, temos sido confrontados em tempos 
de pandemia abruptamente causada pela dis-
seminação do vírus Covid-19.

No âmbito deste projeto, “AspaKIDS”, em 
parceria com as escolas, vai ser desenvolvido 
um vídeo que explicará de uma forma simples 
como se deverá construir o texto jornalístico.
Esta iniciativa procurará estimular o espírito 
critico dos mais pequenos quando detetam  as 
chamadas “Fakes News”,notícias falsas, que 
sempre existiram, mas atualmente são mais 
disseminadas, nomeadamente nas Redes 
Sociais.Em todas as escolas que já demons-
traram interesse em participar neste projeto 
Junior, será entregue algum material escolar.

Recorde-se que esta iniciativa foi criada 
com objetivo de despertar o interesse dos 
mais jovens pelo jornalismo, pelas suas espe-
cificidades e características, e pelo Jornal de 
Vila Meã, em particular. 

Atualmente, os jovens estão a afastar-se, 
cada vez mais, dos jornais. Desempenhar o 
papel de “jornalista” poderá ser uma forma 
de atrair a atenção dos mais novos, tanto para 
a escrita, como para a leitura, incentivando 
e criando o gosto pela notícia, pelos factos e 
pela procura da verdade de informação.

O jornal de Vila Meã é um pequeno jornal 
regional, mas influente na área onde se insere. 
Além disso tem já um passado que o dignifi-
ca grandemente. Aproximar e cativar os jo-
vens para a importância do jornalismo e dos 
jornais regionais é um assunto que deve ser 
debatido e uma das prioridades deste projeto.

SITUAÇÃO DO HOSPITAL
PE. AMÉRICO “ESTÁ COMPLICADA”

SOCIEDADE

O presidente do conselho de administração do 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Carlos 
Alberto Silva, apelou, acentuando a situação 
bastante “complicada” em que se encontra a 
unidade hospitalar de Penafiel, ajuda imediata 
do Ministério da Saúde.

Em email enviado, esta segunda-feira, an-
tes das 9 horas da manhã, Carlos Alberto Silva 
reconhece que “está complicado” e “preciso 
mesmo de ajuda”, adianta o jornal online Ob-
servador.

“Já tenho 30 internados na urgência outra 
vez e hoje é segunda-feira”, escreveu o res-
ponsável num e-mail, visto pelo jornal Públi-
co, que foi enviado à Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Norte e à ministra da Saú-
de, Marta Temido. Os doentes acumulam-se e 
vários médicos da instituição estão infetados, 
pelo que não há quadros suficientes para asse-
gurar as escalas, noticia o Observador.

“Se tiverem médicos de clínica geral que 
possam vir fazer urgência era bom porque ti-
vemos aqui alguns positivos que fragilizaram 
as escalas e está complicado”, escreveu Carlos 
Alberto Silva no e-mail, que foi reencaminha-

do, pouco depois das 10h da manhã, pelo pre-
sidente da ARS do Norte para os diretores exe-
cutivos dos agrupamentos de centros de saúde.

Contactada pelo jornal online Observador, 
a ARS do Norte afirma que este e-mail é um 

“documento interno” e esclarece que este pe-
dido ainda não foi satisfeito, mas deverá sê-lo 
em breve.

Recorde-se que o Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa, que integra o Hospital Pe. Amé-
rico, em Penafiel, e o Hospital S. Gonçalo, em 
Amarante, tem estado em sobrelotação com 
o aumento exponencial de casos por infeção 
Covid-19 na região.

Perante esta situação, nos últimos dias, 
o CHTS tem transferido doentes para outras 
unidades hospitalares do norte do país, no-
meadamente 10 doentes covid-19 para o polo 
do Porto do Hospital das Forças Armadas 
(HFA) e 20 para o Fernando Pessoa em Gon-
domar, confirmaram à Agência Lusa fontes 
ligadas à saúde.

Numa reportagem publicada, na semana 
passada, pelo Expresso leem-se relatos de mé-
dicos que apontam para a “rutura do hospital”.

“Temos a urgência lotada, os enfermeiros 
da urgência, que deveriam estar dedicados a 
receber novos doentes, estão ocupados a fazer 
funções de internamento. Até os corredores 
centrais da urgência estão cheios com doentes 
Covid. Não cabe na cabeça de ninguém o que 
está a acontecer, só faz lembrar Itália”, refere, 
em reportagem publicada pelo Expresso, Pe-
dro Lopes, médico e ex-coordenador de equipa.

Entretanto também a secção regional do 
Norte da Ordem dos Médicos mostrou, na 
passada sexta-feira, “preocupação” pela situa-
ção “difícil” do Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa, onde estão internados “cerca de 180” 
doentes covid-19, “o correspondente a 10% 
dos internamentos nacionais”.

António Araújo, da secção regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, denunciou a 
situação após visitar o hospital de Penafiel e, 
sublinhando um aplauso ao “esforço de todos 
os profissionais de saúde” que “até põem em 
risco as suas famílias”, lançou críticas à Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte (ARS-

-N) e à tutela.
MIGUEL CARVALHO COM TAMEGASOUSA.PT E OBSERVADOR

https://youtu.be/4C-JcGrzORk
https://jornalvilamea.pt/2020/11/05/hospital-padre-americo-em-situacao-complicada/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/19/aspakids-adapta-se-nova-conjuntura-escolas-e-promove-jornalismo/
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MERCADO MUNICIPAL 
MANTÉM-SE
EM FUNCIONAMENTO
EM AMARANTE

EMPRESAS

O Mercado Municipal de Amarante vai man-
ter-se em funcionamento às quartas-feiras e 
sábados, das 08h30 às 12h30. O acesso con-
tinua sujeito às orientações da DGS: o uso de 
máscara, a desinfeção das mãos, o respeito 
pelo distanciamento físico, e a não aglomera-
ção de pessoas.  

Recorde-se que, aquando da reabertura 
em maio, o Município adaptou todos espaços 
de forma a cumprir as orientações da DGS e 
permitir o seu funcionamento em segurança. 
Cinco meses volvidos, tudo tem decorrido da 
melhor forma, razão pela qual se mantém a 
atividade no Mercado Municipal com a ven-
da de produtos agroalimentares, e a feira, no 
Parque Ribeirinho com os produtos não ali-
mentares.

Apela-se, uma vez mais, a todos os Ama-
rantinos e aos que nos visitam que, fazendo a 
sua parte no controlo desta pandemia, conti-
nuem a respeitar as regras de acesso de modo 
a permitir a continuidade do seu funciona-
mento.

FOTO: CM AMARANTE

CONFERÊNCIAS ANDANTES DO STAY TO TALK 

CULTURA

O Stay to Talk – Instituto de Imersão Cultu-
ral, em nota enviada para o Jornal de Vila Meã, 
informa que no passado dia 7 de novembro, 
encerrou o ciclo de “Conferências Andantes”, 
no âmbito da divulgação do seu novo produto 
turístico-pedagógico “Na Rota dos Artistas: à 
procura do belo”.

As três “Conferências Andantes” foram 
estruturadas por dois acontecimentos num 
só dia, compreendendo uma caminhada da 
parte de manhã e, da parte da tarde, uma con-
ferência sobre três artistas da Rota. 

Assim, este ciclo de conferências andantes 
teve o seu início no dia 26 de setembro, com 
a homenagem ao célebre pintor modernista 
Amadeo de Souza – Cardoso nas suas terras 
berço, iniciando a caminhada em Mancelos e 
de tarde uma conferência sobre o artista na 
Casa da Granja em Amarante. 

No dia 24 de outubro a homenagem foi 
para uma das figuras importantes da litera-
tura portuguesa, Agustina Bessa – Luís. A 
caminhada iniciou na estação de caminho 
de ferro de Vila Meã e acabou no Mosteiro de 
Travanca, onde se realizou a conferência num 
local onde a escritora se inspirou para escre-
ver a sua obra O Mosteiro. 

No passado dia 7 de novembro foi a últi-
ma conferência andante dedicada ao poeta 
saudosista Teixeira de Pascoaes. O encontro 
com o artista aconteceu no início da manhã 
com o objetivo de se percorrerem trilhos an-
teriormente experimentados pelo poeta entre 
o centro histórico de Amarante e Gatão. A 

conferência aconteceu na sua casa de família 
- Casa de Pascoaes, morada da alma e da me-
mória deste vulto. 

As três conferências andantes contaram 
com a participação de diferentes professores 

universitários e investigadores, que se dispo-
nibilizaram para falar da vida e da obra dos 
respetivos artistas e, na altura, tudo foi trans-
mitido pelas redes sociais do Stay to Talk e 
agora estão acessíveis no Canal do Youtube 
do Stay to Talk.

“Esta Rota Temática visa perpetuar a me-
mória de algumas figuras ilustres e respetivos 
territórios, abrindo a possibilidade de serem 
trabalhadas pedagogicamente, e a explorar os 
locais de aprendizagem de artistas levando a 
cultura aos seus educandos”, acentuam.

Convidam-se visitantes nacionais e es-
trangeiros a percorrer esta nova Rota Ar-
tística, que vai desde Esposende, Póvoa do 
Varzim, Leça da Palmeira, passando pelo 
Porto, Penafiel, Vila Meã, Amarante até ao 
Douro com Agustina.  Parte-se à descoberta 
do património material e imaterial e somos 
desafiados a experimentar os locais, a vida e 
obra de seis artistas que tiveram origem e/ou 
passagem significativa por Amarante e que 
deram o mote à sua geração de ouro. 

Considerando que o Stay To Talk Instituto 
é uma instituição privada de impacto social, 
que atua na área do Turismo Sustentável e 
que desafia os visitantes a sentirem os recan-
tos de Portugal através de Experiências de 
Imersão Cultural, o lançamento oficial desta 
Rota Temática torna-se assim numa ferra-
menta para, com os locais, edificar itinerários 
que tem o propósito de oferecer uma alterna-
tiva inteligente de visita que prima pela origi-
nalidade e autenticidade do destino.

FOTO: STAY TO TALK

https://aevilamea.pt/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/06/mercado-municipal-mantem-se-em-funcionamento-em-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/17/conferencias-andantes-do-stay-to-talk/
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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

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%

Café Belos Ares
Café Moderna 2

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

SEMÁFOROS DARÃO 
LUGAR A ROTUNDA
NA MADALENA
EM AMARANTE

UNIDADES DE SAÚDE 
REFORÇAM LINHAS
DE APOIO 

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO JOVEM 
ABRIU INSCRIÇÕES
EM AMARANTE

SOCIEDADE

SAÚDESOCIEDADE

A Câmara Municipal de Amarante, em nota 
enviada para a redação do Jornal de Vila Meã, 
informa que os Semáforos no cruzamento da 
Madalena em Amarante serão substituídos por 
rotunda para solucionar, problemas de trânsi-
to com muitos anos e minimizar as dificulda-
des de circulação dos transportes públicos e 
escolares.

Numa primeira fase da obra “vai proceder-
-se à eliminação dos semáforos e à constru-
ção de uma rotunda. Será ainda reformulada 
a rede de drenagem de águas pluviais na Av. 
25 de Abril de forma a eliminar os constantes 
abatimentos que ali se verificam. O pavimento 
vai manter-se em “cubos” até que a plataforma 
estabilize, sendo, numa segunda fase, substi-
tuído por pavimento betuminoso”, informa.

Esta intervenção tem um projeto mais 
abrangente que prevê a requalificação de todo 
o arruamento até aos Ataúdes, prevendo-se 
constrangimentos no trânsito durante cerca 
de 180 dias. 

Assim, informam que a partir de quarta-
-feira, dia 11, e por um período de quatro se-
manas, estará cortada a circulação no sentido 
descendente da Av. 25 de Abril, a partir da en-
trada do Colégio de São Gonçalo. 

Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I – 
Baixo Tâmega, em nota enviada para o Jornal 
de Vila Meã, informa que por forma a melho-
rar o contacto dos utentes com as Unidades de 
Saúde do concelho de Amarante, a ARS Norte 
e o ACES acrescentaram novas linhas telefó-
nicas de forma a diminuir o tempo de espera 
numa altura em que a procura é elevada. 

Aqui ficam os novos contactos: 
• Vila Caiz (964 006 913), 
• Vila Meã (961 414 902, 964 006 764), 
• Figueiró (964 006 876), 
• Marão (961 394 554), 
• USF S. Gonçalo (961 394 596, 964 006 975), 
• USF Amadeo Souza-Cardoso (961 298 758, 

961 394 541), 
• UCSP Amarante (964 007 211, 966 070 419), 
• Unidade de Saúde Pública (966 070 708, 961 

398 850).

Criado para aproximar os jovens à autarquia, 
consolidando a participação democrática e o 
envolvimento à causa pública, o Orçamento 
Participativo Jovem destina-se a jovens com 
idades entre os 14 e os 35 anos, naturais, es-
tudantes, trabalhadores ou residentes em 
Amarante. Os interessados podem submeter 
as suas propostas entre 2 de novembro e 31 de 
dezembro na plataforma www.opjamarante.pt. 

As propostas devem incidir nas áreas de 
competência do Município, nomeadamente: 
investimentos, manutenções, programas ou 
atividades e projetos transversais a todo ou a 
parte do concelho, nas áreas da cultura, turis-
mo, educação, ambiente, ação social, urbanis-
mo e obras, desporto, saúde, voluntariado, as-
sociativismo, empreendedorismo e inovação. 

”Com esta medida, lançada em 2015, queremos 
promover uma progressiva participação dos 
jovens na discussão e elaboração do orçamen-
to municipal, em matéria de juventude”, en-
quadra André Costa Magalhães, vereador com 
o Pelouro da Juventude.

Individualmente ou em grupo, o impor-
tante é participar. Sob o tema “Dá voz à tua 
ideia”, o OPJ 2020/2021 visa contribuir para o 
exercício de uma intervenção informada, ativa 
e responsável dos jovens nos processos de go-
vernação local. Incentivar o diálogo e interação 
entre eleitos, contribuir para a educação cívica, 
adequar as políticas públicas municipais às ne-
cessidades e expectativas dos jovens e aumen-
tar a transparência da atividade da autarquia, 
são alguns dos objetivos desta iniciativa.

O projeto vencedor, a divulgar em março, 
recebe até 15 mil euros para concretizar a ideia 
apresentada. 

Mais informações na Divisão da Educação 
Juventude e Desporto, através do telefone 255 
420 233 / 912 127 804 ou do e-mail opjamaran-
te@cm-amarante.pt.

INAUGURADO
O TRILHO DA RIBEIRA
DA PÓVOA, EM ANSIÃES 

SOCIEDADE

Está finalizado o projeto de “Valorização das 
margens da Ribeira da Póvoa e seus afluentes 
principais – O Marão tem Sangue Azul”, na 
Serra do Marão, com vista à recuperação eco-
lógica da Ribeira da Póvoa, uma das múltiplas 
linhas de água existentes na Serra do Marão, 
bem como, da sua envolvente abrangendo 
uma área de reconhecido valor paisagístico e 
natural.

Neste projeto pioneiro do Município de 
Amarante – cofinanciado pelo POSEUR/Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso de Recursos, criado para a operacio-
nalização da Estratégia Portugal 2020 – foram 
intervencionados 60 hectares de área florestal, 
beneficiados 18 quilómetros de linhas de água 
e melhorados cerca de 3 quilómetros de aces-
sos. Foi ainda criado um trilho pedestre de 3,5 
quilómetros – que liga o campo de futebol da 
Póvoa até à zona limítrofe com Baião – que 
percorre todo o espaço natural recuperado, de 
forma a reaproximar as pessoas à Natureza e 
devolver a serra à população. 

Com o objetivo de proteger, valorizar e 
fazer uma gestão sustentável do sistema ribei-
rinho da Serra do Marão, valoriza-se, assim, o 
espaço em termos ecológicos e paisagísticos, 
promove-se a biodiversidade e o aumento da 
resiliência dos ecossistemas às alterações cli-
máticas, replantam-se espécies autóctones e 
criam-se abrigos, charcos e caixas ninho para 
aves e morcegos.

No âmbito do plano de educação ambiental 
do município foram ainda desenhados guiões 
didáticos para as escolas e um caderno de ati-
vidades para as famílias tornarem a visita ao 
trilho da Ribeira da Póvoa mais divertida e pe-
dagógica. 

Recorde-se que o Município de Amarante 
integra a Rede de Municípios para a Adaptação 
Local às Alterações Climáticas, desde a sua 
formação no final de 2016, em sequência do 
projeto Climadapt.Local criado para elaborar a 
Estratégia Municipal de Adaptação às Altera-
ções Climáticas.

A valorização da margem da Ribeira da Pó-
voa foi um projeto piloto, seguindo-se agora o 
plano de gestão de outros ribeiros e rios, no-
meadamente: Rio Olo, Rio Ovelha, Ribeiro do 
Ramalhoso, Rio Marão e Ribeira de Murgido.

CM AMARANTE

CARTÃO DESCONTO 
LANÇADO PELA
WE WILL RISE AMARANTE 
E ASSOCIAÇÕES 
EMPRESARIAIS

EMPRESAS

A Associação Empresarial de Vila Meã 
(AEVM) junta-se ao Movimento We Will Rise, 
com a Associação Empresarial de Amarante 
(AEA) e Rotary Clube de Amarante no lança-
mento de um Cartão de Desconto para usu-
fruir no comércio local do concelho.

Criado com o confinamento provoca-
do pela pandemia do Convid-19, e tendo por 
lema “Vamo-nos levantar!”, o movimento 

“We Will Rise Amarante” está a promover o 
lançamento de um Cartão Desconto para ser 
usado em estabelecimentos de comércio e 
serviços de Amarante.

A iniciativa, que pretende apoiar a econo-
mia local, envolve as Associações Empresa-
riais de Amarante e de Vila Meã, conta com 
a colaboração do Município e do Rotary Clube 
de Amarante, e prevê a emissão de 2.000 car-
tões, que as pessoas, enquanto consumidores 
e destinatários descontos, podem adquirir por 
dois euros nos estabelecimentos aderentes.

As lojas/empresas definirão, de entre 
os produtos ou serviços que comercializam, 
aqueles que serão objeto de desconto e qual o 
respetivo valor. Esta informação constará de 
um QR Code afixado na montra de cada es-
tabelecimento e estará também disponível no 
sítio da Internet www.wewillrise.pt.

A disponibilização do Cartão Desconto 
decorrerá durante o mês de novembro e terá 
divulgação nas redes sociais, nos média locais 
e em outdoors disponibilizados pelo Municí-
pio de Amarante.

https://jornalvilamea.pt/2020/10/17/ribeira-da-povoa-tem-novo-trilho-em-ansiaes/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/06/orcamento-participativo-jovem-abriu-inscricoes-em-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/12/linhas-apoio-telefonicas-reforcadas-nas-unidades-de-saude-em-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/09/semaforos-darao-lugar-a-rotunda-na-madalena-em-amarante/
https://jornalvilamea.pt/2020/11/10/cartao-da-we-will-rise-e-associacoes-empresariais-dao-descontos/
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